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СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми читатели,

 По повод наближаващия 27 юни – Международния ден на хората със сляпо-

глухота, няма как да не си спомним вдъхновяващите думи на неповторимата Хелън 

Келър: "Най-красивите неща на света не могат да се видят или да се докоснат. Те 

трябва да се почувстват със сърцето.".

 А кои са най-красивите неща на света според Вас?

Дали не са приятелството, радостта, благодарността, откривателството и 

споделянето? И още: любовта към хората, любовта към знанията, любовта към 

живота? Какво бихте допълнили?

 Ще се радваме да споделите на страниците на списание "Звук и светлина" 

под формата на есе(до 3 стандартни печатни страници) Вашето мнение,  мисли и 

разсъждения върху тези незабравими думи на Хелън Келър. 

 Есетата изпращайте до 5 юли 2020 г. на адрес: гр. Пловдив, пощ. код: 4006, 

пощенска кутия №3, или на email:zvukisvetlina@gmail.com

Очакваме Ви!
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ТЪЖНА ВЕСТ

 С прискърбие ви съобщаваме, че на 75-годишна възраст ни 

напусна поетесата, общественик и активист на НАСГБ Лушка 

Маджарова. 

 Един прекрасен човек, излъчващ доброта, силен дух, 

положителна енергия и озарено от усмивка лице! Обичана и 

уважавана от всички, тя ще остави светла диря в нашите сърца и 

умове със своя непоколебим и вдъхновяващ дух, „Птица, 

стъпваща в жарава“, неуморна поетеса, автор на 7 поетични книги 

и участник в 18 сборника, член на Съюза на независимите 

писатели в България, почетен гражданин на гр.Лъки, съсъдбеник, 

учредител и член на ръководството на ТО на НАСГБ – Асеновград. 

Поклон пред светлата й памет!
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СТАНОВИЩЕ НА НАСГБ ОТНОСНО 
ИНДИВИДУАЛНОТО  ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА 

ХОРАТА СЪС СЛЯПО-ГЛУХОТА И ПО ОТНОШЕНИЕ  НА  
ЗАКОНА ЗА ЛИЧНАТА ПОМОЩ 

 Във връзка с Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкре-
па за хората с увреждания въз основа на Принципите по чл.4 от Закона за хората с увреждания 
(ЗХУ) и въз основа на Конвенцията за правата на хората с увреждания (КПХУ): Признаване на 
сляпо-глухотата като отделно, комплексно увреждане,  Чл. 24 „Образование”, точка 3, подточка 
(в) – „(в) гарантиране, че образованието на лица и особено деца, които са слепи, глухи или сляпо-
глухи, се извършва на най-подходящите езици, начини и средства за комуникация за индивидите, 
и в среда, която да увеличи до максимум академичното и социалното им развитие“, Национална 
асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ) даде следното свое становище: 

 В индивидуалната оценка не са засегнати потребностите на хората със сляпо-глухота и не-
обходимост от постоянна асистентска грижа. 

 Състоянието на хората със сляпо-глухота представлява „човешка плът, закопчана в кожа“: 

   невъзможно придвижване в голямо и малко пространство без придружител; 

   невъзможна комуникация без интерпретатор на сляпо-глухи, прилагащ методи и сис-
теми за комуникация: ясна гласова реч в близост до ухото за имащите остатъчен слух; 
отчитане по устните и локализиране на жестовия език за хората с остатъчно централно 
зрение; насочвана и тактилна форма на възприемане на жестовия език за тези без зрение 
и слух; различни ръчни азбуки чрез използване осезанието на ръцете (Блок-метод, Лорм, 
брайл върху фалангите), хаптична комуникация за предаване информация относно заоби-
калящата среда и др.  

 Което кореспондира с хипотезата на чл.21, подт.(б) от  КПХУ: „Чл. 21 Свобода на изразява-
нето и мнението, и достъпа до информация.  

 (б) приемане и улесняване на ползването на жестовите езици, брайловата азбука, допълва-
щите и алтернативните способи на комуникация, и всички други достъпни средства, начини и 
формати на комуникация по техен избор, от хората с увреждания в официални съобщения”; 

 - невъзможен е самостоятелният прием на лекарства без интерпретатор на сляпо-глухи, кое-
то означава, че асистентската помощ е 24 часа в денонощие. 

 Във връзка с КПХУ, „Чл. 19 Самостоятелен живот и включване в общността. 

 (б) достъп на хората с увреждания до набор от служби за социално подпомагане, у дома, 
по местоживеене или други, включително до лично съдействие за тяхното живеене и включване в 
общността, за предотвратяване на тяхната социална изолация и сегрегация”; 

 Предстоят обсъждания в Националния съвет на хората с увреждания (НСХУ) на промени на 
ЗХУ в отделни работни групи по области, както  е заложено в законовата регламентация на чл. 5, 
(1) и (2) от ЗХУ. Председателят на НАСГБ като реален представител и носител на комбинираното 
увреждане „сляпо-глухота“, ще участва в следните работни групи:  

   „Индивиуална оценка на потребностите“; 

   „Здравеопазване“ - тъй като сляпо-глухите имат специфични проблеми с вида и сте-
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пента на слуховата загуба, което води до обективна индивидуализация на слуховата ком-
пенсация, т. е. субективен подход в зависимост от степента на зрителния и слухов дефи-
цит, като комплексна потребност от слухопротезиране. При пълна слепота и остатъчен 
слух, единствено средство за комуникация е слуховият апарат, съобразен със слуховата 
загуба. В тази връзка категоризацията на правоимащите за качествено слухопротезиране 
трябва да се преразгледа и разшири. 

   „Социални услуги“ - с оглед двойния сетивен дефицит, тъй като при сляпо-глухите 
комуникацията се осъществява на база натрупания комуникативен опит преди придоби-
ването на сляпо-глухота и способностите за комуникация след това, ползват се персонал-
но подбрани алтернативни методи за комуникация, затова прецизно трябва да бъдат под-
брани подходящи социални услуги, облечени в законова форма, които да се предоставят 
и изпълняват от лица с адекватна и качествена професионална квалификация и образова-
ние, включително степен „бакалавър“. 

  

 Във връзка с §7 от Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за личната помощ 
(ЗЛП): 

 „§ 7. До 30 юни 2020 г. Министерството на труда и социалната политика изготвя анализ за 
предоставянето на личната помощ и внася в Народното събрание доклад, който може да съдържа 
предложения за усъвършенстване на законодателството в областта на личната помощ“, НАСГБ 
предостави на МТСП следното допълнително становище по Закона за личната помощ (ЗЛП): 

 Съгласно ЗЛП, чл.26, ал.1, т.1:  

 „Чл. 26. (1) Кандидатът за асистент подава до доставчик на лична помощ по чл. 18, ал. 1 или 
2 заявление по образец, към което прилага: 

 "1. автобиография.“ 

 Ето тук трябва да има изискване за определен образователен ценз или професионална ква-
лификация. 

 Мотив: обгрижването на близки от семейството е родителско и синовно задължение според 
Семейния кодекс. Друг е въпросът, отнасящ се до асистентската помощ, например: професиона-
лен преводач на жестов език и интерпретатор за сляпо-глухи (прилагащ специални методи на ко-
муникация, интерпретиране на обкръжаващата среда и придружаване), професионален психолог 
и логопед, професионален рехабилитатор и т.н., в домашна обстановка. Не е все едно да се пре-
доставя асистентска услуга от професионално подготвени за това лица, сравнено с предоставяне-
то ѝ от лица, нямащи понятие и професионални познания за спецификата на функционалния де-
фицит и професионалните умения за компенсацията му. 

 Социалните услуги не бива да се затварят в семеен кръг, защото това води до ограничаване 
на образователно, интелектуално, личностно и цялостно израстване на хората с различен вид и 
степен на увреждане. 

 Съгласно ЗЛП, чл.26, ал.1, т.2 и т.3:  

 „2. копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация, че няма 
сключен трудов договор. 

 3. декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от до-
машното насилие по отношение на ползвател на лична помощ. “ 
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 Съгласно ЗЛП, чл.26, ал.2:  

   „(2) Доставчикът на лична помощ извършва събеседване с кандидата за асистент.“ 

 Тук не се уточнява контекста на събеседването. По-правилно е интервюиране на кандидата 
за асистент в пряка зависимост от потребностите, вида и степента на увреждане и наличието на 
функционалния дефицит на бъдещия потребител. “ 

 Съгласно ЗЛП, ПРЗ, §2, ал.1, т.1 - т.4:  

„ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 § 2. (1) До 31 декември 2020 г. максималният брой часове, финансирани от държавния бю-
джет за лична помощ, се определят съгласно чл. 12, ал. 2, както следва: 

 1. за първа степен на умерена зависимост/затруднения – до 15 часа месечно право на лична 
помощ; 

 2. за втора степен на тежка зависимост/затруднения – до 42 часа месечно право на лична 
помощ; 

 3. за трета степен на много тежка зависимост/затруднения – до 84 часа месечно право на 
лична помощ; 

 4. за четвърта степен на тотална зависимост/затруднения – до 168 часа месечно право на 
лична помощ.“ 

 Тук не е ясно как и по какви критерии се определя функционалната зависимост. Социалната 
оценка е изключително елементарна и неуточняваща ежедневните потребности в прав текст.  
Според някои въпроси, потребителят трябва да е буквално „жив труп“, за да получи 168 ч. асис-
тентска помощ. Имам предвид, ако потребителят е учащ или работещ, какви услуги следва да по-
лучи и от какви ежедневни услуги се нуждае?   

 Формулировката на чл.2 от ЗЛП: 

 „Чл. 2. Законът има за цел чрез осигуряване на лична помощ да подпомогне хора с уврежда-
ния да упражняват основните си права, да имат възможности за избор, независим живот, активно 
включване и участие в обществото и достъп до услуги и дейности.“ -  звучи обнадеждаващо, но 
на практика ЗЛП не дава ясна и конкретна регламентация като компенсиращ инструментариум.  

 Предвид гореизброените дефекти на Закона за личната помощ, считам, че е налице неот-
ложна необходимост от Закон за социалните услуги, в който да се конкретизират адекватни мер-
ки и услуги, в зависимост от увреждането и функционалния дефицит, и изисквания за доставяне 
на адекватна грижа, обвързана с професионална компетентност и образование на лицата, изпъл-
няващи услугите.  

  Уважаеми читатели, 

 Вие също можете да ни изпращате предложения по подобряване на социалната политика за 
хората със сляпо-глухота и хората с увреждания в Република България. 

Величка Драганова 
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ОТВОРЕНО ПИСМО ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ВИЗУАЛНА И АУ-
ДИО ДОСТЪПНОСТ В НОВИНАРСКА ЕМИСИЯ ИЛИ  ИНФОР-
МАЦИОННО ПРЕДАВАНЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ХОРАТА СЪС 

СЛУХОВИ И ЗРИТЕЛНИ УВРЕЖДАНИЯ  

 Преди месец, нашите сдружения като част от състава на организациите на и за хора със слу-
хов дефицит, отправихме благодарност към Министерски съвет и телевизионните медии във 
връзка с осигуряване жестов превод на брифингите на МС, както и на централните новинарски 
емисии. Това бе първа и много важна стъпка за достъпност на хората с глухота и нормално или 
остатъчно зрение до информация, което се случи във време на избухване на пандемия от корона-
вирус. 

 Част от хората със сляпо-глухота в България имат комбинация от много слабо зрение и глу-
хота, като са потребители на жестов език, Поради глухотата си от ранна възраст и невъзможност-
та да разбират реч по слухов път, дори и със слухов апарат, то жестовият език за тях е основен 
начин на възприемане на информация, усвоен от тях преди напредването на увреждането на зре-
нието. Поради намалената си зрителна острота и стеснено поле на зрение само до остатъчно цен-
трално зрение, те могат да възприемат жестов превод от телевизионен екран, стига да е с доста-
тъчно голям мащаб. Получихме добри отзиви от тях, че мащабът на прозореца на жестовия пре-
водач, който се прилага при брифингите на МС, излъчвани от всички телевизии, както и в нови-
ните на БНТ1 от 16 ч. (понеделник - петък), е достатъчно добър - при него в рамките на телевизи-
онната картина 16:9 се композират един до друг от ляво на дясно с еднаква височина прозорец на 
преводача и прозорец на основното телевизионно излъчване. При това височината на прозорците 
на преводача и на основното телевизионно излъчване е около 2/3 от височината на телевизионна-
та картина, като остава място отгоре за рамка и отдолу за рамка, лого на предаването и текущ съ-
общителен надпис. Ширината на прозорците е такава, че прозорецът на преводача е 1/3, а на 
основното предаване е 2/3 от общата ширина на телевизионната картина. Цялостното композира-
не е такова, че лицето с много слабо зрение може да различи добре артикулацията на устните на 
преводача, мимиката и израза на лицето му, и всички детайли на жестовете (движенията на ръце-
те, раменете, лактите, дланите, пръстите във всички фаланги), като може от време на време да 
мести поглед и следи и основната телевизионна картина до преводача. 

 За съжаление, при централните новинарски емисии на БНТ1, bTV, Нова телевизия (както и 
в информационните новинарско-публицистични предавания на БНТ2 „На фокус: Регионът“ от 
студиата в Русе, Благоевград, Пловдив и Варна  (понеделник - четвъртък) се ползва композиция, 
в която прозорчето на преводача е с двойно по-малки размери от гореописаната. Малкото прозор-
че се разполага върху картината на основното телевизионно предаване, и за да не закрива голяма 
част, се поставя в долния десен ъгъл, като така е с 2 пъти по-малка ширина и височина - съответ-
но височина около 1/3 от височината на общата телевизионна картина, и широчина 1/6 от шири-
ната на картината. За да компенсира 2 пъти по-малкото по размери изображение, слабозрящият 
глух трябва да се приближи на 2 пъти по-близко разстояние до телевизора, или да го гледа на 2 
пъти по-голям по размери телевизор. Вторият и по-голям недостатък е 4 пъти по-лошото качест-
во на резолюцията на изображението, тъй като броя пиксели на единица разстояние по екрана е 
един и същ, 2 пъти по-малко изображение по размери ще бъде с 4 пъти по-малка площ и 4 пъти 
по-малък брой пиксели, следователно 4 пъти по-малко детайли могат да бъдат забелязани в изоб-
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ражението, което е фатално за възприемането на жестовия превод от лицата с много слабо зрение 
- не е възможно да се следи артикулацията на устните, не се вижда добре мимиката на лицето, не 
се виждат добре дланите и пръстите, изображението е вече размазано и наподобява картина през 
мъгла. Тази умалена визуализация на превода го прави недостъпен за лицата със сляпо-глухота, 
които са глухи с много слабо зрение, а имаме отзиви за трудности и при глухи лица със сравни-
телно нормално зрение или вече имащи определени зрителни проблеми, ползващи очила, контак-
тни лещи или др., които зрителни заболявания се усилват при хората в напреднала възраст. Като 
цяло малкото прозорче до голяма степен унищожава труда и старанията на жестовия преводач, 
като затруднява възприемането на превода, до степен на невъзможност за лицата с много слабо 
зрение и глухота.  

 Молбата ни е и към трите национални телевизии БНТ, bTV и Нова телевизия в централните 
си новинарски емисии или други информационни предавания, да ползват композиране на жестов 
превод само както при първия пример с голям прозорец на преводача, равен по височина на про-
зореца на основното телевизионно предаване, подравнени един до друг (така прозореца за жестов 
превод е с относителни размери 2/3 от височината и 1/3 от ширината на общата телевизионна 
картина).  

 Разчитаме на утвърждаване на стандарт за визуална достъпност на жестовия превод в нови-
нарски емисии или информационни предавания, подходящ за възприемане от лица с много слабо 
зрение, който да влезе в стандарта за оформяне картината на информационно предаване, за да 
бъде спазван от националните телевизионни медии. 

 От друга страна, 500 души от хората със сляпо-глухота в България са с пълна слепота или 
много слабо зрение, съчетано с дълбока слухова загуба и много слаб остатъчен слух. Поради лип-
сата на зрение, те не могат да възприемат визуално жестовия превод от екрана, или да възприе-
мат устната реч (на жестовия преводач или на говорещото лице) чрез отчитане по артикулацията 
на устните. Тези лица разчитат единствено на този слаб остатъчен слух като основен източник на 
информация, ползвайки слухов апарат. Аналогична е ситуацията по отношение на радио-
медиите, където се излъчва само аудио-информация. 

 Във всички информационни предавания, където основната информация се предоставя чрез 
гласа на говорещия (новинарски емисии, репортажни предавания, публицистични предавания и 
др.) е необходимо да се осигури нормална достъпност към гласа на говорещия (говорител, водещ, 
гост, участник в репортажа и т.н.), по отношение на хората с дълбока слухова загуба и слаб оста-
тъчен слух. При излъчване на говорна информация, говорът да не се смесва едновременно с му-
зикален фон (съпътстваща музика) в рамките на звуковото оформление на излъчването. Музикал-
ният фон често е по-силен от нивото на звука на говорещия, но дори и да е по-тих от гласа на го-
ворещия, пак влошава многократно разбирането на говора и го прави неразбираем за хората с 
дълбока слухова загуба и много слаб остатъчен слух (това е аналогично на ситуацията, когато в 
един написан текст, цветът на буквите и цветът на фона около тях са еднакви -например черни 
букви на черен фон не биха могли да се прочетат).  

 При наличие на музикален фон в звуковото оформление едновременно с гласа на говоре-
щия, съответно хората със слабо зрение или без зрение, са в пълна липса на информация, тъй ка-
то слабият им слух не различава говора, смесен едновременно с музиката, а слабото или липсва-
що зрение не им дава визуалната картина на предаването, от която да се ориентират или разберат 
чрез отчитане по устните на говорещия, и съответно те нямат и визуална информация. Хората с 
нормално зрение и много слаб остатъчен слух (които са немалък брой) също са силно затруднени 
от смесването на музика и глас на говорещ, ако съответната новинарска емисия или предаване 
нямат жестов превод и трябва да разчитат само на остатъчния си слух и разбирането на говора 
чрез слухов апарат. 

 Негативни примери, забелязани от нас за смесване на музика и говор в рамките на информа-
ционно предаване: 

 - Новинарските анонси в началото на новинарските емисии на БНТ, bTV, Нова телевизия, 
Bulgaria On Air - където обявяването на анонсите става при течаща едновременно музика, предс-
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тавляваща продължение на музикалния сигнал за старт на новинарската емисия, често комбини-
рана със звукови ефекти, разделящи края на всяка анонсирана новина от следващата анонсирана 
новина, като смесицата на звукови ефекти, музикална заставка и анонси на новините от говорите-
лите в забързано темпо е напълно неразбираемо от хората с много слаб остатъчен слух. 

 - Репортажно - публицистичните информационни предавания, продължения на новинарски-
те емисии (напр. в предаването „След новините“ на БНТ1 на 02.05.2020 г. след 20:30 ч., се изпол-
зваше постоянно паралелно звучаща смущаваща фонова музика, от която говорът на участниците 
в репортажа и дикторския говор на авторовия текст не се разбираха от хората с много слаб оста-
тъчен слух).  

 Разбира се, могат да се приведат още много примери от информационни предавания на 
смесване на глас на говорещ с музикален фон. Разбираме желанието на режисьорите на информа-
ционни предавания да създадат определено настроение чрез музиката. Но молим за разбиране и 
към нашето положение, че не е възможно едновременното възприемане на глас на говорещ и на 
музика от лице с много слаб слух. Говорната информация трябва да се представя не едновремен-
но с музика и от друга страна, музиката, за да се възприема добре, също следва да се представя не 
едновременно с говора. Музиката и говорът могат да съществуват в едно предаване, но като се 
редуват поотделно, а не се възпроизвеждат едновременно.  

 Разчитаме на утвърждаване на стандарт за аудио-достъпност на информационни предава-
ния за възприемане от лица с много слаб слух, който да влезе в стандарта за оформяне на звукова 
картина на информационно предаване, за да бъде спазван от националните телевизионни и радио 
медии. 

 С уважение: 

 Величка Драганова, председател на национално представително сдружение 
„Национална асоциация на сляпо-глухите в България“ (НАСГБ) 

 Николай Нинов, председател на национално представително сдружение  

„Съюз на глухите в България“ (СГБ) 

 Росица Караджова, председател на Младежка организация към национално 
представително сдружение „Съюз на глухите в България“ (МОСГБ) 

 Мария Кръстева, председател на национално представително сдружение  

 „Асоциация на родителите на деца с увреден слух" (АРДУС) 

 Любен Работов, председател на национално сдружение  

„Асоциация на гражданите с увреден слух в България“ (АГУСБ) 

 

 Милена Гъркова-Калинова, председател на национално сдружение  

„Национална асоциация на преводачите на жестов език в България“ (НАПЖЕБ) 

 

 Николета Иванова, представител на национална религиозна организация 
„Национален християнски център“  
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МРРБ ОБОСОБЯВА ИНВАЛИДНИ МЕСТА В ПАРКОВЕТЕ 

Поне до една пейка на всяка алея в парка трябва да има място за инвалидна количка. Тако-
ва пространство трябва да бъде обособено и в близост до чешма, фонтан или площадка за игра. 
Това предвиждат текстове на нова наредба за по-достъпни обществени сгради и съоръжения за 
хора с увреждания, публикувана на сайта за обществено обсъждане от Министерството на регио-
налното развитие и благоустройството (МРРБ). 

Подобряването на нормативните изисквания за достъпна среда се налага заради приемане-
то на новия Закон за хората с увреждания, както и за да бъде отговорено на изискванията на Кон-
венцията на ООН за правата на хората с увреждания. 

Новата Наредба определя правилата за достъпност, които трябва да бъдат спазени при из-
работване и изменение на подробните устройствени планове. На оценка по новите текстове под-
лежат и инвестиционните проекти на строежите. 

Съществуващите сгради и съоръжения за обществено обслужване ще бъдат приведени в 
съответствие с изискванията за достъпност при извършване на техни основни обновявания, ре-
монти и преустройства. Целта е да има достъпна архитектурна среда за цялото население, като се 
отчитат и специфичните нужди на хората с намалена подвижност, в т.ч. на хората с увреждания, 
се казва в мотивите на проектонаредбата. 

В Наредбата са уточнени и елементите на достъпната среда. Това са пешеходните прост-
ранства и пешеходните пътеки, местата за паркиране, спирки на превозни средства,  елементи за 
преодоляване на различни нива, елементи на обзавеждането на достъпната среда и информацион-
но-указателните табели. 

Всички те трябва да бъдат проектирани и изпълнени, така че да имат универсален дизайн, 
да са лесни за разбиране, опасните зони да се минимизират и средата да дава ясна осезаема ин-
формация на ползващите я хора, независимо от околните условия или сензорните им затрудне-
ния. 

Така например се въвежда изискването в пешеходните пространства да има достъпни мес-
та за сядане (пейки) и се определя точния им размер, както и разстоянието между тях,  а до всяко 
достъпно място за сядане се предвижда място за инвалидна количка. В парковете трябва да 
има  най-малко по едно такова място за сядане на всяка алея, както и най-малко по едно място за 
сядане до чешма, фонтан и площадка за игра. 

За да са достъпни обществените сгради, автоматичните входни врати, които се управляват 
чрез устройства, монтирани на пода пред тях, трябва да се задействат и при тегло 20 kg. Тоест и 
от теглото на куче-водач на човек с увредено зрение. 

Точно са разписани размерите, цвета и разстоянието на стълбите в сградите за обществено 
обслужване и в нови многофамилни жилищни сгради или сгради със смесено предназначение, 
както и поставяне на задължителна тактилна ивица за внимание за хората с увредено зрение. Та-
кава тактилна ивица трябва да бъде поставена и на 40 cm от вратата на асансьорите в подлези и 
метростанции. 

Въвеждат се и специфични изисквания към сградите и съоръженията за обществено  
обслужване. Например най-малко пред едно от гишетата за обслужване на клиенти трябва да е 
осигурено свободно пространство с определена широчина и височина, за да е достъпно за всички 
посетители. 

 

Източник: www.economic.bg 
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ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА COVID-19 
 
 1. Какво е COVID-19? Какво е SARS-CoV-2? 
 Новият коронавирус за 2019 г. вече е наречен тежък остър респираторен синдром коронави-
рус-2 (SARS-CoV-2), докато заболяването, свързано с него, се нарича COVID-19. 
 SARS-CoV-2, беше идентифициран в Китай в края на 2019 г. и представлява нов щам на ко-
ронавирус, който не е бил идентифициран по-рано при хора. 
 2. Откъде идват коронавирусите? 
 Коронавирусите циркулират сред животните, но някои от тях влияят и на хората. След като 
са заразили животни, те могат да бъдат предадени на хора. 
 Известно е, че широк кръг животни са източник на коронавируси. Например коронавирусът 
предизвикващ близкоизточен респираторен синдром (MERS-CoV) произхожда от камили, а при-
чинителят на тежкия остър респираторен синдром (ТОРС) от 2002 - 2003 г. произхожда от котки. 
 Повече информация за коронавирусите може да намерите на информационния сайт на 
ECDC. 
 3. Сравним ли е този вирус със SARS или със сезонен грип? 
 Новият коронавирус, открит в Китай, е генетично тясно свързан с вируса на ТОРС и изг-
лежда има сходни характеристики, въпреки че данните са ограничени. 
 ТОРС се появи в края на 2002 г. в Китай и за осем месеца бяха докладвани над 8000 случаи 
от 33 страни. През тази епидемия един от десет души, които са се заразили, починаха. 
 Настоящата епидемия от COVID-19 предизвика през първия месец около 10 000 съобщени 
случая в Китай в огнището. Впоследствие бяха открити допълнителни случаи в Европа и други 
страни (виж актуализацията на настоящата ситуация в сайта на ECDC).  
 Вирусът COVID-19 и грипният вирус се предават от човек на човек и могат да причинят 
подобни симптоми, но от друга страна, двата вируса имат известни различия. Все още е много 
рано да се правят изводи за това как се разпространява новият коронавирус, но предварителната 
информация показва, че той се предава по същия начин, както ТОРС и някои други пандемични 
грипни щамове. ECDC изчислява, че всяка година до 40 000 души в ЕС, Великобритания, Норве-
гия, Исландия и Лихтенщайн умират преждевременно поради причини, свързани с грипа. 
 4. Какъв е начинът на предаване? Как се разпространява? 
 Животните са първоначален източник на вируса, но сега този вирус се предава от човек на 
човек. Изглежда предаването е главно чрез дихателни капчици когато хората кихат, кашлят или 
издишват. 
 Инкубационният период за COVID-19 (т.е. времето между излагане на вируса и появата на 
симптомите) понастоящем се изчислява между 2 и 14 дни. На този етап се знае, че вирусът може 
да се предаде, когато заразените лица проявят грипоподобни симптоми.  
 Ако хората с COVID-19 бъдат тествани и диагностицирани своевременно и се прилагат 
строги мерки за контрол на инфекцията, вероятността от трайно предаване от човек на човек в 
общността в ЕС ще бъде по-малка. Систематичното прилагане на мерките за превенция и конт-
рол на инфекцията бяха ефективни при контролирането на коронавирусите на SARS и MERS. 
 
 Медицинска информация 
 1. Какви са симптомите на инфекция COVID-19? 
 От това, което се знае досега, вирусът може да причини леки грипоподобни симптоми като: 
  • треска 
  • кашлица 
  • затруднено дишане 
  • болка в мускулите 
  • умора 
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 По-сериозните случаи развиват тежка пневмония, синдром на остър респираторен дистрес, 
сепсис и септичен шок, които могат да доведат до смъртта на пациента. Хората със съществува-
щи хронични състояния изглежда са по-уязвими от тежките заболявания. 
 2. Някои хора са по-изложени на риск от други? 
 Обикновено възрастните хора и тези с основни състояния (например хипертония, сърдечни 
заболявания, диабет, чернодробни заболявания и респираторни заболявания) се очаква да бъдат 
изложени на по-голям риск от развитие на тежки симптоми. 
 3. Има ли лечение за болестта COVID-19? 
 Няма специфично лечение за това заболяване, така че подходът, използван за лечение на 
пациенти с коронавирусни инфекции, е за лечение на клиничните симптоми (например висока 
температура, затруднено дишане). Поддържащата грижа (например поддържаща терапия и мони-
торинг - кислородна терапия, вливания на течности и прилагане на антивирусни лекарства) може 
да бъде много ефективна за заразените. 
 4. Кога трябва да се тествам за COVID-19? 
 Ако имате: 
  • остра респираторна инфекция (внезапна поява на кашлица и / или възпалено гърло 
и / или задух). 
 И в 14-те дни преди началото на симптомите, вие сте били: 
  • в близък контакт с потвърден или вероятен случай на инфекция с COVID-19 или пъ-
туване до район, където COVID-19 се разпространява в общността, 
  • или сте работили или посещавали здравно заведение, където са се лекували пациенти 
с инфекции на COVID-19, трябва да се свържете с вашия лекар по телефона за съвет. 
 ECDC разработи насоки как да идентифицира съмнителни случаи и кога да започне тества-
не: 
 Близък контакт би бил човек, който живее в същото домакинство като човек, който е бил 
диагностициран с COVID-19, човек, който е имал контакт лице в лице или е останал в затворена 
среда със случай на COVID-19, или здравен работник, или друго лице, предоставящо пряка грижа 
за случай на COVID-19, или лабораторни работници, които обработват образци SARS-CoV-2. 
 5. Къде мога да се тествам? 
 Ако вашият лекар смята, че има нужда от лабораторен тест за SARS-CoV-2 / COVID-19, 
той / тя ще ви информира за процедурата, която да следвате и ще Ви посъветва коя лаборатория 
може да извърши теста. Специализирани лаборатории в Европа и у нас могат да обработват про-
би SARS-CoV-2. 
  
 Предотвратяване 
 1. Как мога да избегна заразяване? 
 Когато посещавате райони с предполагаемо текущо предаване на общността: 
  • избягвайте контакт с болни хора, по-специално с кашлица; 
  • избягвайте да посещавате пазари и места, където се обработват живи или мъртви жи-
вотни; 
  • спазвайте общите правила за хигиена на ръцете и хигиена на храните; 
  • измийте ръцете си със сапун и вода ИЛИ използвайте дезинфекционен разтвор на 
алкохолна основа преди хранене, след използване на тоалетната и след всеки контакт с общи по-
върхности; 
 Където и да пътувате, прилагайте общи правила, уреждащи хигиената на ръцете и храните. 
 2. Какво трябва да направя, ако съм в близък контакт с някой, който има COVID-19? 
 Уведомете органите за обществено здраве във вашия район, които ще дадат насоки за по-
нататъшни стъпки. Ако развиете някакви симптоми, важно е да се обадите на вашия лекар за съ-
вет, споменавайки, че сте били в контакт с някой с COVID-19. 
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 Повече информация е налична на сайта на ECDC. 
 3. Какви са правилата за дезинфекция / измиване на ръцете? 
 Миенето и дезинфекцията на ръцете е ключът към предотвратяване на инфекция. Трябва да 
миете ръцете си често и обилно със сапун и вода за най-малко 20 секунди. Ако сапун и вода не са 
налични, можете да използвате и дезинфекциращ препарат за ръце с поне 60% алкохол. Вирусът 
навлиза в тялото през очите, носа и устата, така че избягвайте да ги докосвате с немити ръце. 
 4. Ефективни ли са маските за лице в защита срещу COVID-19? 
 Маските за лице помагат да се предотврати по-нататъшното разпространение на инфекция 
от онези, които са болни към други около тях.  
 5. Има ли ваксина срещу SARS-CoV-2? Колко време ще отнеме разработването на ваксина? 
 Понастоящем няма ваксини срещу коронавирусите, включително SARS-CoV-2. Ето защо е 
много важно да се предотврати инфекция или да се сдържа по-нататъшно разпространение на ин-
фекция. 
 Разработката на ваксините отнема време. Няколко фармацевтични компании работят над 
кандидатите за ваксина. Ще отнеме месеци, преди някоя ваксина да бъде широко използвана, тъй 
като тя трябва да премине задълбочени тестове, за да се определи нейната безопасност и ефикас-
ност. 
 6. Каква е настоящата ситуация в ЕС по отношение на COVID-19? 
 Европейският център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) поддържа постоя-
нен контакт с Европейската комисия, органите за обществено здраве в Китай и Световната здрав-
на организация (СЗО) по отношение оценката на това огнище. За да информира Европейската 
комисия и органите за обществено здраве в държавите-членки за продължаващата ситуация, 
ECDC публикува ежедневни обобщения и непрекъснато оценява риска за гражданите на ЕС. 
ECDC и СЗО са разработили технически насоки в подкрепа на държавите-членки на ЕС в техния 
отговор. Европейската комисия осигурява координацията на дейностите по управление на риска 
на равнище ЕС 
 7. Защо броят на случаите се увеличава толкова бързо? 
 Две от основните причини за бързото увеличаване на броя на случаите са, че вирусът се 
разпространява от един човек на друг и способността за откриване на случаи се подобрява. Ето 
защо често се наблюдава рязко увеличение на броя на случаите по време на началната фаза на 
огнище на нововъзникващо заболяване. 
 8. Колко дълго ще продължи тази епидемия? 
 За съжаление не е възможно да се предвиди колко дълго ще продължи и как епидемията ще 
се развива като цяло. Имаме среща с нов вирус и затова остава много несигурност. Например, не 
е известно дали предаването ще намалее през лятото, както се наблюдава при сезонния грип. 
  
 COVID-19 и домашните животни 
 Какво ще кажете за контакта с домашни любимци и други животни в ЕС? 
 Настоящите изследвания свързват COVID-19 с определени видове прилеп, но не изключват 
участието на други животни. Няколко вида коронавируси могат да заразят животни и да се пре-
дадат на други животни и хора. Няма доказателства, че животните-компаньони (например кучета 
или котки) представляват риск от инфекция за хората. Като обща предпазна мярка винаги е ра-
зумно да се спазват основните принципи на хигиена при контакт с животни. 
  

Източник: www.ncipd.org 
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Полезни съвети 

СЪВЕТИ КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ ОТ КОРОНАВИРУСА 
 И КАК ДА СПРЕМ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО МУ 

 

 Ето три основни прости метода.  

 1. Спазвайте дистанция от поне метър от хора с респираторни симптоми. 

 2. Избягвайте да докосвате лицето си. 

 3. Мийте редовно и с правилната техника ръцете си. 

 Можете да се заразите, ако докоснете носа, очите или устата си след докосване на общи не-
дезинфекцирани  повърхности. Измиването на ръцете със сапун и вода или втриването на дезин-
фектант  на базата на алкохол, трябва да трае поне 20 секунди, иначе не е ефективно. За да се 
предпазим в максимална степен, ръцете ни трябва да бъдат измити с правилната техника, която 
бе демонстрирана от СЗО. Ето как.  

 Оптималното миене на ръцете отнема минута. Бройте от 1 до 10 при всяка от следващите 
стъпки: 

 1. Намокрете ръцете си добре с вода. 

 2. Сложете достатъчно сапун, за да покрие цялата повърхност на ръката. 

 3. Натъркайте длан в длан. 

 4. Поставете дясна длан върху лява ръка, разтъркайте между пръстите и сменете ръцете.  

 5. Разтрийте длан в длан с преплетени пръсти. 

 6. Свийте пръсти в противоположната длан и разтъркайте в двете посоки. Така изтърквате 
пръстите отвън. Повторете за всяка ръка.  

 7. Стиснете левия палец с дясната длан и с въртеливи движения го изтъркайте. За да изчис-
тите върховете на пръстите, с присвити пръсти натрийте дланта с въртеливи движения и сменете 
посоката. Повторете за всяка ръка.  

 8. Изплакнете ръцете добре с вода.  

 9. Изсушете старателно с еднократна кърпа.  

 10. Използвайте кърпата, за да спрете чешмата.  

 Ръцете Ви вече са чисти! 

 

Статията подготви Елена Атанасова 

Източник: www.youtube.com 
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ВЪРВИ, НАРОДЕ ВЪЗРОДЕНИ,  
КЪМ СВЕТЛА БЪДНИНА ВЪРВИ … 

 
 Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост е български официа-
лен празник, честван на 24 май. На този 
ден в България се чества българската прос-
вета, култура и създаването на глаголицата 
от Кирил и Методий, известни още и като 
Солунските братя. Преводите на Библията 
Кирил и Методий записват на глаголица. 
 Първата българска азбука – глаголи-
цата – е създадена през 862 г. (според дру-
ги учени през 855 година) от Константин-
Кирил Философ. 
 Исторически факт е, че през 862 г. 
византийският император нарежда на бра-
тята Константин и Методий да създадат 
необходимата християнска литература на 
славянски език за мисията им в Моравия. 
 Глаголицата е дело на гениалния фи-
лолог Константин-Кирил и е напълно ори-
гинална графична система, в която всяка 
буква отговаря на един звук. Нещо повече, в нея буквите за близки звукове имат сходни очерта-
ния. 
 Неопровержимо доказателство, че именно глаголицата е дело на Константин-Кирил и е 
първата българска азбука учените откриват в Залцбургския меморандум от 871 г., в който пише, 
че Методий се появил в Панония с “новооткрити славянски букви”. 
 Константин-Кирил създава глаголицата за солунското славянско наречие, което принадле-
жи към източнобългарските рупски диалекти. Следователно езикът на солунските братя по етни-
ческа принадлежност е старобългарски. 
 Всички тези черти безспорно доказват, че създаденият през девети век на основа на глаго-
лицата книжовен език е български по произход. Той се разпространява първоначално в Моравия 
и Панония. 
 След смъртта на Методий през 885 г. неговите ученици са прогонени от пределите на Мора-
вия и намират прием в двора на княз Борис в България. 
 В края на ІХ век в Преслав възниква и втората старобългарска азбука – кирилицата, която 
съдържа 24 букви от гръцкото писмо и 14 знака, близки до глаголическите, които съответстват на 
чисто българските звукове: Б, Ж, З, Ш, Щ, Ч, Ц, Ъ, Ь,  Ю. Кирилицата няма установено авторст-
во. 
 Повечето учени отхвърлят тезата, че Климент Охридски е неин автор. По-вероятно е той да 
е усъвършенствал глаголицата, азбуката на почитаните от него свети братя. 
 Кирилицата се свързва с книжовниците от Преслав, понеже е продължение на вековна тра-
диция държавни документи да се пишат с гръцки букви. Но “без устроение”, както казва Черно-
ризец Храбър. 
 “Устроението”, тоест приспособяването към българската реч, става възможно едва след по-
явата на глаголическата писменост в България. Именно от нея са взети буквите за специфичните 
български звукове, като са опростени в духа на графиката на цялата азбука. 
 Първите преводи на свещените писания Кирил и Методий записват на глаголица. Свидетел-
ства за честването на празника са открити в арменска летопис от 1813 г., където се споменава за 
честване на паметта на двамата книжовници на 22 май 1803 г. в Шумен. 
 Спасявайки делото на св.св. Кирил и Методий, България е заслужила признателността и 
уважението не само на славянските народи, но и на света. И това ще бъде така, докато човечест-
вото влага истинско съдържание в думите напредък, култура и човечност…“ — проф. Роже 
 Бернар. 

Източник: www.magnifisonz.com 



13 

Приятели от близо и далеч 

ПОХОДЪТ, КОЙТО МЕ ПРОМЕНИ! 

  

 Здравейте! Казвам се Роджър Поулин и съм сляпо-глух. Искам да споделя с Вас опита си в 
похода в планините Апалачи, които са най-старата и обширна планинска верига в Северна Аме-
рика, простираща се на север от Нюфаундленд в Канада до щата Алабама в САЩ на юг.  

 Преходът, който осъществих, беше общо 3508 
км от щата Джорджия до щата Мейн. Започнах го 
през април 2010 г. И продължи до края на юни 2014 
г. Общо четири дълги години!  

 След завършването му, отлетях обратно към 
Джорджия. 

 Никога няма да забравя този преход! 

 Спомням си чувството в първия ден от похо-
да. Гледах слънцето и си мислех: „Какво ли ще бъде, когато достигна крайната цел?“. 

 Походът беше наистина тежък. Част от терена, по който вървях, беше неравен, стръмно се 
изкачваше, а след това рязко се спускаше. Пътеките бяха покрити с много камъни, храсти, коре-
нища и дървета.  

 А що се отнася до времето, то беше много променливо. Имаше дни, в които валеше, а след 
това интензивна жега с над 38 градуса по Целзий. Всякакво време! 

 По време на похода, с мен беше една глуха жена на име Рони Лепоре - доставчик на услуга 
за поддръжка (SSP support service provider). Наличието на такъв човек обаче не означаваше, че 
той е непрекъснато до мен по всяко време. Бяхме си създали правила. Тя поддържаше дистанция 
и така аз се справях сам с препятствията по пътя. Когато обаче се натъкнех на знак, който не мо-
жех да разбера, отивах при нея за помощ. 

 Всяка сутрин започвахме похода в 6:00 часа и продължавахме до 18:00 часа, а после преди 
да се стъмни, докато беше все още светло, приготвях всичко за следващия ден. Това беше голямо 
предизвикателство за мен, защото много пъти не успявах по светло да си подготвя нещата за дру-
гия ден. 

 По време на похода често пъти се хранех много малко, може би от  около 1000 до 1500 ка-
лории дневно, а изгарях средно от 5000 до 6000 калории. Искаше ми се да ям повече, но внима-
телно разчитах дажбите, така че да има и за следващите дни. Отслабнах, но пък за сметка на това 
се чувствах много жизнен и енергичен. 

 Първоначално си мислех, че походът ще продължи около 9 месеца. В крайна сметка обаче, 
походът се проточи по-дълго време – 4 години. 

 Разбира се, не мина и без проблеми и контузии. В един от случаите, вървях по хълмист те-
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рен. Внезапно се препънах и паднах. При това, главата ми се удари в остър ръб и започна да ми 
тече кръв. Почувствах се зашеметен. Опитах се да стана и да си взема раницата, но не можах. Бях 
паднал от около един метър височина, до някакви дървени шипове. Имах късмет, че не се нани-
зах! 

 Моят SSP постоянно ме насърчаваше да нося ръкавици и каска, но никога не го правех, за-
щото такава е моята идентичност - да отказвам всякакъв вид защита и помощ. Не искам хората да 
ме възприемат като сляпо-глух, който постоянно трябва да бъде защитаван и обгрижван. Ето за-
що винаги отхвърлях някои от предложените помощно-защитни мерки. 

 Като цяло по време на целия поход съм бил в бърза помощ общо 9 пъти. Слава богу, че 
имах здравна застраховка! 

 През всичките 4 години, пътувайки от Джорджия до Мейн, износих  22 чифта ботуши,  4 
пъти ми падаха нокти на левия и 3 пъти на десния крак. Смених поради износване  16 пъти своя 
туристически бастун. 

 Но въпреки трудностите съм щастлив, че осъществих този преход, защото той  ми даде тол-
кова много и научих нови неща за себе си.  

 Един ден се случи нещо невероятно. Седях на един камък. Започнах да плача с глас и прос-
то се освободих. Освободих се от всичко. Осъзнах, че не трябва да се притеснявам за това, което 
мислят и правят другите. 

 Много пъти хората са ми казвали, че не мога да направя нещо, защото съм сляпо-глух. Това 
беше станало част от мен и аз започнах да се съмнявам в собствените си способности. 

 Но благодарение на този поход аз формирах своята идентичност, научих се да бъда свобо-
ден.  

 Направих го !  

 Стигнах до върха!  

 Вече не изпитвам никакви съмнения във възможностите си!  

 Това дълго преживяване наистина ме промени ! 

 

Статията подготвиха: 

Елена Атанасова и Илия Кърджанов 
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Любопитно 

ИСТОРИЯ НА ХИПОКРАТОВАТА КЛЕТВА И  

В КАКВО СЕ КЪЛНАТ ДНЕС БЪЛГАРСКИТЕ ЛЕКАРИ 

 

 Клетвата на Хипократ изразява основополагащи морално-етични принципи на поведение на 

лекарите, а понятието, което е широко разпространено е клетва, в която обещават да помагат на 

хората, ставайки лекари. 

 Клетвата, формулираща моралните норми на по-

ведение на лекарите, е съществувала още в древен Еги-

пет. За възникването на клетвата може да се каже, че 

Хипократ я е написал сравнително късно през живота 

си. Според преданието клетвата произхожда от пряк 

потомък на бог Асклепий. Тя била устно предавана от 

поколение на поколение, а най-накрая била записана. 

Клетвата първо била записана от Хипократ в елинис-

тичната Александрия при Херофил и Еразистрат и би-

ла документирана през 3 век преди Христа. 

 Първоначалният вариант, записан от Хипократ, 

през 3 век бил на йонийски диалект и забранявал на 

лекаря да съдейства при аборт и самоубийство. Отто-

гава текстът е претърпял изменение на смисъла. 

 За своето време е била много голямо достижение, 

давайки много високо ниво на морала. Затова в християнския свят тя била приета със съответни-

те поправки. Началото е било изменено с думите ,,Да бъде благословен Бог, Отец Господ нашият 

Иисуса Христа, който е благословен во веки веков, аз не лъжа..."  

 В клетвата има 9 основни принципа: 

 1. Обвързване пред учителите, колегите и учениците. 

 2. Принципът за непричиняването на вреда. 

 3. Задължение за оказване на помощ на болните (принципът на милосърдието) 

 4. Принцип на грижата в полза на болния и преимущество на интересите на болния. 

 5.  Принцип на уважение към живота и отрицателно отношение към евтаназията. 

 6. Принцип на уважение към живота и отрицателно отношение към аборта. 

 7. Отказ от интимни връзки с пациентите. 

 8. Стремеж към лично усъвършенстване. 
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 9. Запазване на лекарската тайна. 

 Сега ще видите в какво се кълнат българските лекари. 

 Лекарската клетва в Република България е следната:  

 “Като пристъпвам към изпълнението на лекарските си задължения, тържествено обещавам 

пред своите учители и колеги, пред българския народ да работя честно и добросъвестно за опаз-

ване и укрепване на здравето и щастието на всеки човек, на всеки гражданин на България, на ця-

лото човечество. 

 В своята професионална дейност винаги ще се ръководя от общочовешките принципи и 

идеали, от хуманизма и всеотдайността на моите предшественици. 

 В името на моя Бог и моята религия ще лекувам безкористно всички болни, ще се отнасям 

грижливо и с любов към тях без оглед на тяхната национална, религиозна, политическа и социал-

на принадлежност. Ще ги изследвам цялостно, с високо чувство за отговорност, с такт и умиле-

ние и винаги ще създавам обстановка на сърдечност, съчувствие и взаимно доверие. 

 Обещавам да запазя за своите учители уважението и признателността, които им дължа. 

 И занапред ще изучавам медицинската наука и с всички сили ще съдействам за нейното 

процъфтяване. Задължавам се да лекувам въз основа на научни медицински знания и с помощта 

на съвременни лечебни средства до пълното оздравяване на болния. Няма да се отказвам от лече-

ние даже и тогава, когато не е останала никаква надежда за успех, няма да прекъсна живота на 

болния дори и да съм помолен да извърша това. В интерес на болните ще търся съветите на моите 

колеги по професия и самият аз никога няма да отказвам помощ и съдействие. 

 Обещавам да не предприемам без медицински и социални показания изкуствено прекъсване 

на бременността. Заклевам се да не давам гласност на сведенията, които болните ми доверяват, 

освен ако те не представляват опасност за обществото и държавата. Непрестанно ще подобрявам 

квалификацията и професионалното умение, ще предавам своя опит и знания на сътрудниците и 

помощниците си, активно ще участвам в повишаването на здравната култура на населението, в 

профилактиката на заболяванията и в усъвършенстването на здравеопазването.  

 Аз всякога ще помня лекарския си дълг и високата си отговорност пред народа и държавата. 

 ТЪРЖЕСТВЕНО, СВОБОДНО И С ЧЕСТ ПОЛАГАМ ТАЗИ КЛЕТВА И ОБЕЩАВАМ ДА 

Й БЪДА ВЕРЕН ДО КРАЯ НА ЖИВОТА СИ! 

 В ИМЕТО НА БОГА, НА МОИТЕ УВАЖАВАНИ УЧИТЕЛИ И МОЯ ОБИЧАН НАРОД - 

ЗАКЛЕХ СЕ!” 

 

Източник: www.le-mousquetaire.blogspot.com 
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Усмивки 

 
СМЕШНИ МИСЛИ,  

КОИТО ИСКРЕНО ЩЕ ВИ РАЗВЕСЕЛЯТ (ЧАСТ 2) 

 

 Обикновено тия, дето им е широко около врата, ги стяга шапката.“ 

 „За черногледия и през розови очила светът си е същият.“ 

  „Ако сте кръгла нула, излишно е да се правите на три и половина.“ 

 „Единствения недостатък на парите е, че са недостатъчно.“ 

 „Стане ли напечено – само печените оцеляват.“ 

 „Не е нужно да умеете да яздите, за да си разигравате кончето.“ 

 „След нощ, която не си спомняте, идва ден, който няма да забравите.“ 

 „Ужасно е да намираш интересни неща в главата си и да не знаеш какво правят там.“  

  „По-добре си дръж устата затворена и бъди смятан за глупак отколкото да я отвориш и да 
премахнеш всички съмнения.“  

  „Да планираш отпуска е много лесно – началникът, казва кога, жената казва, къде!“ 

 „Нищо не изморява началника така, както излизането на подчинен в отпуск.“ 

 „Любовта е като пясъчен часовник — пълни сърцето, но изпразва главата.“ 

 „Всеки изход е вход за някъде.“   

 „Утрините много приличат на вечерите. Разликата е основно в напитките.“ –  

 „Много обичам работата, с часове бих седял да наблюдавам хората, които работят.“   

 „Бедната мъдрост често става роб на богатата глупост.“   

  „Ние не отстъпваме, просто напредваме в друга посока.“   

 „Да работиш бързо означава да правиш бавни движения без прекъсвания между тях.“ 

 „На днешно време трябва да си перко, за да не изперкаш.“ 

 „Колкото повече се изкачва маймуната, толкова повече се вижда задникът й.“  

  „Ако всеки ден ви боли на различно място, значи сте здрави.“   

 „Никога не е късно да имаш щастливо детство.“  
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ЗА ИГРАТА "КОЙ СЪМ АЗ?" 

Уважаеми читатели, 

След отмяната на извънредното положение в страната, списание „Звук и светлина“ отново 
вече се издава във всичките му формати. Ето защо в шести брой (месец юни), Редакцията на спи-
санието ще възобнови публикуването на верните отговори, както и имената на отговорилите пра-
вилно в играта "Кой съм аз?". Очакваме Вашите отговори към играта за брой трети, четвърти и 
пети! 

Благодарим Ви предварително! 

 

А ето и текста за настоящия брой: 

 

Родих се през 1855 г. в Габрово и израснах в семейството на сестра си. През 1871 г. започ-
нах да уча в главното девическо училище в Габрово като стипендиантка на женското благотвори-
телно дружество „Майчина грижа“. След завършването си преподавах 5 години в същото учебно 
заведение. 

Повратният момент в живота ми дойде по време на Руско-турската освободителна война. 
Тогава бях самарянка във военния лазарет, който се намираше в Априловската гимназия. И така 
аз се влюбих в лекарската професия. Ето защо, в желанието си да се посветя на медицината, през 
1878 г. отправих молба за стипендия към Дамското благотворително дружество в Санкт Петер-
бург. Същата година молбата ми бе удовлетворена и заминах да уча медицина в Санкт Петер-
бург. За съжаление обаче, още първата година заболях от тежко белодробно възпаление и се вър-
нах в България, губейки стипендията си. След петгодишно прекъсване се завърнах в Санкт Пе-
тербург и продължих следването си вече като стипендиантка на българското Министерство на 
Просвещението. През 1886 г. се дипломирах с отличие. Считат ме за първата българка с висше 
медицинско образование след Освобождението.  

След като се върнах в България, работих в болниците в Русе, Търново, Варна и София. 

През 1893 г. отидох на едногодишна специализация по детски и вътрешни болести в Пе-
тербург, а по-късно във Виена придобих специалност по акушерство и гинекология. Участвах в 
основаването на първите акушерски курсове към „Червения кръст“ и преподавах в тях. Работила 
съм и като училищен лекар при Софийската девическа гимназия. По-късно, отново поради здра-
вословни причини, напуснах държавната лекарска работа и преминах на частна практика. Открих 
безплатна женска консултация. Там приютявах бедни жени и бъдещи майки в неравностойно 
състояние, за които се грижех и лекувах. 

В края на живота си завещах цялото свое имущество на народа си. Дарих средства на ня-
колко български институции, между които санаториума за белодробни заболявания в село Иск-
рец, Софийския университет "Св. Климент Охридски" и Габровското девическо училище. 

Познахте ли ме?  
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ОТГОВОРИ НА ТЕСТА КАКВО ЗНАЕТЕ  

ЗА АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ? 
 

 Как е наречена къщата, която служи за централа на Гюргевския революционен коми-
тет? 

 Правилен отговор: Казармата 

 Българските революционери получават подкрепа в Гюргево от патриотите Димитър Горов и 
Иван Стоянов – Соларя, които им осигуряват материални средства и покрив – една голяма къща в 
края на града, която апостолите наричат „казармата“. Тя действа като централа на Гюргевския 
революционен комитет. 

 В кой град избухва Априлското въстание на 20 април 1876 г.? 

 Правилен отговор: Копривщица 

 Априлското въстание избухва в Копривщица на 20 април 1876 г., когато при опит на турски 
заптиета да заловят водача на местните въстаници Тодор Каблешков, група комитетски дейци се 
вдигат на оръжие и убиват мюдюрина, като овладяват за кратко време целия град. По-късно през 
деня въстанието избухва и в Панагюрище. 

 Кой виден революционер формира и оглавява т.нар. „Хвърковата чета”? 

 Правилен отговор: Георги Бенковски 

 Легендарната „Хвърковата чета” е създадена от Георги Бенковски и се състои от приблизи-
телно 200 въоръжени конници. Тя обикаля селата югозападно от Панагюрище, сред които Мечка, 
Поибрене, Мухово и др., и ги вдига на въстание. 

 Кой манастир е превърнат в своеобразна бойна крепост от четата на поп Харитон и 
Бачо Киро по време на въстанието? 

 Правилен отговор: Дряновският 

 На 29 април 1876 г. четата на поп Харитон и Бачо Киро, която наброява към 200 въстаници, 
пристига в Дряновския манастир, който бързо се превръща в бойна крепост. Храбрите въстаници 
се сражават девет дена, но накрая са победени от многобройната турска армия на Фазлъ паша. 

 Героичната съпротива на Перущица е повод Иван Вазов да напише една от най-
значимите си оди – „Кочо“. В нея той сравнява героизма на перущенци с този на друг град. 
Кой е той? 

 Правилен отговор: Спарта 

 Със своето произведение „Кочо“, част от цикъла „Епопея на забравените“, Иван Вазов уве-
ковечава героичната съпротива и саможертва на перущенци като ги сравнява с великите примери 
на героизъм и слава в човешката история: „Картаген надмина, Спарта засрами“. 
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 Кой революционер доброволно се отказва от позицията си на главен апостол? 

 Правилен отговор: Панайот Волов 

 Панайот Волов е избран за главен апостол на Четвърти революционен окръг, но на събрани-
ето в Оборище отстъпва тази длъжност на Бенковски. Въпреки това, продължава активната си 
дейност, като заедно с останалите ръководители обявява въстанието в Панагюрище, а по-късно с 
Тодор Каблешков и Георги Икономов прави опит да вдигне Карлово и Сопот на бунт. След разг-
рома на въстанието, пробва да се прехвърли в Търновско, но се удавя в река Янтра, край град Бя-
ла. 

 Посочете вярното твърдение: 

 Правилен отговор: На връх Еледжик се създава укрепен въстанически лагер начело с Гене 
Телийски 

 Малко след избухването на въстанието, на връх Еледжик, в Ихтиманска Средна гора, се съз-
дава укрепен лагер, който обединява въстаниците от местните села, начело с богатия селянин Ге-
не Телийски. Въпреки съпротивата, редовната османска армия разбива въстаниците и унищожава 
всичко живо потърсило спасение там.  

 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? 

 Правилен отговор: Вола 

 На 20 май 1876 г. Ботевите четници водят тежко сражение с превъзхождащите ги по числе-
ност османски редовни сили на връх Вола във Врачанския балкан. Вечерта, след приключването 
на боя, при неизяснени обстоятелства, единичен изстрел пронизва войводата и слага край на не-
говия живот. 

 Кое населено място в Пловдивския революционен окръг се съпротивлява най-дълго? 

 Правилен отговор: Брацигово 

 Въстанието взема масови размери и в района на Брацигово и околните села. Цяла седмица 
около 1300 въстаници, под ръководството на Васил Петлешков, отблъскват нападенията на про-
тивника. След дълга съпротива, на 6 май градът се предава. Срещу паричен откуп жителите са 
пощадени, но Петлешков не успява да се спаси и след измъчвания е убит. 

 Кой европейски общественик се изразява в подкрепа на българите с думите: „Аз скър-
бя, че не мога лично да участвам във вашите боеве“? 

 Правилен отговор: Джузепе Гарибалди 

 Безмилостното потушаване на Априлското въстание привлича погледите и осигурява подк-
репата на много от европейските общественици. Един от тях е националният герой на Италия – 
Джузепе Гарибалди, който в едно свое писмо до българските емигранти в Букурещ пише посоче-
ните по-горе думи. 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИТУРКА  

НА  

СПИСАНИЕ “ЗВУК И СВЕТЛИНА”  

 
БРОЙ 5, 2020 Г. 
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Историята помни 

 Алтаир наистина провери. Замъкът Кантара се охраняваше от войници кръстоносци и фанати-

ците на Молък. Първо огледа стените, след това се изкачи на укрепленията, като от време на време 

спираше, за да чуе какво си говорят стражите и да събере информация за онзи, когото наричаха Би-

ка. Научи, че е религиозен фанатик, който събирал съмишленици, фанатици като него, които или го 

охранявали, или служели като слуги, или пък обикаляли улиците на Кирения и разпространявали 

призивите му. Той бил прикрепен към тамплиерите. Предаността му към Бушар била сляпа, също 

като религиозната му вяра, а замъкът Кантара бил превърнат в личната му цитадела, дадена му най-

вероятно от самите тамплиери. Знаело се, че през повечето време се молел в храма на замъка. 

 Алтаир се надяваше да го намери тъкмо там. 

 В замъка видя и фанатици, и стражи, фанатиците изглеждаха… точно както очакваше да изг-

леждат — нервни, неспокойни, уплашени и слепи за всяка истина, различна от тяхната. Отнасяха се 

с открито презрение към стражите християни, които патрулираха по двама и очевидно мислеха, че е 

под нивото им да бъдат зачислени в замъка. Докато Алтаир се криеше в една ниша, двама стражи 

минаха покрай него и единият не спря да се оплаква: 

 — Защо тамплиерите търпят този луд? Бикът и фанатиците му са по-опасни от гражданите на 

Кипър. 

 — Тамплиерите си имат причини — отвърна другият. — Много по-лесно им е да управляват 

чрез заместници. 

 — Сигурно. Колко време обаче ще продължи така? Бикът и тамплиерите не са единодушни по 

въпросите на вярата. 

 — Колкото по-малко приказваш, толкова по-добре — опита се да го възпре първият. 

 Алтаир ги остави да минат, след това продължи по тъмния коридор. Мария беше казала, че за-

мъкът е добре защитен, и сигурно беше така, ако някой възнамеряваше да събере армия и да напад-

не отвън. За сам асасин обаче да влезе тайно се оказа съвсем лесно, особено когато беше майстор 

асасин като него. 

 Ето че се оказа в просторна банкетна зала. В противоположния край стояха двама стражи и той 

извади два ножа. Метна ги — първо единия, след това и другия. След секунди мъжете лежаха в 

ОРДЕНЪТ НА АСАСИНИТЕ.  

ТАЙНИЯТ КРЪСТОНОСЕН ПОХОД 

/с продължение/  
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предсмъртни гърчове на каменния под, Алтаир ги прекрачи, убеден, че вече е близо, че скоро ще 

открие Молък. 

 Оказа се, че греши. Попадна на място без изход и се обърна, за да провери зад себе си. Защо 

охраняваха тази част от замъка? Едва тогава забеляза тайната врата. Наведе се към нея и се заслуша, 

след това се усмихна. Беше открил Бика. 

 Много тихо вдигна тайната врата и се спусна по подпокривните греди. Намираше се в огромно 

празно помещение, осветено от пламъците на огромен мангал близо до олтара. 

 Пред огъня беше коленичил Молък и го подклаждаше. 

 Описанието на Мария се оказа много точно. Той беше истинска мечка: без коса, с увиснали 

мустаци, с голи гърди, на които блестеше медальон, а ръцете му наистина бяха като дънери. По ко-

жата му блестяха капчици пот, докато стъкмяваше огъня и припяваше нещо, което приличаше по-

скоро на ръмжене, отколкото на прослава на господ. Беше погълнат от заниманието си и не помръд-

на от огъня, не премести поглед. Лицето му бе озарено от пламъците, той не забелязваше нищо и 

никой в стаята, дори убиеца си. 

 Чудесно. Молък изглеждаше силен, със сигурност беше по-силен от Алтаир, който нямаше же-

лание да се бият. Не само че щеше да има предимство откъм мускулна сила, но хората говореха, че 

въртял боздугана като метеоритен чук. Също така разправяха, че точността му била непогрешима и 

че бил безмилостен. 

 Значи никакъв двубой. Алтаир нямаше желание да се бие. Трябваше да го убие по хитър и 

изобретателен начин — бързо, чисто и безшумно. 

 Асасинът се прокрадна по гредите, след това се спусна тихо в средата на стаята зад Молък. 

Озова се малко по-далече от мястото, на което искаше да бъде, затова притаи дъх и се напрегна. Ако 

Молък го беше чул… 

 Не беше. Огромният мъж продължаваше да се занимава с мангала. Алтаир направи няколко 

стъпки напред. Внимателно освободи пръстения механизъм и вдигна камата. По стоманата затанцу-

ва оранжева светлина. На Бика му оставаше не повече от секунда живот. Алтаир се сниши леко, 

мускулите на краката му се стегнаха и той се спусна напред, готов да нанесе удар. 

 Тъкмо скочи, когато Молък се извъртя, значително по-бързо, отколкото би предположил чо-

век. Ухили се и Алтаир осъзна, че е усетил присъствието му още от самото начало, че той му е поз-

волил да се приближи. В следващия момент асасинът се озова в прегръдката на огромните яки ръце, 

които го вдигнаха от пода, а след това усети как ръката започва да стиска шията му. 
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 За кратко остана така. Молък го беше вдигнал само с една ръка, сякаш беше трофей, който да 

покаже на стъпалата на замъка. Алтаир започна да се бори. Усети, че се задушава. Риташе с крака, 

дереше ръкавицата на Молък и отчаяно се опитваше да се изтръгне от хватката на чудовището. 

Пред погледа му взе да притъмнява и той усети как чернотата го обгръща и се предава на безсъзна-

нието. В този момент Молък го метна назад и той се просна на пода, а главата му се удари болезне-

но в камъните. Запита се защо гигантът го остави жив. 

 Защото Бикът искаше да си поиграе още. Беше извадил боздугана и с едно завъртане над гла-

вата го метна към Алтаир, който едва успя да се претърколи настрани, секунда преди оръжието да 

се стовари върху камъка, където зейна кратер и го засипа с каменни иглички. 

 Алтаир скочи на крака, замаян, разтреперан и тръсна глава, за да я проясни. Изтегли меча. В 

едната ръка стискаше камата, а в другата меча. Метна се настрани тъкмо когато Бикът изтегли об-

ратно боздугана и замахна отново. 

 Смъртоносната топка се стовари в колоната до Алтаир и върху него отново се посипаха камен-

ни иглички. Той се възползва от времето, докато Молък си върне боздугана, втурна се напред и го 

прободе с меча и камата. Само че Бикът изтегли веригата по-бързо, отколкото човек би предполо-

жил, че е възможно, стисна я с две ръце и блокира меча на Алтаир, след това замахна отново и зап-

рати асасина в другия край на помещението. 

 Спомни си Ал Муалим — онзи Ал Муалим, който го беше обучавал, не предателя, в който се 

беше превърнал. Спомни си Лабиб и другите си учители по бойни умения. Пое си дълбоко дъх, отс-

тъпи назад, отскочи настрани и заобиколи Молък. 

 Бикът го следваше с пълното съзнание, че асасинът е стреснат. Когато се усмихна, разкри не-

равни, почернели зъби. Започна да ръмжи, когато Алтаир пристъпи по-близо, за да го предизвика да 

хвърли боздугана. На асасина му хрумна идея. Беше наистина добра, но имаше и недостатък. Щеше 

да се окаже фатална, ако нещо се объркаше. Трябваше да накара Бика да метне боздугана, но всеки 

път, когато това станеше, смъртоносното оръжие профучаваше в опасна близост до главата на Алта-

ир. 

 Топката изфуча напред. Описа дъга във въздуха. Изтрещя в камъка. Алтаир едва успя да отско-

чи настрани, но остана на крака и вместо да търси прикритие, се втурна към топката. 

 Стъпи върху нея и отскочи към веригата, която стигаше до ръката на Молък, за да стъпи на 

нея. 

 Молък спря да се хили. Разполагаше със секунда, в която да осмисли как стана така, че бързи-
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ят асасин се е озовал върху веригата, преди мечът на Алтаир да пререже гърлото му. Издаде звук, 

който наподобяваше едновременно вик и кашлица. Мечът продължаваше да стърчи от врата му, ко-

гато Алтаир пусна ефеса и се метна на раменете на Бика, за да забие камата си в гърба му. Въпреки 

това Бикът продължи да се бие и Алтаир отново трябваше да се спасява. Стисна веригата, прехвър-

ли я през врата на грамадния мъж със свободната си ръка, стегна и изпъшка от усилие. Молък се 

гърчеше, извиваше се и отстъпваше назад, когато Алтаир забеляза, че той го тласка към огъня. 

 Усети горещината на пламъците по гърба си и удвои усилията си. Проклетият звяр не искаше 

да умре. Подуши, че нещо гори — беше плащът му! Изрева от болка и усилие, затегна веригата с 

едната си ръка, а с другата натисна камата, докато най-сетне нещо поддаде, искрата на живота у Мо-

лък угасна и той полетя от раменете му, когато гигантът се преви и се просна на каменния под, къ-

дето остана неподвижен, докато умираше бавно. 

 Най-сетне спря да диша. 

 Алтаир въздъхна дълбоко от облекчение. Молък нямаше да има възможност да настройва хо-

рата срещу съпротивата. С тиранията му беше приключено. Запита се кой ли ще го замести. 

 Много скоро щеше да научи отговора на този въпрос. 

* * * 

 Мария я нямаше. Кръстоносците я бяха отвели. Докато Алтаир се биеше в замъка Кантара, 

войници нападнали склада и въпреки че последвала ожесточена битка, успели да вземат затворници. 

Мария била сред пленените. 

 Маркос, един от малкото успели да избягат, посрещна асасина. По лицето му се бяха вдлъбна-

ли бръчки от притеснение. Веднага се разбъбри: 

 — Алтаир, нападнаха ни. Опитахме се да ги отблъснем, но не успяхме. 

 Той сведе засрамено поглед. 

 Да не би да се преструваше? 

 Алтаир погледна към вратата на сушилнята. Беше отворена. Вратата на клетката зееше и той 

си представи как Мария го наблюдава отвътре с бадемовите си очи, как е опряла гръб на стената, 

как разритва с ботуш пръснатата по пода слама. 

 Тръсна глава, за да пропъди образа й. Беше заложено много повече от чувствата му към англи-

чанката: не биваше да си позволява да мисли за нея. На първо място беше Орденът. Само че… пър-
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вата му мисъл беше за нея. 

 — Исках да ги спра — рече Маркос, — но трябваше да се скрия. Бяха страшно много. 

 Алтаир го погледна остро. След като знаеше, че Барнабас е лъжец и предател, не смееше да се 

довери на никого. 

 — Вината не е твоя — успокои го. — Тамплиерите са лукави. 

 — Чух, че били впрегнали силите на Черния оракул от Буфавенто. Сигурно така са ни открили. 

 Дали? Алтаир се замисли. Тамплиерите успяваха да проследят успешно всяка тяхна стъпка. 

Тази работа едва ли имаше нещо общо с оракула. По-скоро в съпротивата беше пълно с шпиони на 

тамплиерите. 

 — Много интересно — рече и се замисли, че Маркос може да се опитва да го подведе. — По-

дозирам обаче, че Барнабас им е подшушнал нещо. 

 Маркос трепна. 

 — Барнабас ли? Как е възможно? Водачът на съпротивата беше екзекутиран в деня, преди да 

пристигнеш. 

 Разбира се. Алтаир се прокле. Наистина е съществувал човек на име Барнабас, предан на съп-

ротивата, но тамплиерите са го заменили със свой човек — фалшив Барнабас. Замисли се за Йонас, 

когото ликвидира по заповед на шпионина, и си каза, че един ден ще се разплати за тази работа. Йо-

нас не заслужаваше да умре. 

 Тръгна към пристанището, откри къде държат затворниците от съпротивата, промъкна се пок-

рай стражите и откри пленниците натъпкани в мръсна килия. 

 — Благодаря ви, господарю, господ да ви благослови — рече един, докато Алтаир отваряше 

вратата и го пускаше. И останалите не скриха колко са му благодарни. Той знаеше какво възнамеря-

ват да им причинят тамплиерите. 

 Погледът му напразно търсеше Мария. 

 — Имаше ли с вас жена? 

 — Жена ли? Да, докато синът на Бика Шалим не я отведе окована във вериги. Да не помис-

лиш, че се даде лесно? 
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 Едва ли, помисли си Алтаир. Мария не се даваше лесно. Какъв обаче беше този син Шалим? 

Той ли щеше да налага отсега нататък тиранията на Бика? 

 Алтаир се изкачваше по стената на крепостта Буфавенто, за да се вмъкне вътре, а след това 

хлътна в тъмната, влажна вътрешност, където непрекъснато капеше вода, а мокрите каменни стени 

хвърляха черни отблясъци, трепкащите пламъци на факлите едва пронизваха страховитата тъма, къ-

дето всяка стъпка отекваше и непрекъснато капеше вода. Тук ли държаха тамплиерите прословутия 

Оракул? Надяваше се да е тук. Знаеше само, че досега бяха на крачка пред него. Каквото и да бяха 

замислили, той усещаше, че няма да му хареса, както не му харесваше и онова, което чуваше за ар-

хива, нито пък слуховете, че всеки момент ще успеят да се справят със съпротивата. Беше готов на 

всичко, за да им попречи. Ако това означаваше да се заеме с лов на вещици, значи щеше да го нап-

рави. 

 Прокрадваше се по коридорите към недрата на замъка, когато откри, че се приближава към 

тъмницата. Зад него лежаха двама стражи, на които се натъкна по пътя, и те паднаха с прерязани 

гърла, а той побърза да скрие телата. Също както и в замъка на Молък, той се промъкна незабеляза-

но и убиваше единствено когато се налагаше. Ето че чу гласове. Единия позна веднага. Беше на Бу-

шар. 

 Той разговаряше с мъж от другата страна на покритата с ръжда желязна врата. 

 — Значи момичето отново е избягало, така ли? — сопна се тамплиерът. 

 Другият мъж беше с пищен плащ, обточен с кожа. 

 — Както беше окована, така изчезна… 

 — Стига глупости, Шалим. Слабостта ти към жените е всеизвестна. Свалил си гарда и тя се е 

измъкнала. 

 — Ще я открия, Велики магистър. Кълна се. 

 Значи това беше Шалим. Алтаир му обърна специално внимание и се развесели. Нищо в него 

— видът, телосложението, дори дрехите — не напомняше за баща му Молък. 

 — Действай бързо — разпореди се Бушар, — преди да е довела асасина в архива. 

 Шалим понечи да тръгне, но Бушар го спря: 

 — Шалим, погрижи се това да стигне до Александър в Лимасол. 



8 

Историята помни 
 Подаде му чувал и другият мъж кимна. Алтаир стисна зъби. Значи и Александър работеше с 

тамплиерите. По всичко изглеждаше, че пипалата на врага са плъзнали навсякъде. 

 Двамата продължиха нанякъде и Алтаир се запромъква към килията на оракула. Тъй като не 

можеше да мине през портата, той се качи на един балкон и си проправи път отвън, след това отно-

во се спусна, докато най-сетне не се добра до тъмницата. Още стражи паднаха, пронизани от камата 

му. Много скоро някой щеше да открие телата и да вдигне всички под тревога. Налагаше се да дейс-

тва бързо. 

 Но пък стражите изглежда си имаха предостатъчно работа. Натъкна се на шумен гуляй, докато 

се придвижваше към мястото, където предполагаше, че е тъмницата. Стигна до края на тунел, който 

водеше към ешафод, и разбра накъде се е запътил Бушар, защото отново го видя. Разговаряше с 

един от стражите. Двамата бяха застанали от другата страна на преградата пред редица врати на ки-

лии. 

 Алтаир беше открил тъмницата. Коленичи в една ниша в тунела и се сви. Над крясъците, кои-

то се носеха, чу въпроса на Бушар: 

 — Какво става? 

 — Лудата е, господарю — отвърна стражът на висок глас, за да надвика шума. — Съвсем е 

пощръкляла. Нарани двама от стражите. 

 — Остави я да си поиграе — усмихна се той. — Тя си изпълни предназначението. 

 За пореден път се оказа, че пътят на Алтаир до Бушар е блокиран. Много му се искаше да 

приключи незабавно с него, въпреки че имаше страж. Мислеше първо да повали войника, след него 

и Бушар. Само че нямаше да се получи. Вместо това остана да наблюдава, обзет от разочарование, 

докато Бушар и стражът се отдалечаваха и оставиха тъмницата пуста. Той излезе от скривалището 

си, отиде до преградата и се натъкна на заключена врата. Опитните му пръсти се заеха с механизма. 

Когато най-сетне премина, се отправи към килията на оракула. Писъците ставаха по-пронизителни и 

Алтаир преглътна. Не се страхуваше от никой мъж. Само че този път не ставаше въпрос за мъж. По-

ложението беше различно. Наложи си да се овладее, преди да се заеме с втората ключалка. Вратата 

се отвори, ръждясалите панти изстъргаха жално и сърцето му заблъска. 

 Килията й беше огромна — просторна зала, в която се усещаше дъх на смърт и разложение, 

стелеше се някаква мъгла, между колоните се виждаха листа, сякаш светът отвън се опитваше да 

нахлуе вътре, докато един ден напълно задуши помещението. 

 Докато очите му привикваха със сумрака, той се опита да я различи, но така и не успя, чуваше 
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единствено адските писъци. Усети как космите по ръцете му настръхват и потръпна, докато влиза-

ше навътре в… клетката й. 

 Приличаше повече на леговище на животно. 

 Неочаквано настъпи тишина. Сетивата му се изостриха. Прехвърли меча си от едната ръка в 

другата и огледа килията. 

 — Езическа кръв — чу той глас — накъсан, напевен, който сякаш идваше от някакъв кошмар. 

Завъртя се в посоката, от която идваше гласът, но му се стори, че се е объркал. — Знам името ти, 

грешнико — изграчи тя. — Знам защо си дошъл. Господ напътства ноктите ми. Господ ми дава сили 

да прекърша костите ти. 

 На Алтаир му остана време колкото да помисли: „Нокти ли? Тя наистина ли има…“ Ето че тя 

изникна от мрака, завъртя се като дервиш, черната коса се стелеше по раменете й. Отново се разпи-

щя. Ноктите й бяха дълги, остри, смъртоносни. Чу ги как изсвистяха, когато замахна към лицето му. 

Отскочи назад. Тя обаче се сви като котка, погледна го и изръмжа. Асасинът остана изненадан. 

Очакваше да се изправи пред стара вещица, но тази жена… тя приличаше на благородна дама. Раз-

бира се. Та това беше жената, за която му каза Барнабас. Навремето живяла в замъка. Беше все още 

млада и личеше, че е била красива. Каквото и да й бяха сторили тамплиерите, престоят в килията я 

беше докарал до лудост. Разбра го, когато тя се ухили и щом видя изгнилите зъби и провисналия от 

устата й език, вече не му се струваше, че е от благороден произход. Тя се изкиска и отново го напад-

на. 

 Двамата се сбиха и Оракула започна да замахва сляпо, протягаше нокти, издра Алтаир до кръв 

на няколко места. Той се държеше на разстояние и пристъпваше напред колкото да отбие атаките й, 

докато най-сетне успя да вземе надмощие и я притисна към една от колоните. Отчаяно се опитваше 

да я удържи — искаше да й обясни разумно какво става — само че тя се гърчеше като диво живот-

но, дори когато той я събори на земята и я възседна, притиснал камата към гърлото й. Тя размахва-

ше ръце и мърмореше: 

 — Слава на господ. Аз съм инструмент. Аз съм господният екзекутор. Не се страхувам нито от 

болка, нито от смърт. 

 — Навремето си била кипърка — рече Алтаир, докато се опитваше да я задържи. — Уважава-

на благородна дама. Какви тайни си разкрила пред онези дяволи? 

 Дали тя знаеше, че като е помогнала на тамплиерите, е предала собствения си народ? Все още 

ли имаше достатъчно разум, за да го разбере? 
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 — Има причина да сея нещастие — изграчи отново тя и неочаквано утихна. — По нареждане 

на господ станах негов инструмент. 

 Не, умът й беше безвъзвратно изгубен. 

 — Каквото и да са ти направили тамплиерите, господарке, е било грешно — рече той. — Прос-

ти ми. 

 Следващото, което направи, беше акт на милосърдие. Уби я, след това избяга от ужасното мяс-

то. 

 По-късно, когато се върна в склада, отвори дневника си и започна да записва. 

 

 Защо инстинктите ни подтикват към насилие? Изучавах влиянието, което оказват едни на дру-

ги различните видове. Вроденото желание да оцелееш изглежда изисква смъртта на друг. Защо не 

можем да си подадем ръце? Колко ли вярват, че светът е създаден от висша сила, докато аз съм убе-

ден, че е създаден от ръката на луд, който е искал да прослави смъртта, разрушението и отчаянието. 

 Записа и мислите си за Ябълката. 

 Кои са били преди нас? Какво ги е довело тук? Какво ги е прогонило? Какви са тези артефак-

ти? Нима са послания в бутилка? Нима са оръжия, оставени, за да ни помагат и водят? Да не би да се 

бием, за да спечелим правото да ги контролираме, да придадем смисъл на божественото, докато те 

може да са най-обикновени ненужни играчки и поради това изхвърлени? 

* * * 

 Алтаир реши да последва Шалим. Сега и двамата търсеха Мария, а Алтаир държеше да е наб-

лизо, когато Шалим я откриеше. 

 Не че Шалим му се струваше труден противник. Маркос беше казал на Алтаир, че единствено-

то общо, което Шалим имал с баща си, бил фактът, че служел на тамплиерите и имал невъздържан 

нрав. Неговата слабост не беше религията, ами виното и проститутките. Алтаир го последва и видя 

как се наслаждава и на двете. Държеше се на безопасно разстояние от Шалим и двамата стражи, ко-

ито го пазеха, докато обикаляха улиците на Кирения като трио деспоти, караха се гневно на гражда-

ни и търговци, обиждаха ги, вземаха стоки и пари и очевидно се подготвяха за някакво посещение. 

 Изглежда смятаха да ходят в бордей. Алтаир остана да наблюдава докато Шалим и хората му 

приближаваха врата, пред която местен сводник предлагаше проститутка. Или човекът беше забеле-



11 

Историята помни 
жително тъп или пиян, защото не забеляза лошото настроение на Шалим и вдигна кожената си 

фласка вместо поздрав. 

 — Да пийнем по едно, Шалим. 

 Шалим не забави крачка. Изби фласката от ръката му и тя удари сводника в лицето с такава 

сила, че той падна назад към стената. Кожената фласка падна, а мъжът се свлече на земята, главата 

му увисна, потече кръв. В същия момент Шалим сграбчи проститутката за ръката. 

 Тя се опита да се дръпне. 

 — Шалим, недей. Моля те, недей. 

 Той обаче я завлече настрани, погледна през рамо и се провикна към придружителите си: 

 — Позабавлявайте се, хора. След като свършите, намерете няколко и за мен. 

 Алтаир беше видял достатъчно. Шалим не търсеше Мария, в това бе сигурен, така че той едва 

ли щеше да я намери, ако го последваше до леглото на някоя проститутка или до близката таверна. 

 Върна се в района на пазара, където Маркос се луташе безцелно между сергиите, стиснал ръце 

зад гърба си в очакване на новини от Алтаир. 

 — Трябва да се добера до Шалим — рече той на Маркос, когато се дръпнаха на сянка, също 

като двама търговци, които убиват времето си в горещината. — Ако е толкова тъп, колкото и нагъл, 

може и да успея да изкопча някои тайни от него. 

 — Поговори с някой от свещениците в катедралата — засмя се Маркос. — Нали води разпътен 

живот и често му се налага да се изповяда. 

 Алтаир намери скамейка под един брезент до катедралата и остана да наблюдава живота нао-

коло, докато самотен монах в бяла роба мина покрай него и кимна за поздрав. Той също кимна, след 

това заговори глухо, така че единствено свещеникът да го чуе: 

 — Не те ли тревожи, братко, че трябва да опрощаваш греховете на зъл човек като Шалим? 

 Свещеникът спря. Огледа се. След това насочи поглед към Алтаир. 

 — И още как — промълви, — но ако му се противопоставиш, те чака смърт. Тамплиерите са 

заложили много тук. 

 — За архива ли говориш? — попита Алтаир. — Можеш ли да ми кажеш къде се намира? 
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 Беше чувал за архива. Може би в него се пазеше ключът за дейността на тамплиерите. Свеще-

никът обаче поклати глава и се отдалечи, защото в същия момент наблизо настана смут. Алтаир 

трепна, когато забеляза Шалим. Беше се покачил на издигнато място, определено за оратори. Не бе-

ше с проститутката и не изглеждаше пиян както одеве. 

 — Жители на Кипър — започна той, когато се събра публика. — Арман Бушар ви изпраща 

благословията си, но предупреждава, че всички, които предизвикват безредици, като подкрепят съп-

ротивата, ще бъдат заловени и наказани. Онези от вас, които искат ред и хармония, които следват 

словата на господ, като работят усърдно, ще се радват на благоволението на Бушар. Сега, дайте да 

работим като братя, за да заличим омразата и гнева, които ни разкъсват. 

 Странна работа! Шалим изглеждаше отпочинал и свеж, не както очакваше да го види след оно-

ва, на което беше станал свидетел. Та нали Шалим имаше вид на човек, който възнамеряваше да 

прекара остатъка от деня в пиянство и гонене на проститутки? Този тук обаче изглеждаше коренно 

различен — не само като външен вид, но и като поведение. Различни бяха и държанието му, и гово-

рът му, и отношението му. Освен това този Шалим не водеше стражи да го пазят. Този Шалим Алта-

ир щеше много лесно да победи, може би в някой сокак встрани от главните улици на Кирения. 

 Когато Шалим слезе от платформата и се отдалечи от катедралата по облените в слънце улици, 

Алтаир го последва. 

 Не беше сигурен колко време са вървели, когато най-неочаквано се озоваха пред големия за-

мък „Свети Иларион“ и Шалим се насочи към портата, но влезе през ракитова врата и изчезна от 

погледа му. Алтаир изруга. Беше изпуснал мишената си. В замъка цареше оживление. Портата се 

отвори и четирима мъже изнесоха паланкин. Очевидно беше, че е празен, защото подтичваха. Аса-

синът ги последва до пристанището, където оставиха товара си и зачакаха със скръстени ръце. 

 Алтаир също се приготви да чака. Седна на ниската стена на пристанището, подпря лакти на 

коленете и заоглежда паланкина и слугите, търговците и рибарите, красивите кораби, които се по-

люшваха на вълните, а корпусите им се удряха в стената на пристанището. Група рибари, които се 

бореха с огромна мрежа, неочаквано спряха, погледнаха към един от корабите и се ухилиха. Алтаир 

проследи погледите им и видя жени в коприна и шифон, горди и изящни. Рибарите гледаха жадно, 

някои от перачките наблизо зацъкаха, докато жените отминаваха с високо вдигнати глави и пълното 

съзнание, че привличат вниманието на околните. Алтаир ги огледа внимателно. 

 Сред тях беше Мария. 

 Беше облечена като куртизанка. Сърцето му трепна, когато я видя. Какви ги вършеше тя? Ни-

ма беше избягала от Шалим, за да се натъкне на нова опасност? Заедно с останалите жени се качи на 
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паланкина. Слугите ги изчакаха да се настанят и поеха много по-бавно отпреди, към замъка. Там 

Шалим сигурно потриваше доволно ръце. 

 Алтаир ги последва покрай стените на близките сгради, след това се качи на покривите, като 

прескачаше от един на друг, без да изпуска паланкина от поглед. Когато приближиха портата на за-

мъка, той приклекна и зачака. След това прецени точно кога да скочи и се прехвърли на покрива на 

паланкина. 

 Туп. 

 Паланкинът се залюля и мъжете се наместиха, за да издържат допълнителния товар. Алтаир 

беше предположил, че са твърде плашливи и няма да погледнат нагоре. Оказа се прав. Четиримата 

понесоха допълнителния товар и продължиха. Дори куртизанките вътре да бяха забелязали, те не 

казаха нищо и процесията влезе в двора на замъка. Алтаир се огледа и видя стрелците по укреплени-

ята. Щяха да го забележат всеки момент. Скочи и се скри зад ниска стена, видя как отвеждат Мария 

през малка врата. 

 Качи се на покрива на една от външните постройки. Налагаше се да влезе по дългия път. Знае-

ше едно със сигурност. След като я беше намерил, нямаше намерение да я изпусне отново. 

* * * 

 Поканиха Мария на широкия балкон, облян от лъчите на палещото слънце. Предстоеше й да се 

запознае със собственика на замъка „Свети Иларион“. Поне с един от тях. Алтаир не знаеше, но Ша-

лим имаше брат близнак, Шахар. Асасинът беше видял Шахар да говори и това бе отговорът на въп-

роса му как е възможно, след като един човек цял следобед се налива с алкохол и обикаля по прос-

титутки, да изглежда толкова жизнен и свеж. 

 Мария обаче се познаваше с близнаците и макар да си приличаха като две капки вода, тя умее-

ше да ги различава. Шалим беше тъмноок и по вида му личеше, че държи на начина на живот, с кой-

то беше свикнал, докато Шахар изглеждаше значително по-млад. Сега й предстоеше среща с него. 

Той се обърна към нея и щом я видя, грейна, усмихна се, а тя прекоси балкона към него, великолеп-

на в дрехите на куртизанка. 

 — Не очаквах да те видя отново — погледна я похотливо той. — С какво да ти помогна, малка 

лисичке? 

 — Не съм дошла, за да слушам ласкателствата ти — сопна му се Мария, макар да личеше, че 

няма нищо против комплиментите. — Искам отговори. 
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 Вървеше плътно зад него и когато стигнаха в коридора, той я погледна развеселено и жадно. 

Тя не му обърна абсолютно никакво внимание. Трябваше да чуе потвърждението на онова, което 

вече знаеше от Алтаир. 

 — Виж ти! — отвърна Шахар. 

 — Истина ли е онова, което чух — настоя тя, — че тамплиерите искат да използват Ябълката, 

късчето от Едем за злини? Нямало да дадат светлина на хората, ами да ги подчинят? 

 Той се усмихна снизходително, сякаш обясняваше всичко на очарователно, но глупаво дете. 

 — Хората са объркани, Мария. Те са просто агънца, които молят някой да ги поведе. Ние тък-

мо това предлагаме — прост живот, без никакви грижи. 

 — Орденът ни е създаден да защитава хората — настоя тя, — а не да ги лишава от свободата 

им. 

 Шахар изви устни. 

 — Тамплиерите не се интересуват от свободата, Мария. Ние искаме ред, нищо повече. 

 Той тръгна към нея. Тя отстъпи крачка назад. 

 — За ред ли говориш или за робство? 

 Гласът му стана по-дълбок и застрашителен, когато отговори: 

 — Наречи го както искаш, скъпа моя… 

 Посегна към нея, но намеренията му — напълно очевидни — бяха прекъснати от Алтаир, кой-

то влетя в стаята. Шахар се завъртя към неканения гост и възкликна: 

 — Асасин! — Сграбчи Мария за раменете и я захвърли на пода. Тя падна тежко. Алтаир реши, 

че грубиянинът ще плати за това. 

 — Извини ме, Шалим, че влизам без покана — рече той. 

 Шахар се ухили. 

 — Шалим ли търсиш? Сигурен съм, че брат ми с радост ще се присъедини към нас. 

 Над тях се разнесе шум и Алтаир вдигна поглед към галерията, откъдето приближаваше ус-

михнатият Шалим. Двама стражи нахлуха през отворената врата, готови да се нахвърлят върху Ма-
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рия, която вече се беше изправила, завъртя се рязко, сграбчи меча на единия войник, изтегли го и го 

заби в него. 

 Той изкрещя и се сгърчи на пода, а тя се завъртя, отпусна се на коляно, замахна отново и се 

отърва и от другия. В същия момент Шалим скочи от галерията точно до брат си. Алтаир разполага-

ше със секунда, в която да се удивлява колко много си приличат. В следващия момент се изправи до 

Мария. От меча й капеше кръв, раменете й се повдигаха. Двамата се изправиха срещу близнаците. 

Алтаир усети как гърдите му се изпълват с нещо, което беше отчасти гордост, отчасти друго чувст-

во, което предпочете да не назовава. 

 — Те двамата — рече — срещу нас двамата. 

 Мария успя да го изненада отново. Вместо да се бие редом с него, тя изсумтя презрително и се 

втурна към вратата, оставена отворена от стражите. Алтаир разполагаше със секунда да се пита как-

во става, след това близнаците му се нахвърлиха и той започна битка на живот и смърт срещу двама 

опитни бойци. 

 Битката продължи дълго, беше жестока и близнаците я започнаха самоуверено, убедени, че 

много бързо ще повалят асасина. Все пак те бяха двама, при това изключително опитни с меча и 

очакваха бързо да го изтощят. Само че Алтаир се биеше, обладан от гняв и недоволство. Вече не 

знаеше кой му е враг и кой — приятел. Беше предаден — мъже, за които бе предполагал, че са му 

приятели, се бяха оказали врагове. Онези, за които вярваше, че ще му станат приятели — дори пове-

че от приятели — бяха отблъснали ръката, която той предлагаше. Знаеше единствено, че води вой-

на, в която е заложено много повече, отколкото предполагаше, в която участваха сили и идеологии, 

които все още не разбираше. Налагаше му се да продължи борбата, да не се отказва, докато не стиг-

неше до самия край. 

 Когато пронизаните тела на близнаците лежаха в краката му с преплетени ръце и крака, той не 

усети никакво удоволствие от постигнатата победа. Просто почисти кръвта от меча, прибра го и 

тръгна към балкона. Чу пристигането на нови стражи, докато стоеше на балюстрадата с протегнати 

ръце. Под него имаше каруца и той скочи в нея, след това изчезна в града. 

 По-късно Маркос го посрещна в склада, нетърпелив да чуе разказа му за измамата на братята. 

Хората от съпротивата не можеха да се нарадват на новината. Най-сетне силите на съпротивата мо-

жеха да поемат контрола над Кирения. След като за Кирения имаше надежда, значи имаше надежда 

и за целия остров. 

 Маркос му се усмихна широко. 
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 — Ето че се получава, Алтаир. Тамплиерските кораби се изтеглят от пристанищата. Кирения 

ще бъде свободна. Може би дори цял Кипър. 

 Алтаир се усмихна, окуражен от радостта в очите му. 

 — Бъдете предпазливи — предупреди той. 

 Спомни си, че така и не бе успял да открие местонахождението на архива. Заминаването на 

тамплиерите му подсказваше нещо. 

 — Те не биха оставила архива просто така — рече, — следователно не е тук. 

 Маркос се замисли. 

 — Повечето от корабите са се насочили към Лимасол. Възможно е да е там. 

 Алтаир кимна. 

 — Благодаря ти, Маркос. Ти служиш добре на страната си. 

 — Господ да е с теб, Алтаир. 

 По-късно Алтаир успя да си уреди превоз на кораб, който отплаваше за Лимасол. Надяваше се 

там да разбули загадката на тамплиерите и техните намерения, да разкрие истината за Александър. 

 Мисли по тези въпроси по време на плаването и записа в дневника си: 

 Спомням си момента на слабост, как самоувереността ми беше разклатена от думите на Ал 

Муалим. Човекът, който ми беше като баща, се оказа най-големият ми враг. Трябваше да посее 

зрънце съмнение у мен с артефакта. Само че аз победих този фантом, върнах си самоуважението и 

увереността и го заличих от този свят. 

Оливър Боудън 
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