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Уважаеми читатели,
Във връзка с извънредното положение в страната, сп. „Звук и светлина“
засега се издава само онлайн. Ето защо Редакцията на списанието реши до
края на извънредното положение да не публикува верните отговори към
играта „Кой съм аз?“. По този начин всички, които участват в играта или имат
желание да се присъединят към нея, ще получат равни възможности. Когато
отново започнем да издаваме списанието във всичките му формати и след
като се убедим, че те са изпратени и получени от своите абонати, отново ще
започнем публикуването на верните отговори. Засега остава единствено
текста към играта.
Благодарим Ви за разбирането!
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А ето и текста за настоящия брой:
Родих се през 1929 г. в Добрич. Участвал съм в три европейски
първенства и в олимпийските игри в Хелзинки през 1952 г., и на олимпиадата
в Мелбърн през 1956 г. Аз съм първият български олимпийски медалист. Аз
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съм и един от хората, които носеха олимпийския огън по пътя му към Москва
за игрите през 1980 г. и към Атина за игрите през 2004 г.
Изиграл съм 289 мача, 54 от тях - международни. Никога не съм бил
нокаутиран и никога не съм изпадал в нокдаун. Бил съм шампион на
България осем пъти.
Също така съм водил физическата подготовка на първия български
космонавт Георги Иванов.
През 1987 г. ми беше връчена сребърната огърлица на Международния
олимпийски комитет. През 1996 г. бях обявен за почетен гражданин на
Добрич, а през 2010 г. бях удостоен с орден "Стара планина" първа степен от
президента на Република България.
Познахте ли ме?

Приоритети
ВЕЛИКДЕНСКИ ПОЗДРАВ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАСГБ

Скъпи приятели,
Възкресение Христово е един от най-светлите християнски празници.
Великден е надежда, любов, оптимизъм и вяра в доброто.
Този светъл ден олицетворява в най-пълна степен духовното. Напомня ни за онази чиста и
неопетнена идея, за истинския смисъл на нашето съществуване.
Преди много, много векове животът победи смъртта, добрината надделя над злото, щастието измести тъгата. Възкресението Христово ни показва, че след мрака винаги идва светлина!
Отворете сърцата си за Духовното. Бъдете добри в мислите и делата си, помагайте на нуждаещите се. Това са нашите изконни християнски, български завети. Нека ги следваме в личния,
професионалния и обществения ни живот.
Това е пътят, по който ще израстваме – като хора, като общество и като народ.
Приемете моите най-искрени пожелания за здраве, благополучие и светли дни! Нека има
Мир и Любов в сърцата ни! Нека Христовото възкресение да озари душите Ни с нова Надежда и
Вяра за по-добри дни!
Честит празник!
Христос воскресе!

Величка Драганова
Председател на НАСГБ
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СВЕТОВНА ФЕДЕРАЦИЯ НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ
АФРИКАНСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ
ЛАТИНОАМЕРИКАНСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ

COVID-19 И СЛЯПО-ГЛУХОТАТА
Препоръки по приобщаващите политики от световната общност на сляпо-глухите
В тези смутни времена, когато целият свят е тежко засегнат от бързото разрастване на пандемията от коронавирус (COVID-19), съчетано с други критични инциденти като неотдавнашното земетресение в Загреб, Хърватия, трябва да гарантираме, че тези, които са най-изоставени,
пренебрегвани, уязвими и изложени на двойна изолация във всяка криза – хората със сляпоглухота, също са равностойно защитени в съответствие с член 11 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.
Представлявайки между 0,2% до 2% от световното население, приблизително 15 до 155 милиона души на земята търпят комбинирани нарушения на слуха и зрението - сляпо-глухота. Добавяйки двойно сензорно увреждане поради стареенето, броят им се увеличава до 6%, което
предполага, че 467 милиона са засегнати от определена степен на сляпо-глухота през живота си 1.
Тази група от хора със сляпо-глухота не трябва да бъде пренебрегвана и забравена през това време на криза.
Освен това искаме да подчертаем, че броят на сляпо-глухите лица нараства с възрастта, което прави хората от третата възраст в нашата общност по-уязвими към вируса. По-възрастните хора със сляпо-глухота са изложени на по-висок риск от повечето други, тъй като освен, че са в групата с висок риск поради възрастта, те се борят да се справят с достъпа и обработката на информацията, а също така и с ежедневни задачи като пазаруване на продукти от първа необходимост основни храни и / или лекарства - няколко примера сред много проблеми, пред които са изправени. Решаващият факт е, че комбинацията от двойното им сензорно увреждане и възрастта силно
влияе върху и увеличава сложността на положението им, увеличавайки нуждата им от подходящи услуги за намаляване на риска от сериозни и тежки здравословни усложнения поради
COVID-19.
Общият коментар № 2 към член 9: "Достъпност" на Конвенцията за правата на хората с увреждания (КПХУ) задължава държавите - страни по Конвенцията да предоставят на хората със
сляпо-глухота достъп до информация, комуникация и други услуги, за да живеят независимо и да
участват ефективно в обществото.

1. Виж повече на уеб-сайта на СФСГ: „Сляпо-глухотата и неравнопоставеността”
https://www.wfdb.eu/deafblindness-and-inequality/ (на англ.)
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Ето защо Европейският съюз на сляпо-глухите (ЕССГ), въз основа на получените сигнали
от своите национални членове, състави следните препоръки, които са от съществено значение за
осигуряването на същия стандарт на услуги и подкрепа на сляпо-глухите в ежедневието и през
тежки кризи, като например тази пандемия.
Европейският съюз на сляпо-глухите (ЕССГ), Африканската федерация на сляпо-глухите
(АФСГ), Латиноамериканската федерация на сляпо-глухите (ЛАФСГ) и Световната федерация на
сляпо-глухите (СФСГ) настоятелно призовават Организацията на обединените нации, Световната
здравна организация, органите на Европейския съюз, държавните - страни по КПХУ и правителствата по целия свят да гарантират:
1) Важността на достъпа до медиите - Цялата медийна комуникация трябва да бъде на
обикновен (лесноразбираем) език и достъпна за хора със сляпо-глухота чрез: субтитри, национален жестов език, интерпретиране чрез ясна реч (артикулационно-визуално и / или гласовослухово), публикации с висок контраст и едър шрифт и др. Достъпните форми трябва да са налични едновременно с предоставянето на информацията.
2) Разпространяване на официална информация - Официални инструкции, ръководства
и насоки за COVID-19 трябва да се предоставят в достъпни формати за лица със сляпо-глухота,
които включват едър шрифт и брайл.
3) Достъп до доставчици на услуги - Всички услуги, предоставяни на обществеността поради кризата с COVID-19, като услугите на Червения кръст, горещи телефонни линии и други
форми на подкрепа и / или психологическа помощ, да са достъпни за всички лица със сляпоглухота.
4) Достъп до цифрови медии - Цифровите медии трябва да включват достъпни формати за
сляпо-глухи лица на обикновен (лесноразбираем) език. Трябва да се предостави и специален онлайн достъп в текстов формат (само текст, без никакви снимки и реклама). Текстовият формат
също да може да се приспособява, ако е необходимо (по отношение размер на шрифта, контраст и др.). Също така е важно текстовите и/или имейл съобщенията да бъдат изпращани с такава информация при поискване.
5) Достъп до лични предпазни средства (ЛПС) - спешно трябва да се обмисли осигуряването на приоритетен достъп на всички лица със сляпо-глухота до защитни средства, като маски и
ръкавици, поради изключителната трудност да се снабдят с тях, заради ограниченията на мобилността в условия на блокада или карантина, или в невъзможност за намиране на помощ.
6) Защита на интерпретаторите на сляпо-глухи (интерпретаторите-придружители) Характерът на нашето специфично увреждане - сляпо-глухотата, изисква взаимодействие от късо
разстояние и докосване на ръцете с интерпретаторите на сляпо-глухи (интерпретаторитепридружители), което позволява да се следи информацията за заобикалящата ни среда и преводът
от говорим / писмен език. Следователно на интерпретаторите на сляпо-глухи (интерпретаторитепридружители), които работят в спешни медицински сектори, трябва да бъдат осигурени същите
предпазни мерки за здраве и безопасност, като на другите здравни работници, работещи с
COVID19.
7) Повишаване на осведомеността - Незабавното повишаване на осведомеността за подкрепа на лицата със сляпо-глухота е от съществено значение и следва да бъде създадено съвместно
с национални организации, които също да играят ключова роля в кампаниите за защита.
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8) Достъп до услуги, докато сте в карантина или се нуждаете от медицинска помощ По време на карантина или когато се нуждаят от здравни услуги, сляпо-глухите хора трябва да
имат достъп до услугите за интерпретиране на сляпо-глухи (включително интерпретаторипридружители), услуги за поддръжка, лична помощ (личен асистент), както и физическа достъпност. Като такива, хората със сляпо-глухота не могат да бъдат разглеждани като по-маловажни
поради увреждането си.
9) Достъп до работа и образование - Услугите за отдалечена работа или образование трябва да бъдат еднакво достъпни за всички служители / учащи със сляпо-глухота.
10) Ограничения по време на криза на COVID-19 - Мерките за обществени ограничения,
като ограничение за събиране на до 2 лица на някои места, трябва да имат предвид хората със
сляпо-глухота наравно с останалите. Това се дължи на факта, че повечето, ако не всички, сляпоглухи лица ще се нуждаят от интерпретатор за сляпо-глухи, за да им помогне да получат всички
необходими инструкции и информация, когато нямат подкрепа от семейството или когато алтернативните методи за комуникация не успяват, следователно е жизненоважно, нашето специфично
увреждане - сляпо-глухотата - да се третира с уважение при такива ограничения.
11) За организациите на хора с увреждания, представляващи лица със сляпо-глухота, ние
съветваме намаляване на всички услуги с физическо присъствие и контакт и организиране на работа от дома, ако е възможно, като все пак да се гарантира и продължи:
• Организиране на услугите за интерпретиране на сляпо-глухи (интерпретаторипридружители) за лица със сляпо-глухота, за да могат те спешно да достигнат и да помогнат на
възрастни и самотни лица със сляпо-глухота;
• Жизненоважна задача е да се гарантира, че най-изолираните сляпо-глухи лица получават
най-неотложната информация, цялата предадена в предпочитания от тях начин на комуникация,
като същевременно се уверим, че приоритет има достъпът до храна и лекарства;
• Разпознаваемост на сляпо-глухите лица - посъветвайте ги да използват червено-бели бастуни, така че да са по-забележими и / или да носят поне официална карта, която показва тяхната
сляпо-глухота на властите и спешните служби.
Европейският съюз на сляпо-глухите (ЕССГ), Африканската федерация на сляпо-глухите
(АФСГ), Латиноамериканската федерация на сляпо-глухите (ЛАФСГ) и Световната федерация на
сляпо-глухите (СФСГ) са на разположение за подпомагане на властите и други организации с насоки и информация по отношение на равнопоставените и достъпни услуги, както и информация
за лица със сляпо-глухота.
Моля, споделете с нас каквато и да било информация и добри практики от Вашата страна,
които считате за подходящи с цел предоставянето на качествени услуги и подкрепа на хора със
сляпо-глухота, които в момента са силно засегнати от пандемията на коронавирус.

Гайр Йенсен,
Саня Тарцай,
президент на СФСГ президент на
ЕССГ
wfdb@wfdb.eu
edbu@edbu.org
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Езекиел Кумвенда,
Мириам Торес,
президент на АФСГ
президент на ЛАФСГ
afdb.secretariat@gmail.com presidencia@flasc.org

Делници и празници
ОТНОВО ПРАЗНИК В ТО НА НАСГБ – НЕДЕЛИНО
Осми март – Международният ден на жената се празнува всяка година. Това е ден за
международно признание на икономическите,
политическите и обществените постижения на
жените.
В България 8-ми март се празнува и като
Ден на майката.
Първият ден на жената е отбелязан на 23
февруари 1909 г. в САЩ по инициатива на Американската социалистическа партия.
Според някои българи, 25 март – Благовещение е християнски празник на майката и жената.
Този празник се свързва с идването на пролетта. Почита се от много майки, защото Света Богородица е тяхната закрилница.
На 8-ми март, дамите от ТО на НАСГБ в община Неделино, тържествено отбелязаха Международния ден на жената в бар „Милано”. Всяка една от тях донесе саморъчно направена почерпка.
Тържеството започна с поздравително слово на председателя на ТО – Стойко Карамфилов.
Той поздрави всички дами, като им подари по едно цвете и им пожела да са живи и здрави, както
и техните семейства.

Битовата група към ТО на сляпо-глухите – Неделино поздрави председателя
на НАСГБ – г-жа Величка Драганова.
С много песни и настроение, веселието продължи до късно вечерта.

Юлия Георгиева
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ПО СТЪПКИТЕ НА ХРИСТОС: ПЪТЯТ КЪМ ГОЛГОТА
Само преди дни посрещнахме най-голямото чудо и най-великото събитие за всички християни - Възкресението на Исус Христос. Смъртта е победена! Всеки вярващ в Него, всеки уповаващ
се на заповедите Му „и да умре, ще оживее“ (Иоан. 12:26). За да приветстват големия празник,
хора от цял свят се стичат към Йерусалим, за да посетят най-свещеното място - Божи гроб. Напливът на туристи е нестихващ, независимо от сезона. Около Великден обаче
потокът както от чужденци, така и от
местни, се увеличава неимоверно. В
края на Страстната седмица ежегодно
хиляди богомолци от целия свят тръгват по стъпките на Божия син в последния му земен път.
Via Dolorosa - „Пътят на страданието“ очертава стъпките на Спасителя
в последния му земен път - от мястото
на осъждането до мястото на разпятието му. По дългата половин километър
стръмна уличка в Стария Йерусалим, с
тежък кръст на раменете, вървял Исус
Христос, бичуван и осмиван, към своята смърт - Голгота.
Изглед на съвременен Йерусалим
Кръстният път започва от Лъвската
порта в мюсюлманския квартал и стига до гроба Господен в християнския квартал. Разделен е на
14 спирки, всяка от които е свързана с определена случка по време на мъчителното изкачване.
Осем от тях са отбелязани с малки параклиси. Девет са по тясната Via Dolorosa, а последните 5 се
намират в храма на Божи гроб.
За начало на Пътя се смята Преториума - крепост на Марк Антоний, седалище на римския
гарнизон, където Исус е разпитан и обвинен на кръстна смърт от Пилат Понтийски. Смята се, че
именно тук прокураторът на Юдея показал Исус пред народа и произнесъл думите: „Това е човекът!“ (на латински „Ecce Homo“). Оттогава арката, част от източния вход към римския град Елия
Капитолина, се нарича така. От дясната страна на улицата са два параклиса – на Бичуването и на
Осъждането.
Това са местата, където Божият син е бичуван и където взима Кръста. „Обаче Той не избягал от кръста. Не се карал с Бога, не размахвал юмруци, не богохулствал. Не се опитвал дори да
преговаря. Казал само: „Но нека бъде не Моята воля, а Твоята“ (Лука 22:42). Тук е втората спирка от Скръбния път.
Арменски католически параклис бележи третата „станция“ и мястото, на което Христос пада за първи път. Замерван с камъни, поругаван от насъбралата се тълпа, Той се сгромолясал изтощен под тежестта на Кръста. Каменен барелеф на входа на църквата изобразява този момент.
След десетина крачки се открива зданието, олицетворяващо четвъртата спирка от Пътя на
страданието. Тук Исус среща майка си. Прочувствена прегръдка е последното им докосване и
прощаване на този свят. Параклисът с име „Скърбящата майка“ е увековечил този момент, а на
входа му снежнобял барелеф описва трогателната сцена между Божия син и Дева Мария.
„А когато излизаха, срещнаха един киринеец, на име Симон; него накараха да носи кръста
Му“. Матей (27:32). В памет на този добър човек, помогнал на Исус да носи Кръста, е построен
неголям францискански параклис. Тук е и мястото, където Христос се подпрял на стената. Днес
това е малка вдлъбнатина с неясен отпечатък на ръка. Тези две събития бележат петата спирка,
откъдето Кръстният път започва да се изкачва към Голгота.
В жестока жега, безкрайно уморен, с трънен венец на главата, пот и кръв се стичали по тялото на Божия син. Вероника, състрадателна девойка, излязла от тълпата и с бяла кърпичка попи-
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ла лицето му. Веднага върху плата се отпечатал неговият образ. Днес тази свещена реликва се
пази в църквата „Св. Петър“ в Рим. Това
е шестият важен момент в последния Земен път на Христос.
Седмата „станция“ указва мястото,
където Исус е паднал за втори път. Във
францисканския параклис има римска
колона, върху която вероятно е писана
писмената присъда на Спасителя. Вярва
се, че тук се намира Портата на присъдата, през която Христос напуска града и
се отправя към Голгота.
На стената на гръцкия манастир
„Свети Харалампий“ има камък с латински кръст и надпис, гласящ „Исус Христос е Победител“. Тук, извън стените на
Йерусалим, е осмата спирка от Кръстния
Мястото, където е погребан Исус Христос
път. Божият син утешава група плачещи
жени с думите „дъщери йерусалимски, не плачете за Мене, а плачете за себе си и за чедата си…“
Лука (23:28).
Исус пада за трети път е събитието, което бележи деветата спирка. Колона, вградена във
вратата на Коптската църква, посочва това място. Оттук Той вече вижда мястото на разпятието
Си.
Последните пет спирки са в Базиликата на Божи гроб. Малко каменно стълбище води до Параклиса на събличането. Когато войниците снемат дрехите на Христос е десетата спирка - тук е
символичният връх на Голгота.
Единадесета спирка - величествена мозайка украсява мястото, където Исус е прикован на
Кръста.
„И ето, храмовата завеса се раздра на две, от горе до долу; и земята се потресе; и скалите се
разпукаха…А стотникът и ония, които с него заедно пазеха Иисуса, като видяха земетресението и
всичко станало, твърде много се уплашиха и думаха: наистина Божий Син е бил Тоя Човек!“, разказва Евангелието на Матей (27:51-54). На дванадесетата спирка Исус издъхва на Кръста.
Камъкът на помазването, представляващ олтар, отбелязва тринадесетата „станция“ - мястото, където Мария получила тялото на своя син след свалянето Му от Кръста. Тялото било положено тук за изпълнение на последното изискване – обмиване със смес от миро, алое и ароматични масла, и подготвено за погребение.
Четиринадесетата и последна спирка е самият Божи гроб. Това най-свято място за християните се намира в центъра на Ротондата в богато украсен куполен параклис. Първоначално гробът
се намирал в пещера, изсечена в скалата, а Ротондата е построена върху и около нея. Свещената
скала е покрита с мрамор, а над нея има рисунки, изобразяващи Възкресението. Самият гроб е
покрит с гладка мраморна плоча. Над него денонощно светят 42 лампи - по 14 за Католическата,
Гръцката и Арменската църква и 4 за коптските. Преддверието на гробницата е т.нар. Параклис
на ангела. В центъра, в резбован пиластър, под стъкло се пази част от скалата, на която, според
преданието, е седял ангелът, когато Мария Магдалина и другите жени дошли сутринта и не намерили възкръсналия вече Христос. „Като влязоха в гроба, видяха един момък, облечен в бяла дреха, да седи отдясно; и много се уплашиха.“ Марк (16:5)
Извървявайки Via Dolorosa - „Пътят на страданието“, човек усеща огромната сила на това
място и мистерията, която то носи. Дори и да не е силно религиозен. Но минавайки по последните земни стъпки на Христос, посланията на Божия син остават да вибрират в съзнанието на посетителите. По което и време на годината да извървят Пътя към Голгота - Пътят към безсмъртието.

Източник: www.kmeta.bg
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ЗНАМЕНИТИТЕ ВЕЛИКДЕНСКИ ЯЙЦА НА ФАБЕРЖЕ
По време на великденските празници се
оцветяват и чупят милиони яйца. Но има такива, които не могат да се счупят, а за изработката им са използвани не писалка и бои, а скъпоценни камъни, диаманти и злато. Това са
известните яйца, изработени от руския бижутер Петер Карл Фаберже. Те са 68, , изработени за руските царе и частни колекционери, в
периода 1885 - 1917 г.
Петдесет и четири от яйцата са направени за цар Александър III и Николай II, 52 от
тях са представени като великденски яйца.
Седем от яйцата са направени за московската фамилия Келч.
Петер Карл Фаберже е един от най-прочутите ювелири на всички времена. Роден в семейството на бижутер (бащата, Густав Фаберже, е естонец от емигрирал френски хугенотски род, а
майката Шарлот е датчанка) в царска Русия, той израства в Италия, Франция, Германия и Великобритания, където получава своето космополитно образование. Наследява работилницата на баща си през 1870 г. и става изключително популярен във владетелските дворове на цяла Европа
благодарение на невероятното си умение да изработва изящни предмети от злато и сребро, малахит, топаз, лазурит, кристал и десетки други материали. В родината си бива титулуван „ювелир
на Негово Императорского Величество и ювелир на Императорския Ермитаж“.
През 1885 г. император Александър III поръчва на ателието на Фаберже едно декоративно
великденско яйце като подарък за своята съпруга, Мария Фьодоровна. Когато получава подаръка,
Мария Фьодоровна вижда едно обикновено яйце, макар и направено от бяло злато. Но това е само привидно. Яйцето се отваря и вътре има жълтък. Златен. Подобно на матрьошка, яйцето крие
още изненади – жълтъкът се отваря и в него има златна кокошка с рубинени очи. Кокошката също се отваря и в нея има миниатюрно копие на императорската корона, направено
от злато и диаманти, както и малък рубин,
който императрицата да носи на верижка
на врата си. Яйцето остава в историята с
името „Кокошката”.
Благодарение на мигновения успех,
Фаберже получавал постоянни поръчки за
императорския двор и изработил едно след
друго 10 яйца за цар Александър III, който
всяка година, до смъртта му през 1894 г.,
подарявал по едно на жена си Мария Фьодоровна; още 44 в периода между 1895 и 1916 г. за цар Николай II за подарък на майка му, по това време вдовстваща императрица и за съпругата му, Александра Фьодоровна.
Като цяло, по императорска поръчка са направени 54 великденски яйца. Може да се предположи, че има и няколко яйца, които са били подарени и на други членове на императорското се-
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мейство.
Днес, със сигурност са запазени 45 яйца,
направени по императорска поръчка; има запазена фотография и на още едно; други 5 са известни по описания. Съхранено е и едно от двете незавършени яйца, работата по които прекъсва през 1917 г. Сред запазените до ден днешен
има такова с миниатюра на сибирски влак, с
крайцер, с кокошчица от цветно злато, яйцечасовник, яйце-портретна галерия на императорското семейство. Всяко от яйцата на Фаберже носи свой чар и индивидуалност.
А ето и още нещо любопитно. Най-скъпо
продаденото яйце на Фаберже е било продадено
на аукцион за 17,4 милиона щатски долара през
декември 2007 г. То било изработено за династията Ротшилд – европейски банкери, изявени меценати, общественици и филантропи. То е също декоративен часовник с диамантено петле, което
изскача на всеки час. Това го прави не само най-скъпото яйце на Фаберже, но и много скъп часовник.
Неотдавна пък уникално златно яйце
на Фаберже на стойност 33 милиона щатски
долара бе открито в кухнята на търговец на
метали за скрап в САЩ. Собственикът го
купил преди десетилетие от пазар за антики
за 13 500 долара. Изчислил, че може да спечели хилядарка, като стопи златото и продаде диамантите и сапфирите, декориращи 8,2
-сантиметровото яйце.
След това американецът се отказал и
оставил бижуто да му краси кухнята. То си
стояло там, докато една нощ през 2012 г.
собственикът пише в търсачката "Гугъл" "яйце " и "Вашрон Константин", което било изписано на
часовника вътре в яйцето. Натъква се на статия в британския вестник "Телеграф", публикувана
година по-рано със снимка на неговото яйце, която била озаглавена: "Дали това яйце за 33 милиона долара не стои на вашата полица?"
Яйцето е трето от общо 56 такива бижута, изработени от Карл Фаберже за руското императорско семейство. През 1887 г. цар Александър III го подарява за Великден на съпругата си Мария Фьодоровна. За последен път е показвано публично през 1902 г. Споменава се през 1922 г.,
когато болшевиките продават съкровища, за да имат пари за трактори.
Изследователи откриват, че през 1964 г. било продадено на търг за 1456 долара на жена купувач. Тя починала 2000 г. и имуществото продадено. Така яйцето попада на улична разпродажба
на антики.
Дали пък някое от уникалните яйца на Фаберже не краси и Вашата кухня?

Източник: www.e-zdravey.com
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ИСТОРИЯ НА КАРАНТИНАТА - НАЙ-СТАРИЯТ
И НАЙ-ЕФЕКТИВЕН ЛЕК СРЕЩУ ЕПИДЕМИИ
Пандемията от COVID-19 продължава да е в центъра на вниманието на световната общественост, а една от най-често споменаваните думи, свързана пряко с тази тема, е „карантина“. Какво всъщност знаем за нея? Какъв е произходът на тази дума и кога за пръв път хора са били поставени в изолация, за да се спре разпространението на опасна болест? В следващите редове можете да научите любопитни подробности за въпросната практика през вековете.
Най-ранните сведения за изолиране на болни хора могат да бъдат открити в Библията. В
Левит (третата книга от Стария завет, предполага се, че е написана през VI в. пр. Хр.) се дават
следните напътствия: „Свещеникът да прегледа раната върху кожата на месата: ако влакната на
раната са побелели, и раната се вижда по-дълбоко от кожата на месата му, това е рана от проказа;
и свещеникът, като го прегледа, нека го обяви за нечист. Но ако лъскавото петно върху кожата на
месата му е бяло, и не изглежда да е по-дълбоко от кожата, и влакната му не са побелели, тогава
свещеникът да затвори за седем дена онзи, който има раната“.
Практиката да се изолират болни хора била разпространена и в Древна Гърция, макар че по
това време никой дори и не подозирал за съществуването на бактериите, причиняващи болести.
Поставянето под карантина на болни хора е практика с дълбоки корени и в ислямската история. Между 706 и 707 г. халиф Ал-Уалид от династията на Умаядите построил болница в Дамаск, където били изолирани хора, страдащи от проказа. Подобни сгради по-късно били създадени и в Османската империя. Една от най-големите болници за прокажени била построена през
1431 г. в Одрин. Близо два века по-рано прочутият лекар и философ Авицена пък открил заразителния характер на инфекциозните болести и посочил карантината като сигурен метод за ограничаването им.
Карантината е метод, известен от векове за борба с разпространението на болести. Той получава името си в чест на първото в историята практическо приложение, осъществено във Венеция през XIV век. Тогава Европа буквално умирала от пагубната чумна епидемия и красивият
воден град все още не се бил сблъскал с тази напаст. Болестта можела да дойде по море и властите в пристанищните градове знаели това много добре. Тъй като кораби от много страни постоянно пристигали на пристанището във Венеция, началото на епидемията в града било само въпрос
на време. За да предотврати това, общинският съвет въвел правило, според което всеки кораб,
пристигащ в пристанището, трябвало да бъде закотвен в морето в продължение на 40 дни, преди
да се разреши на екипажа му да слезе на брега. По-късно са построени специални бараки за карантина на островите Лазорето и Повелия.
Това правило, задължително за всички морски гости, било наречено „карантино“, от италианската дума „четиридесет“. Днес учените не могат да обяснят защо са определени 40 дни. Професорът по история на медицината от Оксфордския университет Марк Харисън предполага, че
цифрата е свързана с 40-те дни, които Исус, според Новия завет, е прекарал сам в пустинята.
По-късно карантинният период бил намален, но принципът му остава непроменен и все още
се използва. Карантината се е практикувала в цяла средновековна Европа. Най-известният случай, когато изолацията помогнала да се победи болестта, е историята на английското село Им, в
което през 1665-1666 г. голяма част от населението измирало от бубонната чума. След няколко
месеца на чумна епидемия, през юни 1666 г. новият енорийски свещеник на име Уилям Момпесон решил да използва практиката на венецианците и да затвори селото под карантина. Той събрал оцелелите жители и ги информирал, че оттук нататък е невъзможно да напуснат селото или
да приемат гости. Свещеникът бил подкрепен от херцога на Девъншир, който обещал да подпомага карантинното село с храна, докато чумата не си отиде. От своя страна свещеникът Момпесон обещал да направи всичко по силите си, за да утеши селяните и да им помогне да се справят с
душевната мъка и тъга.
Границите на селото били белязани с камъни, отвъд които жителите му не можели да минават, дори да се чувстват напълно здрави. В камъните били издълбавани кухини, които се пълнели
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Любопитно
с оцет. В тях слагали монети, които търговците можели да вземат, оставяйки стоките си близо до
границата на карантината.
Чумата не пощадила селяните. През август 1666 г. смъртността достигнала връх като умирали по 5-6 души на ден. Въпреки това, карантината продължила да се спазва и заболеваемостта
скоро спаднала. През ноември починал и последният болен. Епидемията напълно приключила.
Резултатът бил ужасен. От 344 жители, селото загубило 267. Въпреки това, болестта, била спряна
и не се разпространила в други села.
В историята на сАЩ също има няколко страховити ситуации на карантини.
През 1900 г. било необходимо да се обяви карантина за китайски имигранти в Сан Франциско. Мерките били предприети, след като в една от хотелските стаи е открит труп на мъж от Китай
с всички признаци на чума. Чайнатаун веднага бил отцепен от полицията и след това ограден с
бодлива тел. На жителите в карантинната зона било строго забранено да я напускат, а вътре можели да влизат само полицаи и лекари. Както винаги, изолацията дала плод - нямало епидемия и
жителите на един от най-големите градове в САЩ били спасени от паниката.
През 1982 г. кораб, превозващ руски евреи, пристигнал на остров Елис, намиращ се в устието на река Хъдсън в Нюйоркския залив. Те били болни от тиф, но това станало ясно твърде късно
– имигрантите вече били настанени в къщи на територията на Ню Йорк. Десетки хора били поставени под карантина, но ситуацията отново се влошила, след като избухнала и епидемия от холера, отново причинена от пристигнали с кораб руски евреи. В резултат, много местни жители
призовали имигрантите да бъдат незабавно изгонени, а престижният вестник „Ню Йорк Таймс“
дори публикувал на първа страница статия, озаглавена „Не се нуждаем от такава измет по нашите
брегове.“
Вероятно най-известният случай на карантина е странната и трагична история на Мери Малън. Въпреки че изглеждала напълно здрава, тя била причината за няколко огнища на разпространение на тиф. Малън, останала в историята с прякора „Тифозната Мери“, работила като готвачка
и в периода 1900-1907 г. заразила с тиф най-малко 22 души. След като американските власти
проследили нейния път и се досетили, че тя е преносител на опасната болест, Мери била заловена
(тъй като се опитала да избяга) и настанена в изолирана къща, намираща се на остров Норт Брадър. Но историята не приключва тук. През 1910 г. властите решили, че Мери може да бъде освободена, но при едно условие – да не работи никога повече като готвачка. Копнееща да напусне
Норт Брадър, тя веднага се съгласила. Мери се чувствала напълно здрава и смятала, че е несправедливо обвинявана (макар че всички проби, взети от нея, показвали, че е болна от тиф). Първоначално започнала работа като перачка, но скоро отново започнала да готви. В резултат, от тиф
заболели 25 души, а двама починали. Мери отново била заловена и изпратена на остров Норт
Брадър, където останала до смъртта си през 1938 г.
Нова ера в контрола на разпространението на смъртоносни заболявания започва през 20022003 г. с избухването на корона вируса SARS, известен на мнозина като атипична пневмония. Хората, които били заподозрени, че са били в контакт със заразените, са изолирани, за да се уверят,
че са безопасни. Китайските власти дори криминализират неспазването на карантината или възпрепятстването на нейното прилагане. Въпреки предприетите мерки обаче, вирусът от Китай навлязъл в канадския град Торонто, където убил 44 души. В Канада властите трябвало да карантинират 7000 човека, за да спрат разпространението на SARS. Харисън е убеден, че ако не били тези
решителни мерки, които били подкрепени в много страни, можело да започне пандемия, която би
отнела огромен брой животи.
В съвременния свят карантината се въвежда от власти или медицински организации. Историкът Марк Харисън твърди, че когато се въвеждат карантинни мерки, те се основават не само на
медицински изчисления дали те ще бъдат ефективни за спиране или забавяне на разпространението на инфекциозно заболяване. Взимат се такива мерки за успокояване на правителствата на
другите държави и за успокояване на собственото им население.
Днес в редица страни по света се налагат карантинни мерки, за да се ограничи разпространението на новия вирус COVID-19.

Източник: www.iskamdaznam.com, www.vesti.bg
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Полезна информация
ПРЕДИ ПОКУПКАТА НА СЛУХОВИЯ АПАРАТ:
КАКВИ СТЪПКИ ДА ПРЕДПРИЕМЕТЕ?
Когато търсите слухов апарат, проучете различните варианти, за да разберете по-добре какъв тип слухов апарат ще ви върши най-добра работа. Освен това:
1. Идете на преглед.
Консултирайте се с вашия лекар, който да елиминира възможни поправими причини на загубата на слух, като натрупване на ушна кал, инфекция или тумор, и проверете нивото на слуха
си от аудиолог (слухов специалист).
2. Потърсете информация за добър аудиолог.
Ако не познавате такъв, попитайте вашия личен лекар за препоръка. Добрите аудиолози или
слухопротезисти ще ви помогнат да намерите слухов апарат, който най-добре да отговаря на
нуждите и желанията ви. Този специалист ще вземе отпечатък от ушния ви канал, ще избере найподходящия слухов апарат и ще настрои устройството, за да ви пасне добре.
3. Помислете за бъдещите си нужди.
Попитайте дали слуховият апарат, който сте избрали има остатъчен резерв за увеличение на
звука, така че все още да ви е полезен, ако слуховата ви загуба се увеличи.
4. Проверете гаранцията.
Уверете се, че слуховият апарат се предлага с гаранция, която покрива и двете му части и
труда за определен период от време.
5. Пазете се от подвеждащи информации.
Слуховите апарати не могат да възстановят нормалния слух или да елиминират целия фонов шум. Внимавайте с реклами, които твърдят нещо различно от това.
6. Планирайте разходите си.
Цената на слуховите апарати варира значително — от няколко стотин до няколко хиляди
лева. Хонорарите на професионалистите, дистанционното управление и другите опции на слуховите апарати може да ви струват допълнително. Разговаряйте с вашия аудиолог или слухопротезист за вашите нужди и очаквания. Ако цената е проблем, имайте предвид, че добри апарати могат да се намерят и на разумни цени.
Също така всеки, който има установена с аудиограма слухова загуба и разполага с издаден
медицински протокол от УНГ-ЛКК, може да получи слуховия си апарат безплатно по реда на Наредба №2 на МТСП. Службите за социално подпомагане могат да покрият изцяло или частично
стойността на слуховия ви апарат. Можете да се консултирате със социалната служба по местоживеене за повече информация.

Източник: www.sluhovi-aparati.com
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Технологии
НЕЗРЯЩ ИНЖЕНЕР ИЗОБРЕТИ SMART БАСТУН
В днешната ера на ултрамодерни технологии, много устройства, джаджи и програми са изградени, за да направят живота ни по-лесен и поудобен. Повечето от тях са предназначени за
забавление, но някои компании извеждат технологиите на следващо ниво. Те се опитват да подобрят качеството на живот на тези, които се
нуждаят най-много и всеки ден от тях.
Умният бастун WeWALK е създаден от
инженер със зрителни увреждания на име Курсат Джейлан. Той е изпълнителен директор и
съосновател на организация с нестопанска цел,
наречена Young Guru
Academy (YGA), която е
дала живот на бастуна.
Като човек, който се сблъсква с ежедневните предизвикателства да
оцелее като незрящ в света на виждащите, Курсат Джейлан създал WeWALK с надеждата да промени живота на своите събратя по съдба.
Този иновативен бастун включва вградени високоговорители, гласова помощ, Google Maps, Bluetooth система, която прави възможно синхронизирането с други устройства и сензори от висок клас, които алармират потребителя чрез вибрации, когато наблизо има препятствия над нивото на гърдите – нещо, което стандартните бели бастуни не могат да
осигурят.
„В наши дни вече обсъждаме летящите автомобили, а незрящите
използват само една обикновена пръчка", обяснява инженерът пред CNN. „Като сляп човек, когато съм на станцията на метрото, не знам кой е моят изход, не знам кой автобус се приближава,
кои магазини са около мен. Такава информация може да бъде предоставена с WeWalk."
Това устройство като идея не е съвсем ново, но фактът, че то е в състояние да използва и
включва съществуващите технологии като гласова помощ, Google Maps и Bluetooth синхронизация, го прави иновационно изобретение.
„За мен WeWALK представлява края на една ера и началото на нова“ – споделя развълнуван участник във форума на фейсбук страницата на бастуна.

Източник:https://www.spisanie8.bg
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Кулинарни рецепти
ТРИПЛАСТОВИ БУХТИЧКИ
(Предложение на Йорданка Стайкова от Шумен)
Продукти:
1 кофичка кисело мляко; 1 ч.л. сода за хляб; 3 яйца; 300 г сирене; брашно, колкото поеме.
Начин на приготвяне:
С посочените продукти се омесва по-меко тесто. Разделя се на 3 топки. Разточва се кора на
по-тънко. Намазва се с мазнина - олио или краве масло. Разточва се втора кора, която се поставя
върху първата и се намазва с мазнина. Точи се трета кора, която се слага върху двете кори. Не се
слага мазнина, а се точат трите кори, както са една върху друга. Намазва се с мазнина и се слага
на половината кора сиренето. Другата половина се прегъва върху сиренето. Натискат се краищата, да не излиза сиренето. С чиния режем форми - правоъгълници, ромбоиди, каквито искаме.
Пържим в сгорещено олио.


КЕКС С МОРКОВИ
(Предложение на Сашка Тодорова от Търговище )
Продукти:
4 яйца, 1 и 1/2 ч.ч. захар, 1 к.ч. олио, 2 и 1/2 ч.ч. брашно, бакпулвер, 1 ч.ч. орехи, 5 големи
моркова.
Начин на приготвяне:
Морковите се настъргват. Яйцата се разбиват със захарта. Прибавя се олиото, брашното с
бакпулвера, морковите и орехите. Всички продукти се объркват добре и се слагат във формичка
или подмазана тава. Слага се в студена фурна и се включва на 180 градуса само отдолу. След като се надигне кексът (около 15 минути), се включва фурната и отгоре. Когато се изпече, изваждаме кекса, а като поизстине малко го нарязваме. Отгоре може да се поръси с пудра захар.


БЪРЗА КАРТОФЕНА САЛАТА
(Предложение на Ивелина Тодорова от Шумен)
Продукти:
7-8 средно едри картофа, 1 глава лук, 1 стрък целина, половин ч.ч. майонеза, 1 с.л. горчица,
сол.
Начин на приготвяне:
Измийте картофите, обелете и нарежете на кубчета. Сварете в подсолена вода.
В купа разбъркайте майонезата, горчицата, целината и лука. Сложете соса в хладилника, докато
картофите се варят. Когато картофите са готови, отцедете ги и ги охладете за 5 минути. Объркайте със соса и сервирайте.


ПЕЧЕНИ ЯБЪЛКИ
(Предложение на Върбина Станкова от Шумен)
Продукти:
6-7 едри ябълки, натрошени орехови ядки, канела, стафиди, мед, краве масло, настъргана
лимонова кора.
Начин на приготвяне:
Ябълките се измиват добре. Не се белят. Слагат се в тава върху хартия за печене. Всяка
ябълка се издълбава откъм дръжката, като се внимава да се запазят цели. С помощта на ножче и
лъжичка се отстраняват семките. Трябва да се получи дупка в средата на ябълката, без да е засегнато дъното. Ябълките се пълнят с орехи, стафиди, мед, малко лимонена кора, щипка канела и
парченце краве масло. Пекат се 30-35 минути. Сервират се като десерт, студени. По желание пълнежът на ябълките може да се промени – каквото желаете, това сложете.
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Кулинарни рецепти
СОЛЕНКИ С КАШКАВАЛ
(Предложение на Янка Георгиева от Шумен)
Продукти:
250 г брашно, лют червен пипер, щипка сол, 120 г настърган кашкавал, 120 г масло, 2 жълтъка, 2 с.л. вода.
Начин на приготвяне:
Брашното, солта и червеният пипер се разбъркват добре. Добавя се маслото и отново се
омесва добре. Жълтъците се разбиват с 2 супени лъжици вода добре и се добавят към тестото. То
се омесва и се поставя в купа в хладилника за 30-40 минути. Разточва се и се нарязват фигури по
желание. Преди изпичането се намазват с останалите белтъци и се поръсват с настъргания кашкавал. Пекат се 10-15 минути в предварително загрята фурна.


ПЪЛНЕНИ ГЪБКИ
(Предложение на Янко Стайков от Шумен)
Продукти:
15 средно едри гъби, краве масло, кашкавал, шунка, сол на вкус.
Начин на приготвяне:
Гъбите се измиват и почистват. Подреждат се в подмазана тавичка без пънчетата. Всяка гъба се посолява. Пълни се с с шунка на кубчета и парченце краве масло. Най-отгоре се поставят
парченца кашкавал. Пекат се на 200 градуса, докато кашкавалът се покрие със златисто-кафява
коричка.
Грамажът на маслото, кашкавала и шунката са по ваша преценка.



ДЖОЛАН ЧОРБА
(Предложение на Мария Иванова от Шумен)
Продукти:
500 г свински джолан, 1 стрък праз, 2-3 скилидки чесън, връзка магданоз, 2 моркова, 3-4
картофа, 1 зелена чушка, 1-2 с.л. олио, черен пипер на зърна, сол.
Начин на приготвяне:
Джоланът се измива добре и се залива със студена вода в тенджера. Водата трябва да е 1-2
пръста над месото. Слага се да ври, като от време на време се маха пяната. След като бульонът
стане прозрачен, се добавят нарязаните на едро зеленчуци и подправките. Вари се докато месото
започне да се къса.



БЪРКАНИ ЯЙЦА
(Предложение на Айше Исмаил от Шумен)
Продукти:
5 яйца, 1 стрък по-голям праз , щипка черен пипер, олио, сол.
Начин на приготвяне:
Празът се почиства и се измива много добре. Нарязва се на дребно и се задушава в мазнината до омекване. Прибавят се разбърканите яйца и черният пипер. Посолява се на вкус. Сместа се
изпържва добре. Ястието се поднася веднага.
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ПРОЛЕТНАТА УМОРА - НЕПРИЯТНА И ПОБЕДИМА
Спи ни се, чувстваме се непрестанно уморени, не можем да се концентрираме, раздразнителни и скептични сме. Все едно сме препили на предната вечер и не може да се отървем от махмурлука.
Имате ли подобни симптоми, то вероятно сте жертва на пролетната умора. Тя засяга 50% от
хората и е една от най-честите причини за физическото неразположение през този период.
Дърветата разцъфват, птичките започват да пеят, природата се пробужда за живот, а хората
сякаш заспиваме и униваме. Странно, но точно в този период организмът ни не успява да реагира
на пролетното събуждане.
Причините са различни и все още не е намерено окончателно обяснение на обхващащата ни
пролетна умора. Липсата на слънце, витамини и двигателна активност през последните зимни месеци са изтощили тялото ни и е трудно да сме във форма.
Температурните промени са стресиращи за организма и пренастройката към по-високите
температури изисква време. Още повече, че през март и април времето е много променливо и е
нормално температурните амплитуди от 10 градуса за 1 ден да ни се отразяват на настроенията.
Друг фактор е насищането на кръвта ни с кислород, благодарение на по-честото излизане на
чист въздух, проветряването на стаите, разцъфването на дърветата. Когато количествата на въглеродните показатели рязко спадат, кръвоносните съдове се свиват и ние ставаме по-вяли, неработоспособни и сънливи.
Заедно с всичко това се увеличава денят и ние чувстваме, че се уморяваме по-бързо, докато
свикнем с летния режим на живот.
Всички по-горе изброени климатични и физиологични промени предизвикват състоянието,
което ние наричаме пролетна умора. Специалистите са категорични, че през тези месеци се засилват и депресивните състояния на много хора, амбицията и активността им прогресивно спадат.
Но как да се справим с пролетната умора?
Пролетната умора е състояние, което неминуемо отшумява за няколко седмици. Ако обаче
ви мъчи доста активно, тогава трябва да вземете мерки, за да не сте подвластни на симптомите за
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дълго.
Важно е да приемаме здравословна храна и течности. Това е банален съвет, който действа
безотказно, а ние винаги пренебрегваме. Засилената консумация на сезонните плодове и зеленчуци, съчетано с пиенето на много вода, определено събуждат и освежават тялото ни. Зареждаме се
с витамини, минерали, течности и енергия.
Важна е и двигателната активност. Това е най-сигурният път към свежест и добро настроение, прогонвайки мързела от себе си. Метаболизмът ще се активизира, ще подобрите настроението и формата си и лесно ще се настроите на лятна вълна.
Добре е и да се наспивате. Желанието за сън е най-сладко точно в периода на пролетната
умора, въпреки че много хора се оплакват и от безсъние. Наспивайте се поне по 7-8 часа в този
период, за да сте в най-добра форма. Не се поддавайте и на желанията да прекалявате с въргалянето в завивките и сън повече от реално необходимия, защото ще се чувствате още по-отпуснати
на следващия ден.
Не търсете енергия в кафетата и други кофеинови напитки. Увеличавайки дневната доза
енергийни стимуланти, няма да се почувствате по-свежи, а само ще се изнервите допълнително и
няма да може да спите спокойно. Приемайте кофеин, колкото сте свикнали обикновено и черпете
енергия по естествени начини.
Търсете положителното. Оптимизмът е ключов фактор за начина, по който се чувства човек.
Колкото и да ви е криво, ако няма реална причина, въпрос на самообладание е да се справите с
негативните емоции. Намирайте време за повече развлечения. Злите мисли погубват човека, а те
са толкова характерни за пролетната умора.
Горните съвети ще ви подействат безотказно, за да се справите с пролетната умора. Ако вашата отпадналост продължи по-дълго време, трябва да се обърнете към специалист, за да проверите дали не страдате от заболяване, предизвикващо симптомите на пролетната умора.
Сега се усмихнете и се радвайте на пролетта. Тя винаги носи със себе си надеждата за подобро.

Източник: www.zdrave.rozali.com

17

Усмивки
СМЕШНИ МИСЛИ, КОИТО ИСКРЕНО ЩЕ ВИ РАЗВЕСЕЛЯТ
Хубавите мисли лесно се превръщат в мъдрости, когато има кой да ги оцени. А когато пък
са супер забавни, неизбежно тръгват от уста на уста. Споделяме с вас уникални мисли, които със
сигурност ще ви накарат да избухнете в искрен смях.
„Мислите скачат като бълхи, но не всекиго хапят.“
„Ако не успеете от първия път, значи парашутизмът не е вашият спорт.“
„Ако не си знаете цената, не си мислете, че сте безценен.“
„Работата си е работа, но трябва и нещо полезно да се свърши.“
„Не е нужно да изядеш цялото яйце, за да разбереш, че е развалено.“
„Животът е борба. До обед – с глада, след обед – със съня.“
„Както и да се въртиш, задникът ти все е отзад.“
„Тясната специализация в широкия смисъл на думата е широка идиотизация в тесния смисъл на думата.“
„Каквото трезвият само си мисли, пияният вече го е направил.“
„Не мога така да стоя, докато другите работят. Ще ида да си полегна.“
„И важните клечки са от дърво.“
„Червеят на съмнението гризе най-често дървените глави.“
„Танцът е вертикален израз на хоризонтални желания.“
„Третият не е излишен, той е резерва.“
„Комарите са много по-хуманни от някои жени – когато комар ти пие кръвчицата, той поне
престава да бръмчи.“
„Да направиш жената щастлива не е трудно – трудното е ти да останеш щастлив.“
„Лесно е да вземеш жената на някого, но я се опитай да му я върнеш…“
„Винтът, забит с чук, държи по-здраво от пирон, завъртян с отвертка.“
„Някои не ги бива за нищо, но са способни на всичко.“
„Ако често ви се качват на главата, ще оплешивеете бързо.“
„Голата истина не винаги е приятна за гледане.“
„Не се опитвайте да удавите мъката си с алкохол – тя умее да плува добре.“
„Понякога, за да накарате някой да каже истината, трябва да го излъжете.“
„Ако сте като кон с капаци, излишно е да си отваряте очите на четири.“
„Без петел и кокошката може да изкукурига.“
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ТЕСТ - КАКВО ЗНАЕТЕ ЗА АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ?
С настоящия тест можете да проверите вашите знания относно едно от най-важните и ключови събития в българската история – Априлското въстание, най-яркият пример за храбростта и
жертвоготовността на българина в името на свободата. Чрез него народът ни доказва на Европа и
света, че е достатъчно зрял за самостоятелен политически живот. Приятно решаване!
1. Как е наречена къщата, която служи за централа на Гюргевския революционен комитет?
а) Парламента
б) Мелницата
в) Казармата
г) Бункера
2. В кой град избухва Априлското въстание на 20 април 1876 г.?
а) Батак
б) Търново
в) Копривщица
г) Панагюрище
3. Кой виден революционер формира и оглавява т.нар. „Хвърковата чета”?
а) Христо Ботев
б) Панайот Хитов
в) Стефан Стамболов
г) Георги Бенковски
4. Кой манастир е превърнат в своеобразна бойна крепост от четата на поп Харитон и Бачо
Киро по време на въстанието?
а) Троянският
б) Дряновският
в) Чипровският
г) Бачковският
5. Героичната съпротива на Перущица е повод Иван Вазов да напише една от найзначимите си оди – „Кочо“. В нея той сравнява героизма на перущенци с този на друг град. Кой е
той?
а) Спарта
б) Рим
в) Константинопол
г) Виена
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6. Кой революционер доброволно се отказва от позицията си на главен апостол?
а) Захари Стоянов
б) Георги Бенковски
в) Стефан Стамболов
г) Панайот Волов
7. Посочете вярното твърдение:
а) Най-слабата подготовка за въстание се осъществява в Търновския революционен
окръг.
б) Гюргевският революционен комитет взима решение въстанието да избухне
на първи април.
в) В Сливенския революционен окръг действа чета, начело с известния хайдутин
Филип Тотю.
г) На връх Еледжик се създава укрепен въстанически лагер, начело с Гене Телийски.
8. Особено запомнящ се момент от въстанието е появата на четата на Христо Ботев. На кой
връх тя води тежко сражение срещу превъзхождащата я османска армия?
а) Вола
б) Бузлуджа
в) Ком
г) Ботев
9. Кое населено място в Пловдивския революционен окръг се съпротивлява най-дълго?
а) Перущица
б) Клисура
в) Брацигово
г) Мечка
10. Кой европейски общественик се изразява в подкрепа на българите с думите: „Аз скърбя,
че не мога лично да участвам във вашите боеве“?
а) Николай Игнатиев
б) Виктор Юго
в) Джузепе Гарибалди
г) Уинстън Чърчил

Източник: www.bulgarianhistory.org
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Историята помни
ОРДЕНЪТ НА АСАСИНИТЕ.
ТАЙНИЯТ КРЪСТОНОСЕН ПОХОД
/с продължение/
Оказа се, че следващата му стъпка е предопределена. Настани се във висока кула, в сянката на
камбана и оттам забеляза движението по улиците, които досега бяха празни. Хората напускаха домовете си. Нямаше представа накъде са тръгнали, но прецени, че е добре да научи.
Димът все още се вдигаше от овъглените останки на склада и тамплиерите се мобилизираха.
Алтаир се придвижваше по покривите, следваше хората долу, докато се отправяха към площада, и
забеляза израженията им, подслуша разговорите им. Говореха за отмъщение, за жестокост. Неведнъж чу да споменават името на Арман Бушар. Разправяха, че Бушар тъкмо бил пристигнал на острова. Всички се страхуваха от него заради жестокостта му.
На Алтаир му предстоеше да види, че с основание му се носи такава слава, но за момента беше
доволен, че зърна Мария сред тълпата, жива, невредима. Водеха я двама тамплиери — изглежда беше пленница, въпреки че не беше вързана. И нейното внимание, както и на останалите на площада,
беше насочено към катедралата.
Той не я изпускаше от поглед, криеше се на покрива, от който се виждаше площадът, видя как
Осман заема място на стълбите, отстъпва крачка настрани, готов за появата на Арман Бушар, новия
водач на тамплиерите, който се качи при тях.
Също както Дьо Сабле преди него, Бушар изглежда бе избран както заради внушителния си
вид, така и заради уменията си да ръководи. Беше в пълно снаряжение, въпреки това изглеждаше
силен и гъвкав. Нямаше коса, но веждите му бяха гъсти. Хлътналите бузи му придаваха мъртвешки
вид.
— Гнусен убиец разтърси ордена ми — изрева той с глас, който привлече вниманието на всички. — Скъпият ни Фредерик Червения… беше заклан. Той служеше на господ и на всички кипърци
с чест, а за отплата бе пронизан от убиец. Кой от вас ще ми доведе виновника?
Тълпата мълчеше, хората пристъпваха нервно от крак на крак. Алтаир отново обърна очи към
Бушар, който ставаше все по-мрачен.
— Страхливци! — изрева той. — Не ми оставяте избор, освен да открия сам убиеца. Затова
давам на хората си имунитет, докато не приключа с разследването.
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Алтаир видя, че Осман се размърда притеснено. Обикновено лицето му беше приветливо, но
не и сега. Изглеждаше уплашен, когато пристъпи към тамплиера:
— Бушар, гражданите и без това са неспокойни. Може би не е разумно.
Бушар беше извърнат настрани и Осман не успя да види как лицето му се разкриви от ярост.
Беше повече от ясно, че не е свикнал да оспорват нарежданията му. Дали щеше да приеме думите на
Осман като неподчинение, или…
С едно движение извади меча си и го заби в корема на Осман.
С вик, който проехтя над пълния с шокирани граждани площад, капитанът се срина на камъните, притиснал ръце към корема си. Сгърчи се на стълбите и предсмъртното му хъркане се разнесе
над притихналия народ. Алтаир се намръщи. Не познаваше Осман добре, но по време на кратката
им среща поддръжникът на съпротивата му беше допаднал. Той беше поредният добър човек, загинал напразно.
Бушар се наведе и избърса меча в плаща на капитана.
— Ако някой има възражения, да излезе.
Тялото трепна за последно, едната ръка се отпусна на стълбите. Безжизнените му очи гледаха
към небето.
Никой не се осмели да възрази.
Неочаквано Мария извика и се откъсна от двамата стражи. Затича към стълбите и се хвърли на
колене пред лидера.
— Арман Бушар — провикна се тя.
Въпреки че той се усмихна, когато я позна, усмивката му съвсем не беше приятелска.
— Я! — изви устни той. — Стара познайница. — След тези думи върна меча на колана.
— Бушар — започна Мария, — в Кипър е дошъл асасин. Аз успях да избягам, но той едва ли е
далече.
Алтаир усети как сърцето му се свива. Беше се надявал… Не. Преди всичко тя беше тамплиер
и винаги щеше да си остане такава. Беше предана на рицарите.
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— Виж ти, Мария? — отвърна весело Бушар. — Излиза, че това е второто ти чудодейно бягство от асасина, не е ли така? Първото беше, когато Дьо Сабле беше набелязан, а сега се озовава на
моя остров.
Алтаир забеляза недоумението и паниката, изписани на лицето на Мария.
— Не съм се съюзила с асасините, Бушар — избъбри тя. — Моля те, изслушай ме.
— Дьо Сабле беше слабоволев никаквец. Стих седемдесети от правилата на тамплиерите забранява всякакви връзки с жени… защото с помощта на жените дяволът плете най-стегнатите си мрежи. Дьо Сабле пренебрегна този завет и плати с живота си.
— Как смееш? — отвърна тя и Алтаир се усмихна. Мария бе успяла да потисне страха си.
— Май докоснах болното ти място, а? — изрева Бушар. Не криеше, че се забавлява. След това
взе решение. — Заключете я.
След тези думи той приключи. Обърна се, тръгна си и остави трупа на Осман на стълбите.
Стражите вързаха Мария и я повлякоха нанякъде.
Алтаир откъсна поглед от смаляващата се фигура на Бушар към Мария. Разкъсваше се, докато
се опитваше да реши какъв да бъде следващият му ход. Бушар беше наблизо. Едва ли щеше да има
втори подобен шанс. Удари, когато най-малко очаква.
Но пък как да остави Мария?
Спусна се от покрива и последва мъжете, докато я отвеждаха от площада пред катедралата,
вероятно към тъмницата. Вървеше след тях на голямо разстояние. Нападна, когато влязоха в по-тиха
уличка.
След малко двамата стражи бяха мъртви и Алтаир пристъпи към мястото, където беше паднала
Мария, все още с вързани ръце и се опитваше да се изправи. Протегна ръка към нея, а тя се дръпна.
— Не ме пипай — сопна се. — Благодарение на теб ме смятат за предателка.
Алтаир се усмихна благо, въпреки че тя бе предупредила Бушар за присъствието му.
— Аз съм просто удобно извинение за гнева ти, Мария. Тамплиерите са истинският ти противник.
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Тя го погледна злобно.
— Ще те убия, щом се появи възможност.
— Ако се появи възможност… но тогава няма да намериш Ябълката, късчето от Едем. А на
кое от двете биха се зарадвали повече тамплиерите? На главата ми или на артефакта?
Тя го погледна с присвити очи и разбра, че в думите му имаше смисъл. Поотпусна се.
Поне за момента запази спокойствие.
По-късно отново се срещнаха с Александър. На лицето му беше изписана загриженост.
— Въпреки цялото перчене Бушар очевидно прие сериозно предупреждението на Мария. —
След тези думи стрелна недоволно Мария и тя, както никога досега, замълча. — Източниците ми
твърдят, че след като е подпалил склада ни, веднага е отплавал за Кирения.
Алтаир се намръщи.
— Жалко. Надявах се да се срещна с него. — Все още имаше намерение да се срещне с него.
— Как се стига най-бързо дотам? — попита той.

***
Представиха се за свещеник и спътника му и така намериха място в трюма. Понякога се случваше мъже от екипажа да слязат от палубата и да се свият край тях, за да поспят, пърдяха шумно,
подсмърчаха, но не обръщаха почти никакво внимание на двамата непознати. Докато Мария спеше,
Алтаир намери щайга и отвори върху нея дневника си, извади Ябълката от пакета, който носеше под
робата си.
Щом покривалото й бе свалено, тя заблестя. Той остана загледан в нея за момент, след това
започна да пише. „Все се опитвам да разбера Ябълката, късчето от Едем, функциите и целта й, но
единственото, което мога да кажа със сигурност, е, че произходът й не е божествен. Не… тя е оръдие… машина, която изисква точност. Що за хора са създали това чудо?“
Зад себе си чу шум. Веднага покри Ябълката и я скри под плаща си. Мария се събуждаше. Той
затвори дневника, прескочи спящите моряци и отиде при нея. Тя седеше опряла гръб на дървените
щайги, разтреперана. Прозя се. Притисна колене към гърдите си и погледна Алтаир. Изражението й
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беше неразгадаемо. За момент останаха заслушани в скърцането на кораба, в плисъка на вълните в
корпуса. Нито един от двамата не беше сигурен дали е ден или нощ, нито пък от колко време плават.
— Как се озова тук? — попита я той.
— Не помниш ли, божи човече? — попита подигравателно тя. — Ти ме доведе. — Зашепна: —
Аз съм ти спътник.
Алтаир прочисти гърлото си.
— Питам как се озова в Светите земи. Сред кръстоносците.
— Вместо да съм вкъщи с плетка в ръка през половината време, а през другото да превивам
гръб в градината ли?
— Англичанките не се ли занимават с подобни неща?
— Не и аз. Казват, че открай време съм странна. Докато растях, предпочитах момчешки игри.
Куклите не бяха за мен и родителите ми се отчаяха. Късах им главите.
— На родителите ли?
Тя се разсмя.
— На куклите. Затова родителите ми направиха всичко по силите си, за да ме укротят, и на
осемнайсетия ми рожден ден ми направиха специален подарък.
— Какъв?
— Съпруг.
Той я зяпна.
— Ти си омъжена?
— Бях. Казваше се Питър и беше изключително приятен човек, просто…
— Какво?
— Само това. Просто… приятен. Нищо повече.
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— Значи не е бил подходящ за игри.
— В нито едно отношение. Съвършеният съпруг щеше да приеме с готовност онези страни от
характера ми, които родителите ми се опитваха да заличат. Щяхме да ходим заедно на лов със соколи. Той щеше да ме научи на различни спортове, да се бия, да ми даде възможност да се уча. Той
обаче не направи нищо подобно. Заживяхме в Холатън Хол в Лестършир, където като господарка на
замъка трябваше да се занимавам с прислугата, да се грижа за домакинството и, разбира се, да раждам наследници. Поне трима. Две момчета и момиче, за предпочитане в този ред. Само че аз не оправдах очакванията му, както и той моите. Единственото, което ме интересуваше дори по-малко от
йерархията сред прислугата, беше отглеждането на деца и най-вече раждането им. След четири години на увъртане и усукване си тръгнах. Добре че епископът на Лестър беше близък приятел на стария лорд Холатън и той анулира брака, вместо да рискува глупавото, невъздържано момиче да продължи да посрамва семейството. Аз, разбира се, станах persona non grata в Холатън Хол — а също и
в цял Лестършир — а когато се върнах вкъщи, се оказа, че положението е същото. Холатън беше
поискал сватбените си дарове обратно, но татко вече бе профукал всичко. Накрая прецених, че за
всички ще бъде най-добре да замина, затова избягах с кръстоносците.
— Като медицинска сестра ли?
— Не, като войник.
— Но ти си…
— Нямам равна на себе си, когато реша да се преоблека като мъж. Нима не те заблудих на гробището?
— Знаех, че не си Дьо Сабле, но…
— Но не очакваше да се изправиш срещу жена. Видя ли! Годините на лудории най-сетне се
отплащат.
— Ами Дьо Сабле? Успя ли да заблудиш него?
Алтаир забеляза мрачната й усмивка.
— Отначало харесвах Робер — призна тихо тя. — Той забеляза възможностите ми, за разлика
от Питър. Но той също така не спираше да мисли как да ме използва. Много скоро намери начин. —
Тя въздъхна. — Хубаво е, че го уби. Той не беше добър човек и беше недостоен за чувствата, които
имах към него.
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— Той ли ти го даде? — попита след малко Алтаир и посочи пръстена на ръката й със скъпоценен камък.
Тя го погледна и се намръщи, сякаш бе забравила, че го носи.
— Да, той ми го подари, когато ме взе под крилото си. Това е всичко, което остана от връзките
ми с тамплиерите.
Последва неловко мълчание. Най-сетне Алтаир заговори:
— Учила ли си философия, Мария?
Тя го погледна смръщено.
— Чела съм малко… малко.
— Философът Емпедокъл изтъква, че животът на земята започва простичко, без усложнения:
ръце без пръсти, глави без тела, очи без лица. Той вярва, че съчетаването на всички тези ранни форми с течение на времето създава разнообразието на живота, което виждаме около нас. Интересно,
нали?
Тя се прозя.
— Ти имаш ли представа колко нелепо звучи тази работа?
— Знам… но се успокоявам със съветите на философа Ал Кинди. Човек не бива да се страхува
от идеите, независимо какъв е източникът им. А ние никога не бива да се страхуваме от идеите, независимо какъв е източникът им. Освен това не бива никога да се страхуваме от истината, дори от
нея да боли.
— Не виждам какъв е смисълът на всичките ти дрънканици — засмя се тихо тя и му се стори
сънена.
Може би просто не я беше преценил правилно. Може би тя не беше готова да учи. След това
се чу звънът на корабната камбана, знакът, че акостират в Кирения. Двамата станаха.
Алтаир отново попита:
— Единствено умът, освободен от спънки, съумява да забележи хаотичната красота на света.
Това е най-голямото ни предимство.
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— Да не би очакваш да се радвам на хаоса? Да не би той да се превръща в добродетел? — попита тя и нещо в него трепна при този въпрос. Може би тя имаше по-задълбочени знания.
— Изправя ни пред предизвикателство — отвърна той, но свободата носи по-големи награди
от другите възможности. Редът и мирът, които тамплиерите търсят, изискват подчинение и ограничения.
— Хм — изсумтя тя. — Това чувство ми е познато.
Той усети близост с нея и докато се канеха да се качат по стълбите към палубата, осъзна, че
същото това чувство не го е напускало откакто се запознаха. След като вече знаеше какво е, то започна да му харесва. Прииска му се да го задържи. Въпреки това трябваше да бъде внимателен. Нали тя го предупреди, че възнамерява да го убие? Верността й към тамплиерите може и да беше поставена под съмнение, но това съвсем не означаваше, че ще премине на страната на асасините. Доколкото той успяваше да прецени, тя следваше пътя, изгоден за Мария.
Със сигурност беше така.
На стълбата тя се усмихна и протегна ръце, а той ги погледна недоверчиво. Тя обаче не можеше да се изкачи, както беше вързана, а и те пътуваха с пирати. Макар на пиратите да им се носеше
славата, че нямат понятие от етика, щяха да останат изненадани, че свещеник е завързал ръцете на
спътника си. Двамата, които спяха досега, започнаха да се будят, изправиха се, прозяха се, почесаха
се по слабините и впиха погледи в двамата пътници. Алтаир тайно освободи камата и разряза въжето на китките й. Тя го погледна с благодарност и се заизкачва по стълбата.
Тогава той чу нещо. Прозвуча като шепот. Предупреди го тонът, с който бяха изречени думите. Постара се да се прикрие и се заслуша. Двамата пирати наистина обсъждаха тях.
— Знаех, че е той — изграчи единият. — Казах ти аз.
Алтаир усети погледите им.
— Обзалагам се, че тамплиерите ще платят скъпо и прескъпо за тези двамата.
Асасинът изруга безмълвно. Ако беше прав, камата щеше да влезе в употреба всеки момент.
Чу ги как изтеглят ятаганите си.
… и решаващият момент настъпи.
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Алтаир се врътна към двамата и в същия момент Мария реши да се измъкне и да хукне на свобода, изрита го и той политна към стената на трюма с пламнало от болка лице.
Отвътре също го изгаряше болка. Тя обаче беше различна.
Когато жената изчезна, когато се стопи в квадрата светлина, очертан от люка, Алтаир изруга
отново, този път на висок глас, и се стегна, за да посрещне нападението. Първият пират се ухили и
пристъпи напред, очевидно мислеше за щедрата награда, за виното и жените, които щеше да си купи, след като я прибереше.
Алтаир заби меча в гърдите на нападателя и мъжът престана да се хили. Вторият видя какво
става и спря. Присви очи и запрехвърля оръжието си от едната в другата ръка. Алтаир му се усмихна, тропна с крак и доволно видя как човекът трепна.
Добре, помисли си той. Стана му приятно, че наемникът пират ще умре в страх.
Така и стана. Пиратът забели очи, когато Алтаир заби камата си отстрани вместо отпред, остави го със зейнала рана да се въргаля до приятеля си. Асасинът се втурна към стълбата, примижа на
слънцето и щом се озова на палубата, се огледа за бегълката. Пиратите дотичаха, предупредени от
присъствието на Мария, че става нещо. Проехтя вик, когато видяха Алтаир. Той хукна по палубата,
мина ниско под такелажа, след това се спусна с лекота по трапа и скочи на дока в Кирения, като се
оглеждаше отчаяно къде да се скрие, докато опасността премине.
След това, помисли се гневно той, щеше да открие Мария и нямаше да допусне тя отново да
избяга.
Огледа се. Поредният град завладян от тамплиерите. Сградите намигаха под слънцето. Тук беше твърде красиво, за да остане във вражески ръце.

***
Поне не се затрудни да открие Мария. Тя привличаше бедите като трюм на кораб плъховете.
Следващия път, когато пътищата им се кръстосаха, в краката й се търкаляха трупове на пирати, наблизо бяха застанали трима местни, от мечовете им капеше кръв и те все още дишаха тежко след битката. Стегнаха се, когато видяха Алтаир, а той вдигна ръка, за да покаже добрата си воля, докато ог-
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леждаше сцената: Мария, мъжете и мъртъвците.
По всичко личеше, че тя отново бе имала късмет.
— Мислех, че повече няма да те видя — заговори той, все още вдигнал ръце.
Тя не се учудваше на нищо.
— Де такъв късмет…
Той се намръщи, след това се обърна към един от кипърците, най-вероятно водача.
— Каква работа имате с тази жена? Да не би да сте лакеи на тамплиерите?
— Не, господарю — заекна мъжът. Мечът му все още беше изваден, ръцете на Алтаир бяха
празни, независимо от това кипърецът веднага забеляза стойката на опитния воин. — Пиратите я
нападнаха и ние се притекохме на помощ. Не съм никакъв лакей. Мразя тамплиерите.
— Ясно. Не сте единствените — отвърна асасинът.
Мъжът кимна с облекчение, защото имаха обща цел.
— Казвам се Маркос, господарю. Ще помогна с каквото мога, стига да успея да освободя страната си от тези кръстоносци.
„Отлично“ — помисли си Алтаир.
— Тогава трябва да опазите тази жена, докато се върна. Трябва да открия един човек преди
тамплиерите.
— Цял ден ще бъдем на пристанището. Там тя ще бъде в безопасност — отвърна Маркос и Мария отново възропта, когато мъжете я поведоха. Тя щеше да е в безопасност, помисли си Алтаир,
докато ги наблюдаваше да се отдалечават. Щеше да прекара деня между двама яки кипърци и да
наблюдава какво става на пристанището на Кирения. Имаше и по-добри начини да си уплътни времето, както и по-лоши. Поне той щеше да е спокоен, че няма да й се случи нещо, докато търсеше
Барнабас, познатия на Александър от съпротивата.
Откри го в тайната квартира, която всъщност беше склад за зърно. Алтаир влезе, провикна се
предпазливо, но не чу никакъв друг звук, освен бързите крачета на мишките и далечните шумове,
които долитаха откъм улицата. След това иззад чувалите се показа човек. Беше с черна брада и бди-
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телни черни очи. Представи се за Барнабас. Когато Алтаир го попита дали тук има място, което би
могъл да използва като килия, той се усмихна угоднически и го увери, че има, но след това се поколеба и първо пристъпи към една врата, отвори я, затвори я, след това се насочи към втора, надникна
вътре и едва тогава заяви, че в сушилнята имало оградено място, което можело да се използва.
— Трябва ми Арман Бушар — рече Алтаир, когато седнаха върху чували зърно в склада.
— Аха… значи Бушар е в Кирения — отвърна човекът от съпротивата. — Сигурно е дошъл
при затворниците в Буфавенто.
— Крепостта наблизо ли е?
— Замък е и е наблизо. Навремето беше резиденцията на богата благородна дама от Кипър,
поне докато тамплиерите не й отнеха собствеността.
Алтаир се намръщи, когато научи за алчността им.
— Ще ме заведеш ли дотам?
— Ами… Нещо повече. Ще те вкарам вътре и стражите няма дори да трепнат. Само че преди
това трябва да направиш нещо за мен. По-скоро за съпротивата.
— Звучи ми познато — отвърна Алтаир. — Казвай.
— Сред нас има предател — рече намръщено Барнабас.
Предателят бил търговец — Йонас, и след като Барнабас му каза необходимото, Алтаир го
проследи до един амфитеатър в центъра на града. Според Барнабас Йонас издавал тайните им на
тамплиерите. Асасинът остана да го наблюдава известно време, докато се срещаше с други търговци. По нищо не се отличаваше от тях. После, когато той си тръгна, го проследи от амфитеатъра по
криволичещите улички и разбра, че търговецът е усетил присъствието на преследвача си. Все почесто се озърташе, беше се ококорил и му личеше, че е по-уплашен. Неочаквано хукна и Алтаир го
последва. С радост забеляза, че Йонас кривва по тясна уличка.
Затича по-бързо след жертвата.
Уличката се оказа празна.
Алтаир спря, обърна се назад, за да се увери, че няма никого, след това — щрак — освободи
камата. Направи две крачки напред, изравни се с купчина нахвърлени щайги, които леко се клатуш-
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каха. Той се приведе и заби острието в една щайга. Дървото се разцепи и последва писък. Купчината
се прекатури върху Алтаир, той се стегна и едва не изгуби равновесие.
Независимо от всичко запази присъствие на духа. Когато дървените щайги престанаха да мърдат, той се успокои и огледа протегнатата си ръка с камата, забита в Йонас. Кръвта се стичаше от
гърлото на предателя. Той бе все още приклекнал — позата, в която се беше опитал да се скрие —
приличаше на нещастен, жалък човечец. Алтаир знаеше, че е предател, че информацията, която е
съобщавал на тамплиерите, е била използвана, за да могат те да убиват, залавят и измъчват членове
на съпротивата, въпреки това го съжали и изтегли острието бавно, изрита щайгите, за да положи Йонас на земята.
От раната на врата рукна кръв.
— Я виж ти! — изхриптя Йонас. — Асасин. Да не би Салах Ал’дин да е набелязал Кипър?
— Асасините нямат нищо общо със сарацина. Нашите работи са си наши.
Умиращият се закашля и разкри окървавените си зъби.
— Все едно, вече се знае, че си тук. Бикът е определил награда за главата ти… и за жената, която те придружава.
Алтаир видя как човекът гасне.
— Цената ми се покачва с всеки ден — рече и нанесе смъртоносния удар.
Когато се изправи, не изпита задоволство от свършената работа, по-скоро бе завладян от ужасното чувство, че нещо не е наред. Бика, който Йонас спомена. Който и да беше той, със сигурност
беше верен на Арман Бушар и знаеше, че Алтаир и Мария са в Кирения. Това ли бе причината за
безпокойството на Алтаир?
Той се придвижи по покривите, за да открие час по-скоро Маркос и Мария.
— Слушай, Мария, определена е крупна сума за главите и на двама ни — започна Алтаир, когато я откри. Както си беше представял, тя седеше на каменна пейка между Маркос и друг мъж от
съпротивата, гледаше лошо, но той вече беше свикнал.
— Крупна сума ли? Дяволите да го вземат Бушар. Сигурно е решил, че ме обучаваш.
— Някакъв тип, наречен Бика, е изпратил хората си да ни търсят.
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Тя скочи като ужилена.
— Бика ли? Значи са дали на този фанатик власт и имоти.
— Да не би да ти е приятел? — попита сухо той.
— Ами. Казва се Молък. Набожен самохвалко с ръце като дънери.
Алтаир се обърна към Маркос:
— Ти знаеш ли скривалището на съпротивата в квартала на складовете?
— Знам къде се намира, но никога не съм влизал — сви рамене той. — Аз съм най-обикновена
пионка в съпротивата.
Алтаир се замисли.
— Не бива да ме виждат с Мария, затова се налага да я пазите. Не й позволявайте да се показва
и ще се видим, когато сте в безопасност.
— Знам някои сокаци и тунели.
— Може да отнеме доста време, но ще я заведем там невредима.
Тръгнаха поотделно към склада. Алтаир пристигна пръв. Барнабас беше разположил чували
зърно, за да полегне и да си почине, но скочи веднага щом Алтаир влезе и прикри прозявка, сякаш
току-що се събуждаше.
— Току-що ми съобщиха, че някой е открил тялото на горкия Йонас — рече подигравателно.
— Каква загуба, а? — Изтупа дрехите си от полепналите зрънца.
— Познаваше го по-добре от мен — отвърна Алтаир. — Сигурен съм, че той добре е разбирал
какво рискува, като работи и за двете страни. — Погледна внимателно Барнабас и забеляза кривата
му усмивка. Смъртта не носеше наслада на Алтаир — ничия смърт — и той не гледаше добре на
онези, които се радваха в подобни моменти, независимо дали бяха тамплиери, асасини или членове
на съпротивата. От една страна, Барнабас беше съюзник, но от друга… Алтаир знаеше, че може да
има пълно доверие на инстинктите си, а в момента те не му даваха мира. Не бе просто смътно безпокойство, ами настойчиво, мъчително.
Барнабас продължи:
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— Да… за съжаление това усложнява нещата. Йонас беше уважаван кипърец и смъртта му е
предизвикала бунтове близо до старата църква. Хората са жадни за отмъщение и Бикът им е казал,
че ти си виновен. Може да изгубиш подкрепата на съпротивата.
Какво? Продължаваше да го наблюдава и не можеше да повярва на ушите си. Инстинктът му
вече не го измъчваше, а направо го подтикваше към действие.
— Нали Йонас е бил предател? Те не знаят ли?
— Не всички за съжаление — призна Барнабас. — Съпротивата не е единна.
— Значи ти ще им кажеш — отвърна Алтаир. — В момента към нас идват твои съмишленици.
— Поканил си хора? Тук? — Мъжът се притесни. — Имаш ли им доверие?
— В момента не съм сигурен на кого мога да имам доверие — отвърна Алтаир, — но рискът
си струва. Сега обаче искам лично да видя бунта.
— Що се отнася до уговорката ни, ще проверя как да те вкарам при Бушар. Вече сме се разбрали, нали? — попита Барнабас и се усмихна отново.
На Алтаир тази усмивка никак не му хареса. Харесваше му все по-малко.
***
Алтаир отиде при църквата и сърцето му се сви, когато видя безредиците. Стражи тамплиери
бяха образували кордон, за да удържат развилнелите се граждани и не ги допускаха по-далече от
църквата, затова те чупеха всичко, което им попаднеше. Щайги и бъчви бяха раздробени, по улиците пламтяха огньове. Сергиите бяха разрушени, миризмата на стъпкани продукти се беше смесила с
дима. Мъжете се събираха на групи, крещяха призиви под звука на барабани и непрекъснатите удари на цимбали, с които се опитваха да подразнят рицарите тамплиери, които ги наблюдаваха внимателно иззад импровизирани бариери, преобърнати каруци и сергии. От време на време малка група
войници се врязваше в тълпата, извличаше някой мъж, който риташе и крещеше дивашки, и или започваха да го налагат с ефесите на мечовете, или го захвърляха зад бариерите, за да го откарат в
тъмницата — не че тези нападения успяваха да сплашат бунтовниците или да ги успокоят.
Алтаир наблюдаваше всичко това отвисоко, приклекнал на един покрив, обзет от отчаяние.
Нещо се беше объркало. Беше се объркало, при това много. Ако Бикът решеше да направи съобщение и да го посочи за убиеца на търговеца, тогава щеше да стане още по-зле.
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Взе бързо решение. Бикът трябваше да умре. Когато се върна в склада, напразно търси Барнабас. Така и не успя да го открие. Сега вече Алтаир разбра, че е допуснал грешка, като му се довери,
и се прокле. Беше се вслушал в инстинкта си, но просто не беше слушал достатъчно внимателно.
Маркос обаче беше там, също и Мария, затворена зад решетките, много по-яки от онези, които
бяха използвали в Лимасол. Вратата между сушилнята и големия склад беше отворена и я чуваха:
седеше зад решетките, опряла гръб на стената, риташе рогозките на пода и хвърляше отровни погледи към останалите. Алтаир я наблюдаваше и се чудеше как е възможно да създава толкова неприятности.
Научи, че когато Маркос пристигнал с нея и още хора от съпротивата, складът за жито бил
празен. Барнабас бил изчезнал. Колко удобно, помисли си Алтаир.
— Какво става? — възкликна Маркос. — Градът се вдига. Видях бунт.
— Хората недоволстват заради смъртта на Йонас. Ти чувал ли си го?
— Татко го познаваше добре. Добър човек. Как е умрял?
Алтаир усети как сърцето му се свива и изви очи настрани.
— Много смело. Слушай, Маркос, стана твърде сложно. Преди да открия Бушар, трябва да
ликвидирам Бика и да сложа край на насилието.
— Проявяваш добър вкус към хаоса, Алтаир — провикна се Мария от клетката.
Хареса му как звучи името, когато тя го изрича.
— Бикът е отговорен за покоряването на хиляди. Едва ли някой ще плаче за него.
Тя се намести.
— Да не би да си въобразяваш, че ще влетиш в Кантара, ще го ужилиш и ще си излезеш необезпокояван? Той се е обградил с предани привърженици. — Гласът й отекна в каменната тъмница.
— Кантара… е на изток, нали? — попита Алтаир. Веднага се беше хванал за името, което й се
изплъзна.
— Да, най-добре защитената… Провери сам.

Оливър Боудън
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