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В РАЗГАРА НА ЛЯТОТО И ВЪПРЕКИ ПАНДЕМИЯТА СЕ 
ПРОВЕДОХА РАБОТНИ СРЕЩИ НА ТЕМА: 

"ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ДИСКРИМИНАЦИОННИ НАГЛАСИ 
ПРИ НАЕМАНЕТО НА СЛЯПО-ГЛУХИ"  

В БУРГАС, ВАРНА И ДОБРИЧ 

 Сдружение "Национална асоциация на сляпо-глухите в България" (НАСГБ), чрез Територи-
ални организации (ТО) – Бургас, Варна и Добрич, от 29 юни до 04 юли 2020 г., по проект 
BG05M9OP001-2.011-0013 "Подобряване на условията за активно социално включване на члено-
вете на НАСГБ чрез подкрепа за съществуващите и развитие на нови услуги за хората с уврежда-
ния в рамките на организацията", проведе работни срещи на тема "Преодоляване на дискримина-
ционни нагласи при наемането на сляпо-глухи". Лектори и водещи дискусиите бяха експерти от 
НАСГБ.  

 В събитието участваха фондация "Съпричастие", Радио Варна, Спортни клубове за интегра-
ция "Вихър" – Варна, „Устрем“ – Добрич, представители на местна власт, местен бизнес, работо-
датели на хора с увреждания, юристи, адвокати, консултиращи хората със сляпо-глухота, предсе-
дателите и членовете на териториалните управителни съвети на ТО на НАСГБ – Бургас, Варна и 
Добрич, други сляпо-глухи членове и техните придружители. Работните срещи бяха посветени на 
разсейването на предубежденията и стереотипите сред работодателите. Бяха обсъдени и дискути-
рани темите "Същност на сляпо-глухотата. Зрително и слухово увреждане, остатъчно зрение и 
остатъчен слух", "Специфични начини за комуникация при хората със сляпо-глухота", 
"Специфични възможности за трудова реализация при хората със сляпо-глухота" и 
"Законодателство, програми и мерки за поощряване наемането на работа на хора със сляпо-
глухота". Като основен извод, бе подчертано, че сляпо-глухотата представлява отделно и специ-
фично увреждане. За осигуряване на независим и самостоятелен живот на сляпо-глухите е необ-
ходима специфична подкрепа, включително и чрез интерпретатори за сляпо-глухи, владеещи 
жестов език, неговите адаптирани към зрителното увреждане форми, и други специални системи 
за комуникация. Услугата "Жестов преводач", който изпълнява функциите и на "Интерпретатор 
за сляпо-глухи", се предоставя в редица по-напреднали страни, като Норвегия, Испания, Унгария. 
В България, НАСГБ участва в процеса на признаване на българския жестов език. Съгласно План 
2015 – 2020 за прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН, заедно с 
признаването на жестовия език, ще бъдат въведени специалните системи за комуникация, подго-
товката на интерпретатори на сляпо-глухи и предоставянето на държавно финансирани услуги за 
интерпретиране на сляпо-глухи. 

 Засегнат беше силно наболелия въпрос относно целевите помощи, в случая слухопротезира-
нето на сляпо-глухи. Членовете от организациите негодуват срещу несправедливите разпоредби 
на Приложение № 2 към чл. 68, ал. 1 от ППЗХУ, „Медицински условия, експлоатационни сроко-
ве и необходими медицински документи за помощните средства, приспособления, съоръжения и 
медицинските изделия, за които хората с увреждания ползват целева помощ“,  

 т.5. „Слухови апарати с индивидуална отливка към тях“,  

  – подт. „а) цифрови слухови апарати“ – целева помощ по Заповед РД-01 365  
от 22.05.2019 г. т.6.1 – 170 лв; 

  – подт. „ж) програмируеми цифрови слухови апарати за едностранно или двустранно слу-
хопротезиране на лица, ползвали програмируеми цифрови слухови апарати за едностранно или 
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двустранно слухопротезиране като деца, учащи и студенти“ – целева помощ по Заповед РД-01 
365 от 22.05.2019 г. т.6.6.1. – Едностранно – 480 лв. т.6.6.2. – Двустранно – 960 лв. 

  – подт. „е) програмируеми цифрови слухови апарати за осигурени лица в трудоспособна 
възраст“ – целева помощ по Заповед РД-01 365 от 22.05.2019 г.  т.6.4 – 480 лв. 

 Поради нормативен пропуск, се получава странен парадокс – ако сляпо-глухото лице като 
дете, учащ и студент не е ползвало програмируем цифров слухов апарат (тъй като когато е било 
дете и учащ, или студент, това е било отдавна и такива видове слухови апарати не са съществува-
ли, и нормативната уредба е била друга, и сляпо-глухото лице в последните години е ползвало 
програмируеми цифрови слухови апарати за осигурени лица в трудоспособна възраст по условия-
та на подт. „е)“,  на стойност 480 лв., то е масова практика, че след навършване на пенсионна въз-
раст, директно минават на слухопротезиране на стойност от 170 лв., което на практика означава 
дискриминация и ограничаване  на човешки права.  Подходът при слухопротезиране на сляпо-
глухи хора трябва да е прецизен и съобразен със слепотата. Не е все едно да се слухопротезира 
виждащ, слабовиждащ и напълно сляп. Още по-тревожна е ситуацията при тотално сляпо-глух 
(който подлежи на слухопротезиране), тогава слуховия апарат е единствената връзка на сляпо-
глухия със заобикалящата го среда и обществото. Веднага може би ще възникне въпросът, защо 
пък със заобикалящата го среда? Тъй като всеки шум и звук от средата, е ориентир за слепия. 
Много са спецификите и техническите насоки, които биха могли информативно да послужат при 
общуване със сляпо-глухи. 

 Предвид горепосоченото, в МТСП е депозирано предложение да се добави нова подточка 
„з)“, по следния начин:   

 „Видове помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия. 

 з) програмируеми цифрови слухови апарати за едностранно или двустранно слухопротези-
ране на сляпо-глухи лица (с вродена или придобита глухота, вродена или придобита слепота) 

  – Целева помощ по Заповед на министъра на МТСП – Едностранно – 480 лв.; Двустранно – 
960 лв. 

  – Медицински условия за отпускане: По медицински индикации. Намаление на слуха над 
40 dВ двустранно. Трайно намалена работоспособност / вид и степен на увреждане, по зрение по 
част V от НМЕ – 91% над 91% съгласно експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. 

  – Необходими документи: Медицински протокол от специализирана ЛКК, разкрита в ле-
чебно заведение за болнична помощ с клиника/отделение по ушни, носни и гърлени болести 
(УНГБ), и експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. 

  – Експлоатационен срок: Пет години (един ремонт в рамките на експлоатационния срок). 

  – Забележка: Подменят се преди изтичането на експлоатационния срок, ако нуждата за това 
е удостоверена с медицински протокол от специализирана ЛКК, разкрита в лечебно заведение за 
болнична помощ с клиника/отделение по ушни, носни и гърлени болести (УНГБ), експертно ре-
шение на ТЕЛК и НЕЛК. Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със специфика-
ция, издаден от съответния търговец.“ 

  Настоящата подточка „з) 20 броя батерии за слухов апарат“ да стане подточка „и)“.  
 

Величка Драганова  
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ЗАЕДНО ЗА БЛАГОТО НА ХОРАТА, ИЗПАДНАЛИ В НУЖДА 

Валентина Кирилова Тимчева е родена на 30 август 1950 г. с вродена глухота. Дълги годи-

ни, заедно с глухия си съпруг Йордан, е работила в „Тих труд“ –  предприятие за глухи хора в гр. 

София. Някога назад в годините на работещите в предприятието са се осигурявали жилища под 

наем. Икономическата криза, както много други предприятия, засяга и единственото предприятие 

за глухи в гр. София, но независимо от това Валентина и Йордан остават да живеят в квартирата, 

дадена им като работещи в предприятието. За жалост освен глухотата, Валентина прогресивно 

губи зрението си. На практика придобива сляпо-глухота. Йордан се грижи за нея, но за жалост 

почива през 2014 г. От 2017 г. Валентина е член на НАСГБ –  ТО София. След кончината на съп-

руга и, за нея се грижи семейство, което също е работело в софийското предприятие за глухи, но 

по стечение на обстоятелствата, семейството от 24 юли 2020 г., напуска сградата, в която се по-

мещават квартирите на работещите в предприятието. За това им решение бях уведомена от упра-

вителя на „Тих труд“ –  г-жа Катрин Николова. Трябваше да се предприемат светкавични мерки 

за намиране на подслон за Валентина Тимчева. Потърсих съдействието на РДСП гр. София, но 

без успех. Тогава се обърнах към г-жа Адриана Стоименова –  зам. министър на МТСП. Разбира 

се, че срещнах професионалното разбиране и съдействие. Само за 48 часа зам. министър Стоиме-

нова, намери подслон за сляпо-глухата Валентина.  

На 24 юли 2020 г., за наша радост и тревога, сляпо-глухата Валентина Тимчева беше нас-

танена в дом за хора със сетивни нарушения в гр. София. Като споменавам тревога, искам да спо-

деля, че силно се притеснявам за невъзможната комуникация с персонала и останалите обитатели 

на социалното заведение. Валентина е напълно сляпа и глуха, така че не може да види жестовете, 

ако й ги показват безконтактно, както се прави при нормалната употреба на жестовия език. Нав-

ремето съпругът й, и семейството, които са полагали грижи за нея, са се научили да й предават 

жестовете така, че тя да ги усеща с ръцете си, използвайки същия жестов език, но чрез тактилна 

форма на представяне и възприемане. Това остава като неотложна грижа, да намерим решение и 

на този толкова наболял въпрос за сляпо-глухите хора. Към настоящия момент усилено се работи 

по тази социално-битова тема. 

Позволете, чрез сп. „Звук и светлина“ –  печатен орган на НАСГБ, да изкажа искрената си 

благодарност за високо-професионалното и хуманно отношение на зам. министър Стоименова, за 

намиране на подслон за сляпо-глухата Валентина Тимчева. 

Благодарим Ви от сърце, г-жо Стоименова! 

Величка Драганова 
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ГОДИШНО-ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ И  
ТРОЕН ПРАЗНИК В ТО НА НАСГБ – ШУМЕН 

 На 24 юни 2020 г. ТО на НАСГБ – Шумен проведе своето годишно-отчетно събрание в На-
родно читалище „Напредък“ от 10:00 ч. при спазване на всички противоепидемични мерки.  
От 23-ма членове присъстваха 13 с придружителите си. Останалите отсъстваха по уважителни 
причини. Имаше кворум и събранието се проведе. 
 В отчетния си доклад, ТУС даде висока оценка за работата на ТО през 2019 г. 
 В Шуменската организация се провеждат много и разнообразни мероприятия за осмисляне 
и облекчаване на живота на сляпо-глухите хора. Присъстващите благодариха на дарителите – 
фирми, предприятия, частни лица и др., за тяхната помощ, подкрепа и съпричастност към труд-
ностите на сляпо-глухите хора. Изказа се и благодарност към Председателя и сътрудника на ТО 
за тяхната сплотеност в работата, което води до създаване на добър микроклимат в ТО – Шумен. 
За много добрата работа помага и здравата връзка на ТО на сляпо-глухите със  Съюза на слепите 
и  ЦСРИ за лица със зрителни увреждания гр. Шумен. Тази сплотеност и съвместна работа е от 
голяма полза за всички сляпо-глухи.  
 Благодарности бяха отправени и към Сашка Тодорова от гр. Търговище, наш координатор. 
Тя, доброволно и със желание, се включва при събиране на членски внос, при раздаване на даре-
нията и други дейности. 
 Събранието приключи с пожелание към присъстващите за много здраве и по-спокоен жи-
вот. 
 Преминахме към втората част за отбелязване на тройния празник. 
 За 18-годишния рожден ден на ТО Шумен, Председателят Янко Стайков припомни на всич-
ки кога и как е създадена организацията в град Шумен. Разказа с какви трудности са се срещали в 
началото и желанието на сляпо-глухите да се включват и работят. 
 За Деня на сляпо-глухия гражданин Хелън Келър, сътрудничката направи кратко резюме, 
като наблегна на по-важните моменти от живота й: кога и къде е родена, кои са първите й прияте-
ли, коя е нейната учителка, кои училища е посещавала, че тя е първата сляпо-глуха жена, завър-
шила Харвардския университет, кои книги е написала, с кои известни личности се  е срещала, со-
циалната й дейност и с какви награди е удостоена.  
 В деня на събранието, 24 юни, отбелязахме и Еньовден под мотото :За всяка болка има бил-
ка“. България е много богата на разнообразни билки – лайка, мащерка, бял равнец, липов цвят, 
маточина, мента, глухарче, жълт кантарион, градински чай и т.н. На този ден слънчевите лъчи 
греят най-силно. Става се рано сутринта. Газим в тревата боси за здраве. Обръщаме се към слън-
цето, за да видим каква е сянката ни. Ако тя се отразява цялата, според поверието, ще бъдем здра-
ви цяла година.  
 Всички присъстващи бяха закичени със здравец за здраве. Поздравихме двамата именници 
– Янко и Янка, с песента „Ой, Вело, Вело“. Те ни почерпиха с бонбони и сладки. Дамите пък по-
лучиха осмо-мартенските си подаръци, които не успяхме да им поднесем навреме заради панде-
мията. Проведохме викторина с подходящи въпроси. Имаше награди за верните отговори.  
 Мероприятието завърши с почерпка и закуски. Пожелахме си здраве и до нови срещи през 
месец август за Голяма Богородица. 

Върбина Станкова 
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Делници и празници 

СПЕЦИАЛНИ МОМЕНТИ В ТО БУРГАС ПО СЛУЧАЙ 27 ЮНИ – 

МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ 

 По традиция от доста години насам, на 27 юни, Национална асоциация на сляпо-глухите в 

България и Териториална организация Бургас, отбелязват рождената дата на неповторимата Хе-

лън Келър. 

 Хелън Келър е първата сляпо-

глуха жена, завършила Харвардския 

университет. Не след дълго тя е доктор 

по философия. Редица престижни уни-

верситети в света й присъждат титлата 

“Доктор хонорис кауза”. Развива ши-

рока социална дейност. През 1924 г. 

става съветник по международните 

въпроси към “Американската фондация за слепи”. През 1936 г. активно съдейства за създаването 

на националната служба за сляпо-глухи. Развива кампания срещу Втората световна война, а след 

края й основава фонд за подпомагане на ослепелите войници. През 1952 г. френското правителст-

во й присъжда най-високото си отличие – “Кавалер на френския орден”, а през 1964 г. президен-

тът Джонсън й връчва Медала на свободата. 

 И така, сляпо-глухата Хелън е родена на 27 юни 1880 г. в градчето Тъскъмбия, Северна 

Алабама. Тя се превръща в световноизвестен автор и оратор. Първата си книга написва едва на 11 

години. Сред известните й трудове са „Историята на моя живот”, „Светът , в който живея” и 

„Отвъд тъмнината”. 

 Рождената дата на Хелън Келър в ТО Бургас беше отбелязана с кратък биографичен очерк и 

предварително организирано пътешествие до остров Св. Анастасия. Разгледахме историческата и 

археологическата експозиция на музея на острова. Времето беше разкошно и плаването с кораб-

чето беше спокойно и изпълнено с атрактивно усещане.  

 Чрез проект „Подобряване на условията за активно социално включване на членовете на 

Националната асоциация на сляпо-глухите в България чрез подкрепа за съществуващите и разви-

тие на нови услуги за хората с увреждания“, сдружение „Национална асоциация на сляпо-глухите 

в България“ (НАСГБ) чрез Териториална организация (ТО) Бургас проведе една работна среща и 

една кръгла маса с представители на община Бургас, работодатели, хора с увреждания, НПО от 

областта, членове на ТО Бургас, придружители и гости. Двете събития бяха водени от експерти 

по проекта.  



Делници и празници 

6 

 На 29 юни 2020 г. се проведе работна среща, на тема "Преодоляване на дискриминационни 

нагласи при наемането на сляпо-глухи". Целта на срещата бе преодоляване на дискриминацион-

ните нагласи сред работодателите относно хората с увреждания и в частност хората със сляпо-

глухота по отношение трудо-

вата заетост. Работодателите 

бяха запознати със специфич-

ните възможности на хората с 

двоен сензорен дефицит по 

отношение ползване остатъч-

ни зрение и слух и специфич-

ни възможности за комуника-

ция.  

 Кръглата маса се проведе на 30 юни 2020 г., на тема „Партньорство на местно и регионално 

ниво между страните в процеса на социално включване на хората със сляпо-глухота и утвържда-

ване на добри практики”. Осъществи се обмен на информация и мнения между представители на 

местна власт, местен бизнес, НПО от социалната сфера и сляпо-глухи от ТО Бургас относно спе-

цифични възможности, права и потребности на хората със сляпо-глухота, взаимодействие с тери-

ториалната структура на НАСГБ, предоставяне на лични и социални асистенти, домашни помощ-

ници, достъпна архитектурна среда, достъпен транспорт, възможности за заетост, подпомагане и 

др. 

 Мероприятията по дейностите по проекта, се проведоха при условия на леко разхлабените 

епидемични мерки. Трябваше да се спазва разстоянието между участниците с предпазните маски 

на носа и устните, което създаваше затруднения при комуникацията. На една от срещите присъс-

тваше и всеотдайната Мария Попова. Като казвам това, имам предвид, че е майка на роденото 

сляпо-глухо тринадесетгодишно дете Георги Скодрев, която изцяло е отдадена чисто по майчинс-

ки на цялостното израстване на Гошко. Присъстваха също Христо Иванов - сляпо-глухо момче с 

вродена глухота, придобито зрително увреждане и неговата майка Илияна Иванова, която споде-

ли болката си, че не среща разбиране нито в сферата на образованието, нито от институциите, 

отговорни за заетостта на хората с трайни увреждания. Мария и Илияна са истински майки и при-

мер за подражание!  

Анка Янева 
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ЧАКА-РАКА ЖИВОТ 

 Има моменти в историята на дадена личност или държава, когато живота се променя за 

един миг. Дали това е свързано с умствения интелект, физическите дадености или нещо друго, не 

е толкова важно. Важното в случая е, неговото отражение върху целокупното българско или как-

вото да е там  друго общество. За разлика от нас, народите   дошли по-късно от нас по тези земи, 

имат своя идентичност, която са поставили на върха на хомо сапиенс развитието, определящо  

пътя на движението напред в бъдещето. Нашият народ е изминал своя път, чертаейки спирало-

видното придвижване на цели поколения във времето. За огромно съжаление обаче, българската 

спирала е обърната с върха надолу. Тя засмуква живите организми и ги вкарва в безизходно 

пространство, наречено тотално необратимо затъпяване. Това затъпяване си има своята причина, 

която пък си има своите дълбоки корени, губещи  се някъде там в дълбините на прословутите 

балкански нрави. Думата ми е за оная дива и непреходна балканска чалга, завзела напоследък 

всичко което може да се завземе. Тя, горката, се настани на най-високия възможен пиедестал на 

простотията, след години наред притискане и натискане по села и паланки,по дългите дървени 

маси в старите военни палатки, опънати насред селския мегдан. Промъквайки се тихо по терлич-

ки покрай българските хора и ръченици, чалгата стана неделима част от нашето житие-битие. 

Мелодичните звуци на кавала полека-лека изчезнаха и на тяхно място се появи неподлежащия на 

описание пронизителен гъгнив звук на зурната. После дойде ред на смяната на ръчно изработени-

те селски тъпъни с анадолската тарамбука. 

 Какво да се прави, времената се промениха,  хората също. 80-те години на миналия век бяха 

години на бурни  и неочаквани промени. Вместо „Бийтълс“, Том Джонс, Лили Иванова и 

„Щурците“, на музикалния пазар трайно  се настаниха Хисарският поп, Лепа Брена и Коцето 

Сланинката. После дойдоха Тони Дачева, Кондьо, Илиян баровеца, Луна, Нина, екстра Нина и 

така нататък. 

 Започна се едно всенародно мятане на кючеци и гюбеци, на масово кълчене по масите. Кра-

сивите женски носии се смениха с прозрачни блузки и къси полички, а бродираните бели мъжки 

ризи с разкопчани до пъпа късо ръкавести копринени ризи, гарнирани с дебели колкото пръст 

златни синджири. Не само телата, но и душите се прекършиха и закършиха снага в лудешки тан-

ци. Задрусаха се предни и задни части до припадък, до пълно мозъчно изпразване откъм морално 

и умствено съдържание. 

 В началото на 90-те години на миналия век бяха създадени първите и единствени клубове за 

фолк музика, наречени за по-благозвучно „Чака Рака“ клубове. В тях под съпровода на разюзда-

ната балканска свирня в алкохолните коктейли се разтваряше напращялата като харманлийска 

диня всенародна любов към настъпващата антисоциалистическа демокрация. От хляба, виното и 

зрелищата, за обеднелия и оскотял след десето ноемврийските промени народ, останаха само зре-

лищата. Зрелищата се изразяваха единствено в щракане с пръсти и поклащане на натежали от 

фалшив алкохол глави. И така година след година щрака-рака, щрака-рака, та чак до днешни дни. 

Без никаква промяна в интелектуално отношение. Пътят на развитие вместо нагоре върви надолу, 

където няма изход от тъмнината. Стигна се до там, че в училищата по учебните помагала се поя-
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виха лицата на Азис и Ивана, вместо на Христо Ботев и Дора Габе. И как да не е така, когато ду-

ховното отстъпи място на материалното. Накацалите къде ли не чалга идоли продават всичко ко-

ето може да се продава. От коли до дрехи и храни, от козметика до ученически пособия и аксесо-

ари. 

 По способа на ненаказаното присвояване, всички които се занимаваха с музика в края на 80-

те и началото на 90-те години постепенно превзеха първо гръцкия, а после останалия балкански 

фолклор, интерпретирайки го по своя си начин и виждане. Докато се усетят нашите съседи, бъл-

гарските музиканти „приватизираха“ най-хубавите им песни.  

 Появиха се и първите радио станции, които денонощно ни заливаха с пронизваща и проми-

ваща мозъка чалга. В големите и не толкова големи градове се появиха първите мастити звукоза-

писни компании. Някои от тях не издържаха на конкуренцията и фалираха, други продължиха 

своето развитие до създаването на първите частни телевизионни канали за чалга музика, приби-

райки под своето финансово крило най-известните чалга изпълнители.  

 А самото название „чалга“никой не разбра кога и как мина границата с Македония и се леп-

на на новото фолк течение като гербова марка върху бял пощенски плик. Защо пък точно от Ма-

кедония, би запитал някой. Ами защото названието „чалга“ идва точно от там. Чалга по принцип 

означава свирня. Свирачите в нашата югозападна съседка се именуват чалгаджии от незнайно 

колко време. Има една македонска песен в която се пее точно това: "свирайте ми чалгаджии, една 

песна македонска". 

 За разлика от поверието, че македонците са присвоили доста моменти от българската исто-

рия, чалгата си е тяхно патентовано название за музиката. Само че за разлика от пошлата безду-

ховна и отвратително бездушна българска чалга, тяхната е автентична и до болка истински чо-

вешка от текстова гледна точка. Но в онези мутренски времена кой ли ти гледаше текстовете на 

песните. Важното беше  да има емоция в музиката. Или по-точно в ритмите. Какво от това, че 7/8

-ми такта се танцува като арабски кючек с високо вдигнати щракащи ръце. Друс друс, друс 

друс,кръст наляво, кръст надясно. Ей така до днешни дни. С друсането обаче дойде и чалга ин-

дустрията. След чалга радиостанциите една по една в българския телевизионен ефир се настаниха 

„Планета ТВ“ и „Веселина ТВ“. Стигна се дотам, че дори незнайно защо създадената от Николи-

на Чакърдъкова “Фолклор тв” беше продадена на чалга телевизията “Планета”. Вярно е че в пос-

ледните години текстовете на чалга песните се поизчистиха от пошлостта и нецензурните думи. 

Силиконовите чалга гърли станаха по-прибрани в показването на женските хубости. С това обаче 

проблема с обсебването на целокупното българско население не спря. Напротив, то се разрасна в 

европейски, дори в световен мащаб. Като хиена вървяща след лъвски прайд, чалгата постепенно 

премина през Франция, Испания и Англия, достигайки чак в САЩ и Канада. Там където има бъл-

гарска общност концертират немалко от представителите на чалга компаниите. Няма лошо в това 

разбира се, когато става въпрос за носталгия и напомняне за език и корени. Но това е само пре-

текст за концертите в Чикаго, Лондон, Мадрид и къде ли не, където има български общности. На 

дъното обаче стоят икономическите интереси на чалга производителите. Като всеки един иконо-

мически процес, печалбите се инвестират по най-правилния начин, а именно в разкриване на но-
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ви работни места и устойчивост на завоюваните финансови позиции. За съжаление в света на па-

рите нещата стоят точно по този начин. Добре, че все пак за училищата по фолклор в Широка лъ-

ка и Котел  има държавно финансиране, което все още осигурява възможност на младите хора, 

обичащи българския фолклор, да се занимават с него и да го изучават. От тези храмове на бъл-

гарската духовност са излезли едни от най-известните чалга гърли, поели след това по пътя на 

поп фолка. Емилия, Преслава, Десислава и много други от по-младото чалга поколение, най-

вероятно не са забравили от къде са дошли, но чалга индустрията ги погълна предлагайки им фи-

нансова сигурност и концертни изяви по целия свят. Любовта им към родния фолклор според 

мен все още не е отминала. Наред със задължителните поп фолк парчета, кръшните певици от 

време на време показват гласовите си възможности изпявайки по някоя и друга българска народ-

на песен. За съжаление, това са мимолетни завои при които, ако не спазват правилата за движе-

ние създадени от продуцентите на звукозаписните компании, добре познатите до болка от екрана 

поп фолк диви може да изхвърчат извън трасето и да се затъркалят стремително надолу към бед-

нотията и скуката. Парите със сигурност не са всичко, но са почти всичко. Човек понякога заради 

високия стандарт на живот е съгласен да прави какво ли не. Да стои с часове в ледено студена 

вода, да се съблича пред погледа на млади и стари, да се преструва на щастлив, докато партньо-

рът му в живота топли нечие чуждо тяло „неизвестно къде“ в известен петзвезден хотел. В среди-

те на този лъскав свят е пълно с раздели и изневери. Може би точно в това се състои сладостта  в 

обществото на успелите музикални корифеи. Успехът все пак има висока цена, и който не може 

да я плати, няма място на сцената. Да разголиш тялото не е толкова страшно и срамно в днешно 

време. Страшно е, когато се разголва душата. При едно такова разголване у зрителите остава гор-

чивия вкус от високо антиморалното отношение към хората които плащат луди пари за да се до-

коснат до своите идоли. Но кой е виновен за  това? Всеки сам си избира какво да слуша или да не 

слуша. И какъв дан да плаща за да напълни очите и да остане с празни ръце, или по-точно с праз-

ни джобове, след двата часа лудешко мятане на жива плът по сцената. Трудно е за приемане, но 

класата на легендарните български естрадни изпълнители отива буквално на кино. Едни от тях 

заминаха на оня, по-добрия свят според религията, забравени и неоценени от държава и културни 

министерства. Всъщност не е точно така. Част от легендите в музиката бяха оценени малко преди 

смъртта им, други след това. Отидоха си тримата от „Бо Бо Бо“, отиде си най-великият сред вели-

ките български естрадни изпълнители, Емил Димитров. В средите на разбиращите от музика все 

по-често се злобее по адрес на Лили Иванова, заради напредналата й възраст. Защо вместо да се 

гордеем с нея, ние гледаме да очерним това което е постигнала и продължава да постига? Спом-

нете си до колко години пя Мелина Меркурий, на колко години е в момента Валя Балканска? Те 

и още няколко такива като тях са последните мускетари, опъващи се на настъпващата нова музи-

кална вълна, която помита по пътя си всичко българско и родно. Както е тръгнало, няма да мине 

много време, ще помете не само стволовете, но и корените на българската идентичност. Дано не 

се окажа лош пророк, но не виждам нищо добро за съхранението на традициите по българската 

земя.  Дай Боже да не съм прав! Дай Боже народът ни да се осъзнае, и докато е време, да се 

измъкне от прегръдката на вмирисаното чалга блато! 

Кирил Дамянов 
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БЪЛГАРСКИ СЕЛА СЪС СТРАННИ ИМЕНА (2 ЧАСТ) 

 В предишния брой, ние от списание "Звук и светлина", решихме да ви направим част от ве-
селбата, като ви запознаем със странни имена на български села. И тъй като се оказа, че на родна-
та карта могат да бъдат открити множество населени места, достойни да влязат в тази категория, 
днес ние продължаваме с пълна пара да ви представяме още изцепки на родния разум и дух, кои-
то да предизвикат усмивка и естествения въпрос – как ли се казват жителите на това кътче. Само 
че този път ще ви представим български села, чийто имена са свързани по някакъв начин с храна-
та и напитките, сиреч кулинарни села. 

 Започваме със село Диня – Старозагорско. Името му има пряка връзка с бостанския плод и 
е дадено лично от цар Иван-Шишман. Легендата разказва, че когато минал с коня си през земите 
в близост до Раднево, видял местните жители (както и да се наричат те) да садят нещо в полето. 
Отишъл при тях владетелят и ги попитал над какво се трудят, а млада жена му отвърнала, че са-
дят карпузи. Карпуза е старото име на динята, с което китното местенце се сдобило още преди 
падането под Османско владичество. 

 В Пазарджишко се натъкваме на село Виноградец. Може да не е градец, но пък вино си 
имат. Старото му име – Крушево също не го спасява от попадане в нашия списък. Основен поми-
нък на населението му, което е близо 1 500 души е лозарството, а на 15 август и Сирни Заговезни 
са официалните празници, когато се заформят сборове, кръшни хора и се спазват местни ритуали, 
атракция за туристите. 

 Далеч не така гостоприемно звучи село Касапско - Смолянско. Няма информация откъде 
идва името му, но е достатъчно предупредително, за всеки, дръзнал да влезе в тази територия. 

 В същия дух намираме и село Недоклан - Разградско. Може би касапите от гореспоменато-
то населено място не са успели да си свършат работата, подсказва естествената логика. Но тук 
вече имаме легенда: По време на Турското робство кърджалии нахлули в селото, убили мъжете, 
отвлекли жените и децата, а жив на свобода останал само един момък на име Недьо. След време 
той се завърнал на мястото на бащината си къща и построил нова, която кръстил „Недьо ка-
лан“ (в превод – „останалият Недьо). От там идва топонимът Недоклан. А десетилетие след това 
около нея започнало да се образува ново населено място, което приело името. 

 След касапите и недокланите сякаш кърджалийското село Воловарци обяснява какво би 
трябвало да се случи с мъжа на крава. Не си мислете, че жителите му варят волове. Въпреки лип-
сата на информация за произхода на името, сещаме се, че на небесната карта има съзвездие, наре-
чено Воловар, което е преименувано от латинските Ботушки. Може би във Воловарци се крият 
видни местни астрономи или пък същества, дошли от  далечна планета, за да кръстят на нея и на-
селено място в България. Кой знае? 

 Продължаваме да пътуваме към село Паничково – Кърджалийско. Мюсюлманското му на-
селение с гордост обяснява, че селото носи името на една от най-красивите паници, намирани 
при разкопки на територията на България. Въпреки че хората там се издържат предимно с тютю-
нодобив, всеки се гордее с римската посуда, която е облагородила земите в околността, дори и 
само с присъствието си в тях. 

В Пловдивско пък се намира село Бабек. За произхода на името му също оставаме дезинформи-
рани. Най-вероятно има връзка с традиционния български свински суджук, който из различни 
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краища на страната се нарича „баба“ или „дядо“, но предвид престарото население на селцето, 
което днес наброява 76 души на преклонна възраст, явно Съдбата си е знаела работата. 

 В община Омуртаг, област Търговище има село на име Тъпчилещово. Турското име на се-
лото, запазено до 1934 г., е Безирганкьой (Bezirgankoy). Селото е кръстено на г-н Тъпчилещов от 
София, богат мъж, който раздавал овощни дръвчета на местните и пари на сирачетата в селище-
то. Заради неговата благотворителност омуртагското Безирганкьой, става Тъпчилещово. Местни-
те твърдят, че тук леща никога не са сели и няма и да сеят, защото растението не вирее в планин-
ски условия. Най-важната хранителна информация за мястото е, че на 28 август се празнува съ-
бор, на който можете да хапнете и да се запознаете с местните зевзеци. 

 Село Киселица – Кюстендилско не е кръстено на листния зеленчук, както мнозина биха 
предположили, а на поток, който минава от двете страни на главните махали. Разкопки свидетел-
стват, че е населявано от дълбока древност. Явно името Череша днес би му подхождало повече, 
но ни остава да се надяваме, че няма да попаднем на кисели хора, минавайки през населеното 
място. 

 Село Бобораци – Пернишко не е известно с местна рецепта за боб с раци, но впечатлява с 
нестандартното си име. Ако се заинтересовате обаче какво може да бъде намерено на територия-
та с това име, то ще разберете, че в населеното място има извор, чиято вода се смята за лечебна. 

 В Кюстендилско попадаме и на село Шишковци. Оказва се, че то е родно място на бележи-
тия художник Владимир Димитров – Майстора и днес може да се похвали с музей на дома му и 
паметник на твореца. За съжаление обаче шишкави хора не са останали там, защото общото насе-
ление е 555 души. 

 Близо до Шишковци е и село Пиперков Чифлик. Традиционно за района около Дупница в 
селото се помещават няколко автоморги и множество автосервизи. Пиперки си гледат само ста-
рите баби в домашните градини, а от чифлиците няма и следа. Може би са превърнати в гаражи. 

 В Монтанско се намират две села със сходни имена – Сливовик и Сливата. Да, в тях има 
сливови насаждения, които от години са безстопанствени и се използват предимно само в момен-
тите на прибиране на реколтата. В тази част на България се пече люта ракия, която често се раз-
режда с вода заради високия си спиртен градус. Така че внимавайте, ако седнете на чашка с мест-
ните зевзеци. 

 Идва ред и на село Гъмзово – Видинско. Тук всички се сещаме за Гъмзата от Ку-ку бенд. 
Да, той наистина е от селото, но името на населеното място идва от сорта грозде, който се отг-
лежда в околността. Единствено в Северозападна България можете да видите насаждения от гъм-
за. 

 Село Реброво – Свогенско. Респект – знаете ли, че на селото е кръстен и нос в Антарктида? 
Дали местните жители обичат да си похапват ребърца или ребрата им се броят, можем само да 
подозираме, но предвид, че населеното място се намира само на 23 км. от София, всеки любопи-
тен може да отиде и види. А красивата природа в околността ще ви омае. 

 Ако се сещате за още населени места с весели имена, и искате да ги споделите с нас, ще се 
радваме да го направите! 

Статията подготви: Елена Атанасова 
Източник: www.kulinarno.bg 
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РАЯТ НА ЗЕМЯТА –  ГРАДЪТ  

БЕЗ ПАРИ, ПОЛИТИЦИ И РЕЛИГИИ 

 Според мнозина раят на земята се казва Ауровил. Това е град, който не се подчинява на 

стандартите, на които сме свикнали. Там 

няма пари, нито един политик, както и 

религия. Там хората живеят в мир и раз-

бирателство. Няма бедност и конфликти. 

Всичко това звучи като утопия – изгубе-

на цивилизация или фикция от роман. 

Но истината е, че Ауровил съществува и 

се намира на 150 километра от индийс-

кия мегаполис Мадрас. 

 Градът на зората, както още е известен Ауровил, е основан през 1968 г. и първоначално е 

построен, за да бъде първият международен град на ЮНЕСКО. По-късно преминава към самоуп-

равление. В момента там живеят представители на над 50 националности и различни култури. 

Всички те съществуват заедно без никакъв проблем, тъй като нямат политическа система и нямат 

религия. Не се използват и пари, а всичко се постига чрез системата на обмена. 

 Целта на Ауровил е да бъде платформа за постигане на реално единение между хората по 

света. В този епичен град сградите са направени въз основа на експериментална архитектура, тъй 

като те постоянно се променят. Това е така, защото тези структури се стремят да оптимизират 

използването на енергия от въ-

зобновяеми източници. Основ-

ната цел на цялото поселение е 

повторна употреба и рециклира-

не. 

 Човекът, който проектирал 

и успял да създаде този прекра-

сен град, е Мира Алфаса (1878-

1973), по-известна като Майка-

та. Идеята на Алфаса е да се съз-
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даде място на Земята, за което никоя нация не може да претендира като за своя собствена. 

 На церемонията за полагане на основите на Града на Зората, състояла се на 28 февруари 

1968 г., присъстват представители от 124 държави, които полагат по шепа пръст от своята родина 

в урна с формата на лотос – като символ на единение. Майката дава на Ауровил неговата Харта, 

състояща се от 4 пункта: 

 1. Ауровил не принадлежи никому в частност. Ауровил принадлежи на цялото човечество. 

Но за да живее в Ауровил, човек следва да служи с готовност на Божественото съзнание; 

 2.  Ауровил ще бъде място за непрестанно обучение, постоянен прогрес и неувяхваща мла-

дост; 

 3. Ауровил иска да бъде мост между миналото и бъдещето. Възползвайки се от всички отк-

рития на външния и вътрешния живот, Ауровил ще се стреми с дръзновение към бъдещи реализа-

ции; 

 4. Ауровил ще бъде място за духовни и материални изследвания, насочени към постигането 

на живо въплъщение на реално единение между хората. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ауровил е модел на устойчив екоград. Прехранва се от 15 ферми, които достигат на площ 

от 160 хектара. По този начин те осигуряват много повече храна, която предоставят на население-

то. 

 

Източник: www.svetovnizagadki.com 
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ЛЮБОПИТНИ ФАКТИ ЗА СУМОТО 

 Да научим малко повече за японската борба: 

 1. Сумото е много динамичен спорт. 
Борците трябва да мислят бързо: за 10 секун-
ди (толкова е средната продължителност на 
борбата) борецът може да смени 2-3 тактики. 

 2. Въпреки големите си габарити и мно-
го килограми, сумистите са много разтегливи. 
Всеки професионален сумист е длъжен да мо-
же да прави шпагат. 

 3. Сумото е доста опасен откъм травми 
спорт. Първоначалният контакт – това е сблъ-

съкът на два средно 155-килограмови бойци със съвкупна скорост 50-60 км в час. По травми на 
първо място са коленете, после лактите, гърба и врата, глезените и пръстите на краката. 

 4. Не трябва да се показват емоции в сумото. Хората със скъсано сухожилие не трябва да 
казват дори “По дяволите”. Ако го кажат – си заминават. 

 5. При постъпване за обучение бойците са карани да губят мазнини, а едва след това да нат-
рупат работно тегло. Работно тегло – това са мускулите плюс мазнините. Факт е, че след опреде-
лен момент “чистите” мускули е невъзможно да растат повече. 

 6. Бицепсите и трицепсите на известните сумисти са с приблизително същия обем като нор-
мален човешки крак. 

 7. Що се отнася до доходите на сумистите, то ако вземем предвид и страничните доходи 
като реклами и т.н., средно на година един йокодзуна (йокодзуна са великите шампиони в профе-
сионалното сумо), получава приоди, равняващи се на тези на световните футболни звезди. 

 8. Независимо на какво ниво е боецът, на него му е категорично забранено да шофира са-
мостоятелно автомобил. Федерацията по сумо взима това решение след катастрофа на сумо със-
тезател. И ако спортист бъде уличен в това, го грози сериозно наказание. Така през 2007 година 
боецът Кьокутенхо бе дисквалифициран от турнир заради шофиране.  Обикновено сумистите се 
придвижват с таксита или специални микробуси. 

 9. Косата на сумистите се прибира в специален традиционен кок, като в двете висши диви-
зии прическите се правят значително по-сложно. Освен че е естетически красива, така косата има 
свойството да омекоти удара в тила при падане с главата надолу. 

 10. Смята се, че площадката за сумо дохио се е появила около XVI век, но формата и разме-
рът на дохиото са се променяли с течение на времето. Дохиото е съставено от трамбована глина и 
тънък слой пясък отгоре. В центъра на тепиха има две бели ивици, посочващи стартовите пози-
ции на борците. 

 11. Единствената одежда върху сумиста е специален пояс, наречен маваси. 

Източник: www.webmiastoto.com 
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ДЕСЕТ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ТРАПЕЗА 

 Като заговорим за етикет и поведение по време на хранене на официална вечеря или съби-
ране, първите стъпки са правилното поставяне на приборите спрямо блюдата, стойката на тялото 
спрямо масата и начини на хранене, приети като догми от векове. Но това почти всеки го знае, 
затова днес ще обърнем внимание на малко по-нестандартни правила, които доказват класа и 
познание на добрите обноски. Каналът 5-minute crafts обяснява как правилно се пие кафе от пор-
целанов сервиз и къде се поставят ножът и голямата салфетка преди отсервиране. Още любопит-
ни принципи на официалното пребиваване на трапеза, вижте сега: 

 1. Голямата кърпа за хранене се раз-
гъва и слага върху краката, за да пази от 
окапване, а не около пазвата или в яката. 
След като се стане от трапезата, използва-
ната голяма кърпа се оставя на стола, а не 
на масата. 

 2. Вино се налива винаги до средата 
на чашата. 

 3. Хляб се яде като се къса парченце 
от него и се поставя в устата, а не се ръфа 
от цялата филия. 

 4. Чай се разбърква като лъжичката се върти в центъра на чашката без да се опира в стените 
или дъното. Пакетчето се отцежда в едната стена на чашката и се оставя в чинийката. Лъжичката 
се поставя на салфетка встрани – не в чинийката. 

 5. Устните се забърсват преди отпиване от чашата, а след това не е задължително. Правило-
то важи с особена сила, ако чашата е стъклена. 

 6. Когато пиете кафе, с лявата ръка е правилно да се вдигне чинийката на ½ от разстоянието 
между масата и устата и тогава с дясната да се вземе чашата и да се отпие. После чашата се пос-
тавя в чинийката и вече с две ръце напитката и подложката се връщат обратно на масата. 

 7. Ако имате храна, поднесена с хляб и напитка, питието се слага отгоре на основната чиния 
вдясно, а паничката с хляб – отгоре вляво. 

 8. След приключване на храненето приборите се оставят в чинията, като ножът задължител-
но трябва да сочи с острието към вътрешността на чинията. 

 9. Етично е да НЕ накланяте настрани чашата с напитка, когато използвате сламка. 

 10. Винаги използвайте и лъжица освен вилицата при ядене на спагети или паста от дългите 
видове. Пастата се загребва с вилицата и се навива докато края на зъбците на вилицата се опират 
у лъжицата. След като хапката е добре навъртяна върху вилицата, се изяжда само с вилицата, а 
лъжицата остава в чинията. Лъжицата се държи с лявата ръка, а вилицата – с дясната. 

Източник: www.kulinarno.bg 
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА БРАЙЛОВАТА КЛАВИАТУРА ЗА TALKBACK 

 Наскоро излезе версия 8.2 на „Пакет за достъпност за Android“, част от който е и екранният 
четец TalkBack. Основното нововъведение е брайловата клавиатура за въвеждане на текст. Писа-
нето с нея се осъществява чрез докосване на 6 точки от екрана, които са подредени в 2 редици по 
3, както в истинска брайлова клетка. Понастоящем се поддържа само унифицирано английско 
брайлово писмо и може да се пише на латиница. Остава да се надяваме, че езиците с времето ще 
се увеличат и между тях ще бъде добавен и български. 

 Потребителите на iOS вече в продължение на години имат възможност да използват брай-
лова екранна клавиатура. Във версия 13 беше добавен и български език за нея. Тази в Android не 
се различава почти от варианта в iOS. След като й се свикне, със сигурност може да се пише по-
бързо, от колкото чрез стандартната екранна клавиатура. Всъщност това са основните предимст-
ва на въвеждането чрез брайловата азбука – бързината и удобството. 

 За да използвате брайловата клавиатура направете следното: 

 Стъпка 1: Настройване на брайловата клавиатура за TalkBack 

 Забележка: За да използвате брайловата клавиатура за TalkBack, включете екранния четец и 
изключете функцията за увеличение.  

1. Отворете приложението „Настройки“ на устройството си. 

2. Изберете Достъпност и след това TalkBack и след това Настройки.  

3. Изберете Брайлова клавиатура. 

4. Изберете Докоснете, за да настроите. 

5. В диалоговия прозорец изберете Настройки. 

6. Включете Брайлова клавиатура за TalkBack. 

7. Отворете приложение, в което можете да въвеждате текст, като например Gmail. 

8. Преместете фокуса към полето за редактиране. 

9. За да превключите към брайловата клавиатура за TalkBack, изберете „Превключване на ме-
тода на въвеждане“ Въвеждане или иконата за промяна на езика Глобус (само за Gboard). 

10. Изберете Брайлова клавиатура за TalkBack. 

  

 Стъпка 2: Въвеждане на текст с брайловата клавиатура за TalkBack 

 Стъпките по-долу можете да видите и в урок на устройството си. За да отворите урока, пре-
карайте три пръста нагоре по екрана. В списъка с опции за брайловата клавиатура изберете Отва-
ряне на урока. 
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1. Обърнете телефона си така, че гърбът му да сочи към вас. 

2. След това го завъртете в хоризонтална позиция. Трябва да хванете телефона за късите му 
страни.  

3. Поставете трите си средни пръста на екрана и използвайте кутрето и палеца си, за да при-
държате телефона.  

4. Левият ви показалец трябва да е върху точка 1. Опитайте да докоснете следните букви:  

 –  Докоснете точка 1, за да въведете буквата A. 

 –  Докоснете точки 1 и 2, за да въведете буквата B.  

 –  Докоснете точки 1 и 4, за да въведете буквата C.  

 –  Докоснете точки 1, 4 и 5, за да въведете буквата D. 

  Забележка: Можете да въвеждате с брайлово писмо клас 1 и 2. Клас 1 е полезен  за 
начинаещи в брайловото писмо. Клас 2 е подходящ, ако сте по-напреднал потребител или искате 
да използвате съкращения. 

 Използване на жестове с брайловата клавиатура за TalkBack 

 –  Изтриване на буква: прекарайте пръст надясно. 

 –  Изтриване на дума: прекарайте два пръста надясно. 

 –  Добавяне на интервал: прекарайте пръст наляво. 

 –  Нов ред: прекарайте два пръста надясно 

 –  Изпращане на текст: прекарайте два пръста нагоре. 

 За да видите списък с всички жестове, прекарайте три пръста нагоре по екрана. В списъка с 
опции за брайловата клавиатура изберете Преглед на всички жестове. 

 Забележка: Когато брайловата клавиатура за TalkBack е активна, не можете да използвате 
другите жестове за TalkBack.  

 Скриване на брайловата клавиатура за TalkBack 

 –  За да скриете брайловата клавиатура за TalkBack, прекарайте два пръста надолу. 

 –  За да превключите към първоначалната клавиатура, прекарайте 3 пръста надолу.  

 Като за първи вариант клавиатурата работи добре и има потенциал за развитие. Да се надя-
ваме, че в следващите версии тя ще бъде подобрена и ще се превърне в пълноценна алтернатива 
за въвеждане на текст от потребителите, които владеят брайловата азбука. 

 

Източник: www. bgassist.com  
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КРЪВЕН ТЕСТ МОЖЕ ДА ДОПРИНЕСЕ  

ЗА ДИАГНОСТИЦИРАНЕ НА НАЙ-ЧЕСТО 

 СРЕЩАНАТА ПРИЧИНА ЗА СЛЕПОТА В СВЕТА 

Кръвен тест може да допринесе за диагностициране на най-често срещаната причина за 

слепота в света години преди появата на симптомите 

на заболяването, съобщава "Дейли мейл". 

Офталмолози от Манчестърския университет 

установиха, че нивата на протеина FHR-4 в кръвта на 

засегнатите от дегенерация на макулата пациенти са 

значително по-високи. Откритието може да доведе до 

разработване на кръвен тест, който предсказва кой ще 

е засегнат от свързаната с възрастта дегенерация на 

макулата. 

Изследването обхванало 1000 пациенти. "Получените резултати разкриват, че протеинът 

FHR-4 е замесен в заболяването, заявява експертът Пол Бишоп от екипа. Те откриват пътища за 

предсказване на риска от заболяването чрез измерване нивата на FHR-4 в кръвта. 

Резултатите освен това откриват нови перспективи за лечение чрез ограничаване нивата на 

въпросния протеин, за да се възстанови функционирането на имунната система в очите. 

Дегенерацията на макулата води до постепенна загуба на зрението. Засегнатите от заболя-

ването пациенти се затрудняват да четат и да разпознаят лицата на хората. То обикновено засяга 

двете очи, но скоростта, с която се развива, може да варира между едното и другото око. Смята 

се, че заболяването е свързано със стареене, тютюнопушене и генетични причини. 

Лекарства, които унищожават FHR-4 в кръвта, може да предложат обещаващи опции за 

лечение, отбелязаха специалистите. 

Резултатите от изследването са публикувани в сп. "Нейчър къмюникейшънс". 

 

Статията е публикувана по предложение на Ивелина  Стефанова 

 

Източник: www.24chasa.bg 
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ИЗВЕСТНИ ПОГОВОРКИ НА НАУЧЕН ЕЗИК 
 

 „Бързата кучка слепи ги ражда” 

 „Женски индивид от разред хищници, ускорявайки естествения биологичен процес, възпро-

извежда потомство, неспособно да асимилира визуална информация” 

 

J J J  
 

 “Сговорна дружина планина повдига” 

 “Обособена група хора, обединени от обща кауза, лифтира геостационарен обект” 

J J J  
 

 "Една птичка пролет не прави" 

 “Самостоятелно двукрако, покрито с оперение, гръбначно животно не е в състояние да осъ-

ществи един от четирите сезона в умерения климатичен пояс.” 

 

J J J  
 "Кръвта вода не става" 

 “Невъзможна трансформация на съединителна тъкан, изградена от формени елементи и теч-

на плазма, в прозрачно химично съединение без мирис и цвят.” 

 

J J J  
 

 "Дълга коса, къс ум" 

 “Закономерност между съотношението на кератинизирания епидермис и количеството сиво 

вещество в черепната кухина.” 

 

Източник: www.webmiastoto.com 
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ЗА ИГРАТА "КОЙ СЪМ АЗ?" 

 

 Уважаеми читатели, 

Публикуваният текст към играта "Кой съм аз?" в брой 7 на списание "Звук и светлина" се отнася 

за Невена Коканова – българска актриса, наричана първата дама на българското кино. 

 

 Отговорилите правилно са: Елица Йосифова от Велико Търново, Кирил Дамянов от Плов-

див, Силвия Дацин от с. Орешак, Иванка Христова от Левски, Диана Делчева от Харманли, Боян 

Башев от Пловдив, Върбина Станкова от Шумен, Снежанка Кирчева от Пловдив и Димитър Ста-

нев от Велико Търново. 

  

Благодарим на всички взели участие! 

 

� � � 

 

А ето и текста за настоящия брой: 

 

 Родих се на 23 декември 1940 г., в Плевен, в семейство на артисти-илюзионисти.  Като уче-

ник се увличах по рисуването и по класическата музика, композирах с акордеона си. През 1960 г. 

ме приеха да следвам актьорско майсторство във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“. В същата година 

дебютирах като певец в концерт с водещ Коста Цонев и изпълних своята авторска песен 

„Арлекино“, акомпанирайки си на акордеон.  Това постави началото на моята дълга и успешна 

кариера като поп изпълнител, музикант и композитор. Аз съм първият български изпълнител, 

който въведе фолклорни мотиви в популярната музика. Също аз първи въведох и хард рок аран-

жиментите в българската музика. Аз съм и единственият български певец и композитор с десет 

хита в европейските класации, включително в чартовете на Франция, Белгия и Холандия. Аз съм 

и първият български член на Съюза на френските композитори. Вратите на Съюза на българските 

композитори обаче останаха затворени за мен, заради това, че нямам музикално образование.  

 За 39-годишната си кариера съм издал над 30 албума, създал съм над 350 песни, продал съм 

65 милиона копия от албумите си по целия свят, изнесъл съм над 7000 концерта в европейски, 

азиатски и африкански страни. Считан съм от мнозина за „Крал на песента“, „българският Хулио 

Иглесиас“, „Жилбер Беко от София“ и „Синатра на Изтока“. Често ме наричат „Кралят на българ-

ската поп музика“. 

 Спомнихте ли си за мен? Познахте ли ме? 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИТУРКА  

НА  

СПИСАНИЕ “ЗВУК И СВЕТЛИНА”  

 
БРОЙ 8, 2020 Г. 
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 10 август 1257 г. 

 Алтаир искаше от нас да разпространим истината за асасините, това беше планът му. Не прос-

то да говорим с хората, ами да създадем Орден на Запад. 

 Срамота, че ми отне толкова време да разбера, но след като вече знаех истината, всичко ми се 

стори ясно: той ни поверяваше (по-скоро на мен) духа на Братството. Предаваше факела на нас. 

 Бяха ни съобщили, че войнствени монголи приближават селото и той беше преценил, че тряб-

ва да заминем, преди да започне нападението им. Мафео, разбира се, гореше от желание да види 

какво става и предпочиташе да останем. Какво ли стана с досегашната му жажда за пътешествия? 

Беше се изпарила. Ролите ни изглежда се бяха сменили, защото сега аз исках да си тръгна. Или съм 

по-голям страхливец от него, или имам по-реалистична идея за жестокостите на войната, защото бях 

съгласен с Алтаир. Масиаф под обсада не беше място за нас. 

 Истината е, че съм готов да тръгна дори да не ни заплашваха монголите. Копнея за дома в го-

рещите нощи. Семейството ми липсва — и съпругата ми, и синът ми Марко. След няколко месеца 

ще стане на три и аз съзнавам, че почти не съм го виждал през първите години от живота му, про-

пуснал съм и първите му стъпки, и първите му думи. 

 Накратко, чувствам, че времето ни в Масиаф вече е към края си. Освен това Учителят каза, че 

искал да ни види. Искал да ни даде нещо по време на церемония, която щяла да се проведе в присъс-

твието на други асасини. Трябвало да пазим добре подаръка от ръцете на врага — и от монголите, и 

от тамплиерите. Значи натам ни е водел с разказа си. Подозирам, че става въпрос за много ценна 

вещ. Ще видим. 

 Междувременно Мафео няма търпение да чуе останалата част от историята, която е съвсем 

близо до края си. Намръщи се, когато го информирах, че ще мина по-напред от момента, в който 

Алтаир скочи от укреплението на цитаделата, засрамен, съсипан, че ще разкажа какво се случва 

двайсет години по-късно, и то не в Масиаф, а на място в пустинята, на два дни езда…  

 … в безкрайно сумрачна долина, на пръв поглед безлюдна, освен ездача, който водеше със се-

бе си и втори кон, натоварен с чували и одеяла. 

 Отдалече ездачът приличаше на търговец, който прекарва стоки, а отблизо ясно се виждаше, 

че се поти под тюрбана, че е много изморен и доста пълен търговец. Това беше Муклис. 

ОРДЕНЪТ НА АСАСИНИТЕ.  

ТАЙНИЯТ КРЪСТОНОСЕН ПОХОД 

/с продължение/  
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 Щом Муклис зърна кладенеца в далечината, усети, че трябва да легне и да си почине. Беше се 

надявал да се добере до дома, без да спира, но нямаше избор, защото беше напълно изтощен. Невед-

нъж по време на пътуването равномерното поклащане на коня го беше приспивало и той усещаше 

как главата му се отпуска на гърдите, а очите му се затварят. Ставаше му все по-трудно да прогонва 

съня. Всеки път, когато се унасяше, сърцето и умът му влизаха в ожесточена битка. Гърлото му па-

реше. Беше пресъхнало. Робата му бе залепнала за тялото. Всяка кост и всеки мускул тръпнеха от 

умора. Мисълта да накваси устни и да полегне само за няколко часа, колкото да си върне енергията, 

преди да тръгне към Масиаф, не му даваше мира. 

 Онова, което го спираше, от което се страхуваше, бяха приказките, които чу — за бандити, ко-

ито дебнели търговците, вземали им стоките, прерязвали им гърлата, били цяла банда, водени от 

главореза Фахад, чиято легендарна жестокост била равна единствено на жестокостта на сина му 

Бейхас. 

 Бейхас, казваха хората, бесел жертвите си за краката, преди да ги разпори от гърлото до коре-

ма, след което ги оставял да умрат бавно, докато дивите кучета се хранели с вътрешностите им. 

През това време Бейхас се заливал от смях. 

 Муклис искаше вътрешностите му да си останат на мястото. Нямаше никакво желание да оста-

ви стоката си на бандитите. Все пак в Масиаф се живееше трудно и щеше да става още по-трудно. 

Селяните бяха принудени да плащат по-високи такси на замъка на носа — цената на защитата се 

качвала непрекъснато, така им казваха; Учителят непрекъснато настоявал от хората да събират до-

пълнителни такси и често изпращал групи асасини, за да съберат дължимото. Онези, които отказва-

ли, били пребивани, след това изхвърляни от портата и можели единствено да се надяват да ги при-

ютят в друго село или оставали на милостта на бандитите, които се били настанили в скалистите 

равнини около Масиаф и ставали все повече и все по-дръзки в нападенията над преминаващите. Ед-

но време асасините — или по-скоро страхът от тях — пазели търговските пътища. По всичко личе-

ше, че вече не е така. 

 Така че, ако се върнеше у дома без пари и не успееше да плати таксите, които Абас изискваше 

от търговците в селото и от останалите хора, Муклис и семейството му щяха да бъдат изхвърлени от 

дома — и той, и съпругата му Алия, и дъщеря му Нада. 

 Мислеше за това, докато приближаваше кладенеца и все още се колебаеше дали да продължи, 

или да спре. 

 Под огромна смокиня, разперила клони над извора, беше вързан кон, имаше и навес, който 

хвърляше приятна сянка. Конят не беше спънат, но одеялото на гърба му издаваше, че е на някого, 

вероятно на друг пътник, спрял, за да пие вода, да си напълни фласката или също като Муклис да 

полегне и почине. Муклис приближи уплашено към извора. Конят му подуши водата и изпръхтя в 

очакване, а той дръпна юздите, за да попречи на животното да тръгне към извора, където се беше 
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свил човек и спеше. Беше положил глава върху торбата си, загърнат в плащ, дръпнал ниско качулка-

та, скръстил ръце на гърдите. Лицето му почти не се виждаше, но Муклис забеляза загоряла, обвет-

рена кожа, сбръчкана, осеяна с белези. Беше стар, около осемдесетгодишен. Неспособен да откъсне 

очи, търговецът разглеждаше лицето на спящия, когато очите му се отвориха. 

 Муклис отстъпи изненадано и стреснато. Очите на стареца бяха проницателни, бдителни. Той 

не помръдна и Муклис разбра, че странникът не се страхуваше от него. 

 — Извинете, че ви притеснявам — рече Муклис и наклони глава, а гласът му потрепери. Не-

познатият не отговори, наблюдаваше го как слиза от коня, след това го отвежда до водата и посяга 

към коженото ведро. Отначало единственият звук беше тихото потропване на ведрото в стените на 

кладенеца, след това пръхтенето на коня. Муклис също пи. Отначало отпиваше бавно, след това по-

жадно, намокри брадата си, изми лицето. Напълни фласката, занесе вода и на втория кон, след това 

спъна и двата. Когато погледна отново към непознатия, той беше заспал. Единствената промяна бе-

ше, че вече не спеше с кръстосани ръце. Беше ги вдигнал до главата, отпуснати върху торбата, която 

използваше вместо възглавница. Муклис извади одеяло от своята торба и намери място от другата 

страна на кладенеца, където си постла и легна. 

 Не знаеше колко време е минало, когато усети движение и отвори очи. Над него беше застанал 

човек, огрян от първите лъчи на слънцето. Черната му коса и брада бяха щръкнали, неподдържани, 

на едното ухо носеше златна обица и се хилеше злобно. Муклис се опита да скочи, но мъжът прик-

лекна и притисна лъскава кама във врата му, затова той притихна от ужас и от устните му се изплъз-

на жален хленч. 

 — Аз съм Бейхас — представи се усмихнатият мъж. — Моето лице е последното, което ще 

видиш. 

 — Не — изплака Муклис, но Бейхас го стисна за краката и започна да го влачи. Едва сега тър-

говецът видя, че Бейхас води двама придружители, които сваляха стоката от коня му и я прехвърля-

ха на своите коне. 

 Погледна към мястото, на което спеше старецът, но него вече го нямаше, въпреки че конят му 

беше все още тук. Да не би да го бяха убили? Да не би да му бяха прерязали гърлото. 

 — Въже — изкомандва Бейхас. Все още притискаше камата към гърлото на Муклис, когато 

единият придружител му подхвърли въже. И той като Бейхас беше с неподдържана брада, косата му 

беше скрита под куфия. На гърба си носеше лък. Третият беше с дълга коса, без брада, с широк ята-

ган на пояса и бързаше да прерови торбите на Муклис, като изхвърляше онова, което не го интере-

суваше. 

 — Не — изкрещя Муклис, когато видя изрисуван камък да пада на земята. Беше подарък от 

дъщеря му за късмет, даде му го в деня, когато тръгваше. Щом видя крадецът да го подхвърля, не 
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издържа. Отскубна се от Бейхас и хукна към дългокосия, който го посрещна с усмивка, след това му 

нанесе жесток удар в гърлото. Тримата крадци се заляха от смях, докато Муклис се задушаваше и 

кашляше. 

 — Какво? — изграчи дългокосият и се наведе над него. Видя накъде гледа Муклис, вдигна ка-

мъка и прочете написаното от Нада. „Успех, татко.“ — Това ли било? Затова ли стана толкова хра-

бър, татенце? 

 Муклис протегна ръка към камъка в отчаян опит да си го върне, но дългокосият го перна през-

рително през ръката — след това обърна камъка и се разсмя още по-гръмко, а Муклис наддаде вик 

от ярост — и метна камъка в кладенеца. 

 — Пльок — изсмя се той. 

 — Ти… — започна Муклис. — Ти… 

 — Вържете му краката — чу глас зад себе си. Бейхас хвърли въжето на дългокосия, приклекна 

отново и притисна острието на камата под окото на Муклис. 

 — Накъде си тръгнал, татенце? — попита той. 

 — Към Дамаск — излъга Муклис. 

 Бейхас поряза бузата му с ножа и човекът изкрещя от болка. 

 — Къде си тръгнал? — попита отново. 

 — Дрехата му е от Масиаф — отвърна дългокосият, докато връзваше краката на търговеца. 

 — Масиаф значи — рече Бейхас. — Едно време щеше да разчиташ на подкрепата на асасини-

те, но вече не е така. Защо да не отскочим дотам. Може да потърсим опечалената вдовица и да я уте-

шим. Какво ще кажеш, татенце? Може, след като приключим с теб. 

 Дългокосият се изправи, прехвърли края на въжето през един клон и го изтегли, така че Мук-

лис да провисне. Светът се обърна наопаки. Той изплака, когато бандитът върза въжето за кладене-

ца. Бейхас пристъпи към него и го завъртя. Докато се въртеше, забеляза мъжа с лъка, застанал ня-

колко крачки настрани, да се залива от смях. Бейхас и дългокосият също се разсмяха. Тарторът се 

наведе към него. 

 Докато се въртеше, пред погледа му се мярна стената на кладенеца, след това и тримата крад-

ци, дългокосият и Бейхас отпред, онзи с лъка зад тях и… 

 Нечии крака се спуснаха от дървото зад третия. 
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 Муклис все още се въртеше и пред погледа му отново се изпречи стената на кладенеца. Сега 

вече се движеше по-бавно и разбра, че тримата не са усетили присъствието на човека, застанал зад 

тях. Мъжът, чието лице беше скрито под качулката на плаща, беше навел леко глава, разперил ръце, 

сякаш се канеше да започне молитва. Беше старецът. 

 — Спрете — нареди той. Също като лицето му, и гласът беше старчески. 

 Тримата крадци се обърнаха към него, напрегнаха се, готови да се нахвърлят върху натрапни-

ка. 

 След това и тримата прихнаха. 

 — Какво е това? — попита подигравателно Бейхас. — Дъртакът е дошъл да ни спре забавлени-

ето ли? И какво смяташ да правиш, старче? Да ни отегчиш до смърт с дрънканици за стари времена 

ли? Да ни опърдиш до смърт ли искаш? 

 Двамата му придружители се разсмяха. 

 — Срежете въжето — нареди старецът и посочи клона, от който Муклис висеше с главата на-

долу и се поклащаше. — Веднага. 

 — И защо? — попита Бейхас. 

 — Защото аз казвам — отвърна с дрезгав глас старецът. 

 — Ти пък кой си, че ще ми казваш какво да направя? 

 Старецът тръсна ръка. 

 Щрак. 

*  *  *  

 Мъжът с лъка посегна към оръжието си, но Алтаир се озова до него с две крачки, описа широ-

ка дъга с камата си и гърлото на мъжа зейна, лъкът беше прерязан, също и тюрбанът на бандита. Чу 

се тихо тупване, когато лъкът падна на земята, последван от по-тежкото тяло. 

 Алтаир — никой не знаеше дали се е бил през изминалите две десетилетия — стоеше изпънал 

гръб, докато наблюдаваше как израженията на Бейхас и дългокосия се променят и подигравателните 

усмивки се стопяват. Третият бандит в краката му се гърчеше, гъргореше и кръвта му попиваше в 

пясъка. Без да откъсва очи от Бейхас и дългокосия, старецът се отпусна на коляно и заби камата в 

него, за да го накара да замълчи. Знаеше, че сега вече страхът се е превърнал в най-мощното му оръ-
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жие. Двамата мъже бяха млади и бързи, диви и безмилостни, свикнали със смъртта. Алтаир пък раз-

читаше на опита. Надяваше се това да е достатъчно. 

 Дългокосият и Бейхас се спогледаха. Вече не се усмихваха. За момент единственият звук, кой-

то се чуваше, беше тихото проскърцване на въжето, прехвърлено през клона на смокинята. Муклис 

наблюдаваше всичко на обратно. Ръцете му бяха развързани и той се запита дали да не опита да се 

освободи, но прецени, че е най-добре да не привлича вниманието към себе си. 

 Двамата главорези се отдръпнаха един от друг, за да заобиколят Алтаир от двете му страни. 

Асасинът гледаше напред, където търговецът висеше с главата надолу. Дългокосият прехвърляше 

ятагана от едната ръка в другата и ефесът издаваше тих плющящ звук, когато се удареше в дланта 

му. Бейхас пък дъвчеше вътрешната страна на бузата си. 

 Дългокосият направи крачка напред и замахна с ятагана. Въздухът сякаш завибрира от дрънче-

нето на стоманата, когато Алтаир го спря със своя меч, направи широк замах, за да отбие ятагана, и 

усети как мускулите му негодуват. Ако крадците атакуваха отблизо, той не беше сигурен колко дъл-

го ще издържи. Вече беше стар. Старците се грижат за градини или прекарват следобедите замисле-

ни над проучванията си, четат и мислят за онези, които са обичали и изгубили, не участват в битки с 

мечове, особено когато противникът е по-многоброен. Замахна към Бейхас, за да му попречи да го 

нападне в гръб. Бейхас обаче успя да се прокрадне достатъчно близо и камата му остави рана на гър-

дите на асасина. Алтаир също нападна, двамата се сблъскаха, размениха удари и това даде възмож-

ност на дългокосия да се включи, преди Алтаир да успее да отбие удара му. Дългокосият замахна 

настървено с камата си и нанесе дълбока рана на крака на стареца. От нея шурна кръв и Алтаир едва 

не изгуби равновесие. 

 Закуцука настрани и се опита да се подпре на кладенеца, за да има защита поне от една страна. 

Зад него се полюшваше търговецът. 

 — Бъди силен — чу той тихия глас на търговеца — и знай, че каквото и да се случи, съм ти 

благодарен и признателен, независимо дали ще мога да ти го кажа отново в този живот или в следва-

щия. 

 Алтаир кимна, без да се обръща, за да не изпуска от поглед главорезите. Щом видяха кръвта 

му, двамата се поразвеселиха, отново се окуражиха и нападнаха с ожесточение. Алтаир отби три от 

атаките им, сдоби се с нови рани и сега вече кървеше обилно, куцаше и беше останал без дъх. Стра-

хът вече не беше оръжие, което да му бъде от помощ. Беше изгубил предимството. Оставаха му 

единствено позадрямалите умения и инстинкти, затова се върна назад към някои от най-

изключителните си битки: победата над хората на Талал, победата на Молък, победата над рицарите 

тамплиери на гробището в Йерусалим. Воинът, който беше участвал в тези битки, щеше да насече 

тези двамата за броени секунди. 
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 Само че онзи воин беше остарял. Скръбта и усамотението бяха изпили силите му. В продълже-

ние на двайсет години беше скърбил за Мария, беше обсебен от Ябълката. Беше позволил изключи-

телните му бойни умения да закърнеят. 

 Усети как кръвта му пълни ботушите. Ръцете му бяха хлъзгави от кръв. Замахваше на сляпо с 

меча си. Не че се отбраняваше, по-скоро се опитваше да държи нападателите си далече. Замисли се 

за торбата си, качена на безопасно място на смокинята. Там беше скрита Ябълката. Само ако я до-

коснеше щеше да победи, но торбата беше далече, а и той се беше зарекъл да не използва артефакта 

никога повече; нали тъкмо затова го остави на дървото, за да държи изкушението на разстояние. Ис-

тината беше, че ако можеше да се добере до нея, щеше да я използва, вместо да умре по този начин 

и да остави търговеца в ръцете им. След намесата на Алтаир нещастният човечец със сигурност го 

чакаше мъчителна смърт. 

 Да, той щеше да използва Ябълката, защото губеше. Отново им беше позволил да се доближат. 

Дългокосият изникна някъде отстрани и той извика от усилието, което вложи, за да отбие ударите 

му. Бандитът парира вражеските удари — веднъж, два пъти, три пъти — успя да се наведе и нанесе 

нова рана на Алтаир, а той се дръпна встрани, заслепен от болка. По-добре беше да умре по този на-

чин, в бой, вместо да се предаде. 

 Дългокосият напредна отново и се чу нов звън на мечовете. Алтаир получи нова рана, този път 

на здравия крак. Отпусна се на коляно, ръцете му увиснаха и той остави ненужния меч в пясъка. 

 Дългокосият пристъпи напред, но Бейхас го спря: 

 — Остави го на мен. 

 Алтаир се замисли за друго време, преди хиляди животи, когато противникът му беше изрекъл 

същите думи и как беше накарал рицарят да плати за арогантността си. Този път задоволството му 

беше отнето, защото Бейхас пристъпваше към Алтаир. Старецът беше коленичил изнемощял, побе-

ден, с наведена глава. Опита се да накара краката си да се изправят, но те отказаха да се подчинят. 

Опита се да вдигне меча, но ръцете не го слушаха. Забеляза как чуждият меч се спуска и вдигна гла-

ва, колкото да види как Бейхас оголва зъби, а златната му обица блести под лъчите на утринното 

слънце. 

 В този момент търговецът се залюля, прегърна Бейхас отзад и го спря. С оглушителен вик, 

събрал всичките си сили, призовани незнайно откъде, Алтаир се стрелна напред и мечът му се заби 

в корема на Бейхас, отвори вертикален разрез, който стигна почти до гърлото. В същия момент 

Муклис грабна камата, тъкмо преди да се изплъзне от пръстите на престъпника, замахна и преряза 

въжето, с което беше вързан. Тупна тежко край стената на кладенеца, скочи на крака и застана до 

спасителя си. 
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 Алтаир почти се беше превил на две, немощен, умиращ. Въпреки това вдигна меча и погледна 

с присвити очи дългокосия, който неочаквано се оказа сам срещу по-многоброен противник и за-

почна да губи кураж. Вместо да нападне, той заотстъпва към коня си. Без да сваля очи от Алтаир и 

Муклис, той възседна животното. Той ги наблюдаваше, а те наблюдаваха него. След това прокара 

многозначително пръст през гърлото си и препусна нанякъде. 

 — Благодаря ти — обърна се Муклис към Алтаир. Асасинът не отговори. Беше паднал, превит 

на две на пясъка. 

 

 

* * *  

 Седмица по-късно пристигна пратеник от главатаря на бандитите. Хората от селото го наблю-

даваха как язди през селото към цитаделата. Беше от хората на Фахад, така разправяха, а по-

мъдрите сред тях знаеха каква работа има в крепостта. Два дни преди това хората на Фахад бяха 

дошли в селото и оповестиха, че имало награда за онзи, който посочи убиеца на сина на Фахад, Бей-

хас. Бил му помогнал търговец от Масиаф, на търговеца нямало да му се случи нищо, ако посочел 

страхливото псе, което посякло любимия син на предводителя на престъпниците. Селяните поклати-

ли глави и продължили да си вършат работата, така че мъжете си тръгнали с празни ръце, но пре-

дупредили, че имат намерение да се върнат. 

 Ето че било дошло времето за разплата — така твърдели клюкарите. Само че дори Фахад ня-

мало да посмее да изпрати хора в селото, след като то било под закрилата на асасините. Преди това 

трябвало да поиска разрешение от Учителя. Навремето Фахад нямало да посмее да поиска подобно 

нещо от Алтаир или Ал Муалим, но Абас бил нещо друго — слаб човек, който лесно можел да бъде 

купен. 

 Пратеникът си тръгнал сериозен, поглеждал презрително селяните, покрай които минавал, 

подсмихвал се и прокарвал пръст по шията си. 

 — Изглежда, Учителят е дал на Фахад благословията си да нахлуе в селото — отбеляза Мук-

лис късно същата вечер, когато свещите догаряха. Беше седнал на леглото на странника, но говоре-

ше повече на себе си, отколкото на болния, който така и не беше дошъл в съзнание след битката. 

Муклис го беше качил на седлото на втория кон и го беше закарал в дома си, в Масиаф, за да го из-

лекува. Алия и Нада се грижеха за него и цели три дни се питаха дали ще живее, или ще умре. От 

загубата на кръв той беше блед като утринна мъгла и лежеше (Алия и Муклис му отстъпиха своето 

легло) неподвижно като труп, който всеки момент ще напусне този свят. На третия ден цветът на 

лицето му започна да се подобрява. Това установи Муклис, когато се върна от пазара и се настани 

на обичайното си място до леглото, за да поговори със спасителя си с надеждата да го съживи. 
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Свикна да му разказва как са преминали дните му, понякога обсъждаше важни събития, за да възбу-

ди подсъзнанието му и по този начин да го свести. 

 — По всичко личи, че Абас има цена — обясняваше сега. Поглеждаше към непознатия, който 

лежеше по гръб, раните му заздравяваха добре и той ставаше все по-силен с всеки изминал ден. 

 — Учителят Алтаир щеше да умре, но не би допуснал подобно нещо — рече той. 

 Наведе се напред и изрече внимателно: 

 — Учителят Алтаир Ибн-Ла’Ахад. 

 За пръв път, откакто попадна в дома на Муклис, очите на непознатия се отвориха. 

 Търговецът се беше надявал да стане така, но беше неочаквано и той се отдръпна, докато наб-

людаваше как светлината се връща бавно в замъглените очи. 

 — Ти си, нали? — промълви Муклис, докато непознатият мигаше, след това обърна поглед 

към него. — Ти си, нали? Ти си Алтаир. 

 Алтаир кимна. Очите на Муклис плувнаха в сълзи, той се отпусна на колене на каменния под и 

стисна едната ръка на Алтаир между своите. 

 — Най-сетне се върна при нас — рече, докато хлипаше. — Върна се, за да ни спасиш. — Пос-

ледва мълчание. — Нали се върна, за да ни спасиш? 

 — Имате ли нужда от спасение? — попита старецът. 

 — Имаме. Не се ли връщаше тъкмо затова, когато те срещнах? 

 Алтаир се замисли. 

 — Когато тръгнах от Аламут, беше неизбежно рано или късно да се озова тук. Единственият 

въпрос беше кога. 

 — Бил си в Аламут? 

 — Да, през изминалите двайсет години. 

 — Казаха ни, че си мъртъв. Онази сутрин, когато Мария загина, а ти се хвърли от кулата на 

крепостта. 
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 — Наистина се хвърлих от кулата — усмихна се мрачно Алтаир, — но оживях. Стигнах до ре-

ката зад селото. По една случайност се натъкнах на Дарим. Той тъкмо се връщаше от Аламут, къде-

то беше намерил съпругата на Сеф и децата му. Взе ме и ме заведе при тях. 

 — Казаха ни, че си мъртъв — повтори Муклис. 

 — Кои са те? 

 Муклис махна с ръка към цитаделата: 

 — Асасините. 

 — Така им е било угодно да разправят, но са знаели, че не съм. 

 Той изтегли ръката си от ръцете на Муклис и седна, спусна крака от леглото. Погледна стъпа-

лата и сбръчканата старческа кожа. Всяка частица от тялото го болеше, но той се чувстваше… по-

добре. Дръпна качулката над главата, наслади се на усещането и вдъхна мириса на чистата тъкан. 

 Вдигна ръце към лицето и усети, че брадата му е поникнала. Ботушите му бяха наблизо, а на 

масата до леглото видя пръстения механизъм с новия дизайн, който беше взел от Ябълката. Трябва-

ше му помощта на ковач, за да го направи. Преди това… 

 — Ами торбата ми? — попита той Муклис, който скочи. — Къде ми е торбата? 

 Без да каже и дума, търговецът посочи камъка в основата на леглото и Алтаир погледна към 

познатата форма. 

 — Надникна ли вътре? — попита той. 

 Муклис поклати глава и Алтаир го погледна внимателно. Изглежда му повярва, защото се от-

пусна, посегна към ботушите, нахлузи ги и се намръщи. 

 — Трябва да ти благодаря, задето се погрижи за мен — рече. — Щях да бъда мъртъв още при 

кладенеца, ако не беше ти. 

 Муклис изсумтя и отново седна. 

 — Съпругата и дъщеря ми се грижиха за теб. Аз трябва да ти благодаря. Ти ме спаси от ужасна 

смърт в ръцете на онези бандити. — Наведе се напред. — Стореното от теб е достойно за Алтаир 

Ибн-Ла’Ахад от легендите. Разказах на всички. 

 — Хората знаят ли, че съм тук? 

 Муклис разпери ръце. 
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 — Разбира се. Цялото село знае за героя, изтръгнал ме от ръцете на смъртта. Всички са убеде-

ни, че си ти. 

 — Защо са решили така? — попита Алтаир. 

 Търговецът мълчеше. Вместо това посочи с брадичка ниската маса, където бе оставен смърто-

носният механизъм на камата. 

 Алтаир се замисли. 

 — Каза ли им за камата? 

 Муклис се замисли. 

 — Ами, да — отвърна, — разбира се. Защо? 

 — Ще се чуе в цитаделата. Ще дойдат да ме търсят. 

 — Няма да са единствените — отвърна с горчивина Муклис. 

 — Какво имаш предвид? 

 — Бащата на онзи, когото уби, дойде в крепостта. 

 — Кого съм убил? 

 — Кръвожаден главорез. Бейхас. 

 — Ами бащата? 

 — Фахад е главатар на банда престъпници, които ограбват пътниците в пустинята. Разправят, 

че лагерът им бил на два или три дни езда. Пратеникът беше техен. Говорят, че дошъл да иска бла-

гословията на Учителя да нападне селото и да търси убиеца. 

 — Учителя ли? — попита остро Алтаир. — Абас ли? 

 Муклис кимна. 

 — Беше предложена награда за убиеца, но селяните мълчат. Абас обаче едва ли е постъпил по 

същия начин. 

 — Значи хората имат добри сърца — рече Алтаир — за разлика от лидера им. 

 — Самата истина — съгласи се Муклис. — Той ни отнема парите и не ни дава нищо в замяна. 

Навремето цитаделата може и да беше сърцето на общността, от което идваха сили, напътствия… 
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 — И закрила — довърши Алтаир. 

 — И това също — потвърди търговецът. — Всичко това замина, когато замина и ти, Алтаир, и 

беше заменено с… корупция и параноя. Казват, че Абас трябвало да потуши въстание, след като ти 

замина, организирано от асасините, които са били верни на вас с Малик. Наредил да бъдат убити 

всички наставници от страх да не се повтори същото. Заради параноята стои денонощно в кулата, 

все му се привиждат заговори и избива всички, които си въобразява, че са заговорници. Повелите на 

Ордена се разпадат, а в крепостта цари отчаяние. Разправят, че го измъчвал все един и същи сън. 

Алтаир Ибн-Ла’Ахад се връща от изгнание в Аламут с… — погледна Алтаир за разрешение, а след 

това погледна към торбата — с артефакта, който може да го победи… Има ли подобно нещо? Наис-

тина ли замисляш нападение? 

 — Дори да има подобно нещо, не артефактът ще победи Абас, а вярата, вярата в нас самите и 

кредото — само така ще постигнем желаното. 

 — Чия вяра, Алтаир? 

 Той махна с ръка. 

 — Твоята. Вярата на хората и на асасините. 

 — И как ще си я върнем? — попита Муклис. 

 — С примери — отвърна Алтаир, — малко по малко. 

 На следващия ден той излезе в селото и започна не само да говори за истинския път на асаси-

ните, но и да го демонстрира нагледно. 

* * *  

 Имаше битки, в които на Алтаир му се наложи да се намеси, разправии между търговци, които 

изискваха преценката му, спорове за земя между съседи, но нито един проблем не беше толкова 

страшен като скандала между две жени за един мъж. Въпросният мъж, Арон, седеше на сянка на ед-

на пейка и се свиваше, докато двете жени се караха. Муклис, който се разхождаше в селото заедно с 

Алтаир, се опита да се намеси, докато Алтаир остана настрани, скръстил ръце, и търпеливо чакаше 

разпрата да престане, за да поговори с жените. Вече бе решил какво да им каже. Налагаше се Арон 

да се произнесе, независимо дали му харесваше или не. Алтаир беше силно притеснен за момчето, 

чиято треска не отслабваше и когото лекуваше с отвара, която беше взел от Ябълката. 

 Притесняваше се и за кошничаря, който създаваше нови инструменти по идеи на Алтаир, иде-

ите, за които също бяха от Ябълката. 



14 

Историята помни 
 Притесняваше се и за ковача, който прегледа скиците му, обърна ги наопаки, след това ги пос-

тави на масата, за да му покаже Алтаир точно какво иска да бъде изковано. Много скоро асасинът 

щеше да има нови оръжия, като онези, които беше видял. 

 Притесняваше се и заради мъжа, който го наблюдаваше през изминалите няколко дни, следеше 

го като сянка, криеше се или поне така си мислеше. Алтаир го видя, разбира се. Забеляза стойката 

му и веднага разбра, че е асасин. 

 Все някога щеше да се случи, разбира се. Абас сигурно беше изпратил свои съгледвачи в село-

то, за да научи повече за непознатия, който се биеше със скрита кама също като асасин. Сигурно бе-

ше стигнал до извода, че Алтаир се е върнал, за да поеме управлението на Ордена. Може би се надя-

ваше крадците да убият Алтаир вместо него, може пък да беше изпратил човек, който да се заеме с 

тази задача. Може би сянката, която го следваше неотлъчно, беше асасинът на Алтаир. 

 Жените не спираха да се карат. Муклис се обърна дискретно към него: 

 — Учителю, май съм допуснал грешка. Тези двете не се карат на коя да бъде нещастният 

Арон, а с коя да бъде. 

 Алтаир се разсмя. 

 — Все същото — отвърна и погледна развеселено към мястото, където Арон гризеше нокти. — 

Младият човек ще реши каква да бъде съдбата му. — Погледна скришом човека, който се беше зас-

лонил под дърветата наблизо, загърнат в плащ с цвят на засъхнала кал. Приличаше на задрямал се-

лянин. 

 Обърна се към Муклис: 

 — Ей сега се връщам. От техните приказки ожаднях. 

 Обърна се, остави малката група и някои понечиха да го последват, но Муклис тайно им даде 

знак да останат. 

 Алтаир усети как сянката му става и го следва към малкия площад и чешмата в центъра. Той се 

наведе, отпи, изправи се отново и се престори, че оглежда селото. Тогава… 

 — Всичко е наред — рече той на мъжа, който знаеше, че е застанал зад него. — Ако искаше да 

ме убиеш, досега да си го направил. 

 — Ти щеше ли да ми позволиш? 

 Алтаир се разсмя. 
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 — Не съм прекарал целия си живот като воин, за да се оставя на едно пале, което ме дебне до 

чешмата. 

 — Значи си ме чул? 

 — Разбира се, че те чух. Ти приближи тихо като слон и дори разбрах, че щадиш лявата си стра-

на. Ако беше решил да ме нападнеш, щях да се изтегля надясно, за да нанеса удар по уязвимата ти 

страна. 

 — Не ти ли е минавало през ума, че бих очаквал подобен ход? 

 — Зависи от мишената ти. Ти би трябвало да я познаваш много добре и да си запознат с бой-

ните умения на човека. 

 — Знам, че въпросната мишена има несравними бойни умения, Алтаир Ибн-Ла’Ахад. 

 — Нима? Сигурно си бил дете по времето, когато наричах Масиаф моето село. 

 Алтаир се обърна към непознатия, който смъкна качулката и отдолу се показа лицето на мла-

деж, може би двайсетинагодишен, с тъмна брада. Беше стиснал зъби и Алтаир позна очите. 

 — Точно така — отвърна младежът. — Тъкмо тогава съм роден. 

 — Значи не си настроен против мен? — попита Алтаир и посочи с брадичка цитаделата. Тя 

сякаш ги наблюдаваше. 

 — Някои се оставят по-лесно да им бъдат промити мозъците от други — отвърна момчето. — 

Мнозина са все още предани на старото кредо и стават все повече, докато наблюдаваме колко зле ни 

се отразяват новите методи на управление. Аз имам основателна причина да остана верен. 

 Двамата асасини бяха застанали един срещу друг край чешмата и на Алтаир му се стори, че 

светът потръпва. Неочаквано усети слабост. 

 — Ти как се казваш? — попита той глухо. 

 — Имам две имена — отвърна момчето. — С едното ме знаят в Ордена, Тазим, но имам и дру-

го, което ми е дадено от мама в чест на татко. Той е загинал, когато съм бил още малък, убит по за-

повед на Абас. Името му е… 

 — Малик. — Алтаир си пое дълбоко въздух и пристъпи напред, от очите му рукнаха сълзи, 

когато стисна момчето за раменете. — Дете мое — възкликна той. — Трябваше да се сетя. Имаш 

очите на баща си. — Засмя се. — Не съм сигурен, че притежаваш неговите умения да се прокрад-

ваш, но… Същият дух. Не знаех… Не знаех, че има син. 
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 — Мама била отпратена, след като го хвърлили в тъмницата. Бях съвсем млад, когато се вър-

нах, за да постъпя в Ордена. 

 — За да търсиш отмъщение ли? 

 — След време и това ще стане. Което е най-добро за паметта му. След като ти вече си тук, пъ-

тят ми е ясен. 

 Алтаир го прегърна през раменете, поведе го настрани от чешмата, двамата прекосиха площа-

да и заговориха. 

 — Добри ли са бойните ти умения? — попита той младия Малик. 

 — Откакто Абас е начело, тези неща са занемарени, но аз много тренирах. Знанията на асаси-

ните са си останали същите през последните двайсет години. 

 Алтаир се засмя. 

 — Не е точно така. Тук обаче — докосна той челото си с пръст, — тук знанието на асасините е 

набъбнало десетократно. Има много неща, които да покажа на Ордена. Планове. Стратегии. Дизайн 

за нови оръжия. В момента ковачът на селото ги прави. 

 Изпълнените с уважение селяни се отдръпваха от пътя им. Вече всички знаеха, че Алтаир е 

сред тях, че навремето е бил Учителят в крепостта. 

 — Казваш, че в цитаделата има и други, които са верни на старото кредо. 

 — Онези, които мразят Абас, са много. Станаха още повече, откакто им разказах какво видях в 

селото. Новината за великия Алтаир, който се е завърнал, плъзна бавно, но сигурно. 

 — Добре — отвърна Алтаир. — Възможно ли е да бъдат убедени да въстанат, за да нападнем 

замъка? 

 Младият Малик спря и погледна Алтаир, присви очи, сякаш искаше да се убеди, че старецът 

не се шегува. След това се ухили. 

 — Значи ще го направиш. Наистина ще стане. Кажи кога. 

 — Крадецът Фахад скоро ще доведе хората си в селото — отвърна той. — Трябва да сме гото-

ви преди това. 

Оливър Боудън 
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