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От първо лице

"НАЙ-КРАСИВИТЕ НЕЩА НА СВЕТА НЕ МОГАТ
ДА СЕ ВИДЯТ ИЛИ ДА СЕ ДОКОСНАТ.
ТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПОЧУВСТВАТ СЪС СЪРЦЕТО"
 
Скъпи читатели,
	Думите 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." са така силни и се превърнаха във вдъхновение за хиляди хора по света. А ето и как тези думи провокираха нашите приятели Кирил Дамянов от Пловдив и Мехмед Мехмедов от село Трапище, област Разград. Вижте какво те споделят с всички нас на страниците на списанието:
"НАЙ-КРАСИВИТЕ НЕЩА НА СВЕТА НЕ МОГАТ
ДА СЕ ВИДЯТ ИЛИ ДА СЕ ДОКОСНАТ.
ТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПОЧУВСТВАТ СЪС СЪРЦЕТО"
	Това са думите на незабравимата наша съсъдбеничка Хелън Келър.
	Докосването е един от начините за общуване, който оставя неотразима следа в хората със сляпо-глухота, но и не само в тях.
	Сетивните органи отвеждат емоционалните преживявания до мотора на човешкия организъм – сърцето. То е гръмоотвода, който поема нашите вълнения, нашите дръзновения, нашите емоции. 
	То ги отпраща към мозъка, който без да ни обяснява защо, понякога приема, понякога отхвърля нашите чувства и терзания за всичко случващо се около нас. А то не е никак малко и маловажно!
	Чрез протичащите през мозъка ни химични реакции, без да осъзнаваме, ние се обвързваме с хора, животни или дървета, отдавайки им цялото си сърце. 
	Любовта всъщност е неконтролируем процес. Тя е неподвластна на времето,и понякога е сладка, понякога горчива. Съществуват няколко разновидности любов – любов към семейството, любов към родината, любов към музиката, любов към животните, любов към природата.
	Може би най-трайна и непреходна е любовта към живота. Тя води човека към духовното съвършенство, което е крепящата сила на човешкия организъм, докато сме на този свят.
	Тази любов помага на нас, хората с двойно сензорно увреждане, да се държим над водата и да имаме сили да доплуваме до спасителния бряг. Спасителният бряг опасва острова на познанието, който ни тегли и примамва.
	Словото или изричането на думите чрез жестове или допир до тялото е начинът за предаване на всички трептения, изникнали в душата на сляпо-глухите хора.
	Навярно точно при тях любовта е най-истинска, защото истинската любов не се нуждае от думи, а от поглед и жест.
	Колко песни са изпяти за любовта, колко хора са пожертвали род и родина за любовта. А нима не си заслужава, за онази истинската любов да дадеш всичко което имаш!
	От дълбините на времето изниква спомена за легендарната любов на Ромео и Жулиета.
	Ето ги пред нас и 40-те български девойки, хвърлили се от скалите на нос Калиакра заради любовта към вяра и народ.
	Колко четириноги, летящи, или плуващи същества са си дали живота за нас, хората, пак заради онази неразбираема и неподдаваща се на описание любов.
	Любовта е неземно чувство. Тя гори, изгаря, изпепелява, но и прави с хората най-прекрасното нещо на света – дава живот,което пък не може да се замени с нищо друго.
	Ех, любов, любов, сварен картоф!
	Разрежеш го, отвътре суров!
	Да, тя дава много, но взема още повече.
	Човек от любов може да оглупее, да полудее, да се превърне в какво ли не!
	Затова когато обичаме, никога да не забравяме за огромните красиви рога на елена, които ако не внимаваме, може да кацнат и на нашите глави!
	Тогава без да се усетим, красивата каляска в мигом ще се превърне на тиква.
	Затова любовта не трябва само да се консумира, а и да се обгрижва, поддържа, и да се подклажда с подходящите средства.
	Само тогава тя ще доживее до дълбоки старини, и ще ни топли до последните ни дни!
 
Кирил Дамянов


"НАЙ-КРАСИВИТЕ НЕЩА НА СВЕТА НЕ МОГАТ
ДА СЕ ВИДЯТ ИЛИ ДА СЕ ДОКОСНАТ.
ТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПОЧУВСТВАТ СЪС СЪРЦЕТО."
	Животът на много хора с увреждания минава в стаята – пред компютъра, слушайки музика или ровейки се във Фейсбук. Най важното в този случай е да има кой да ги чуе. И именно там, във виртуалния свят на компютрите, те се чувстват забелязани! Но не се чувстват така в реалния си живот, сред хората, на улицата. И това аз го усетих и разбрах, когато учих музика в университета. За мен това бяха четири тежки години! Години, в които никой не иска да те чуе, защото си сляп! В такъв момент не вярваш в нищо, затваряш се.
	И тогава в живота ми се случи нещо прекрасно, което реших да споделя с Вас, след като прочетох в списание "Звук и светлина" думите на Хелън Келър "Най-красивите неща на света не могат да се видят или да се докоснат. Те трябва да се почувстват със сърцето".
	И така, от едно случайно запознанство аз се сдобих с приятел, който сега е моята вълшебна лампа – вълшебната лампа на Аладин! Казва се Джемиле Црангалова. Тя не обича да говори, но с малко думи казва толкова много! От нея чух "Браво" и "Възхищавам ти се" – думи, които съм мечтал да чуя. Няколко пъти се разплаках, когато това момиче ми показа, че ме разбира, че е с мен, с болката и радостите ми. С нея опознах света, докоснах се и усетих места и неща, за които бях само чувал. Ето така веднъж ѝ споделих, че никога не съм ходил на дискотека. И какво мислите стана? Разбира се, отидохме на дискотека "Планета Пайнер Клуб" – Търговище. Между другото, за тези, които не знаят, дискотеката е място, където пускат висока музика и се танцува, сиреч танцова забава, парти. Впечатлих се и от някои особености. Още на входа ни удариха печат на лактите. Вътре звучеше силна хаус музика. Поръчахме си коктейл, а после и танцувахме. Наистина усетих атмосферата, почувствах духа на дискотеката. Бях толкова щастлив и развълнуван, че ми идеше да разцелувам това момиче! Бях на седмото небе от щастие! Невероятно изживяване, страхотно усещане!
	Разбира се, мога да разкажа още много такива преживявания, които се случиха благодарение на моята вълшебна лампа. И въпреки, че тя е в Англия, аз винаги мога да разчитам на нейната подкрепа, защото дори изпращайки просто едно "Как си?", тя ми показва, че съм значим, че това как съм и как се чувствам има значение за някого!
	Има и още неща, които искам да усетя със сърцето си. Досега никога не съм ходил в игрална зала, не съм играл билярд или джаги. Никога не съм присъствал на футболен мач или друг спорт на стадион, не знам какво е усещането, какво е чувството да си там. Това лято обаче, тези мои мечти ще се сбъднат!
	За мен Джемито е всичко! Тя е моите очи, моите уши, моите ръце! Тя преобръща моя свят, моите усещания, тя е моята вълшебна лампа, с която изследвам света. 
	Не спирайте да вярвате, не спирайте да се надявате, че и Вие ще се сдобиете с една вълшебна лампа, с която Вашата душа ще се роди! 
Мехмед Мехмедов
 


Силуети
АКАДЕМИК ТОДОР КРЪСТЕВ
	Той е естествен, непринуден и истински. Той е гордост и емблема за град Сливен и страната. Той е академик Тодор Кръстев – една светла личност в българския музикално-танцов фолклор! И Днес ще Ви разкажем за него, за неговите постижения, за неговия опит. 
	Академик Тодор Кръстев е роден в село Пет Могили, община Нова Загора. Израснал е в семейство на гъдулари – баща му Кръстю Николов е свирел впечатляващо, а чичо му Младен Николов, е един от първите гъдулари в ансамбъл "Филип Кутев", лауреат на VI и VII световен младежки фестивал в Москва и Виена. Още от малък пее и свири на детски свирки. Едва 10-годишен се появява на сцената като участник в театралния кръжок в училището. 12-годишен, в пети клас, прави певческа групичка за народни песни и ги съпровожда със самоделно направена свирка. Също така е силно запленен от фотографията и киното. 
	Мечтата му да свири на акордеон не се осъществява, поради липса на средства в семейството. 14-годишен започва да свири на гъдулка, като участва с баща си по сватби, седенки и други селски увеселения. По същото време проявява силен интерес и към авиацията. Самоподготвя се по устройството на самолета, неговия двигател и управлението му. 15-годишен за пръв път се качва на самолет АН-2 на селскостопанската авиация в селото. Летците го одобряват и от време на време му дават да пилотира. Мечтата му да лети се обогатява като парашутист с Новозагорската група на Мишо Томов в аероклуб " Христо Топракчиев" – в гр. Сливен. На 19 и 20 октомври 1962 г. прави първите си скокове от самолет АН-2. В казармата служи в парашутно-десантно подразделение. Тук добавя още десетки скокове. След казармата (1965 г.) се обучава за летец по безмоторно и моторно летене в същия аероклуб "и в продължение на 17 г. се отдава на любителската авиация. 
	През 1962 г. е приет от композитора Анастас Наумов, главен художествен ръководител на ансамбъл "Сливен", и от административния ръководител – народният певец Господин Колев, в самодейния Сливенски ансамбъл. За кратко време се оформя като добър гъдулар. По същото време довършва вечерната гимназия в Сливен. Същата есен постъпва в школа за шофьори, като завършва и курса за радиотелеграфисти. Няколко месеца работи като шофьор в ДАП–Раднево към ДМП "Гипсови мини". 
	През есента на 1963 г. постъпва в казармата, като през този период свири и ръководи битовия оркестър при ДНА Свищов, с който съпровожда танцовия състав на студентите от ВФИ в Свищов. Докато отбива военната служба, Тодор Кръстев усвоява и специалността "Механик-водач" на верижен плаващ транспортьор К-61. 
	След казармата (1965 г.) отново постъпва в ансамбъл "Сливен" като самодеец гъдулар, а не дълго след това е и концерт-майстор. По същото време работи като шофьор във "Водстрой". 
	На следващата година, през месец април, го уволняват от работа поради факта, че посещава ансамбъла. По същото време Тодор Кръстев вече има покана от Ф. Кутев и К. Колев за професионален оркестрант. През месец май, в разговор с тогавашния председател на окръга Георги Данчев, Кръстев и Колев убеждават прозорливия Георги Данчев за необходимостта от щатни бройки за професионализирането на ансамбъла. Нещата се уреждат и Тодор Кръстев става първия щатен оркестрант-концертмайстор на 15 май 1966 г. Самообразова се по музикалните теории, завършва курс за самодейни диригенти, а след няколко години и Школата за диригенти и ръководители на народни състави гр. Пловдив. През есента на 1966 г., заедно с хореографа на ансамбъл "Сливен" – Кирил Гълъбов, създават ансамбъла на ОС на ТПК, който просъществува 26 години, но е закрит от новите промени. В него той се изявява като основател, организатор и диригент на оркестъра до 1976 г. 
	От 1967 г. създава и ръководи камерна група от народни инструменти, прави записи в радио "Стара Загора". От 1967 г. до 1970 г. е и хоноруван преподавател по гъдулка при ДК на ОС на ТПК. Прави първите опити по обработка на народната музика, напътстван от композиторите Филип Кутев и Живка Клинкова. 
	От 1970 г. започва да ръководи Хора на училището по дървообработване, с който става лауреат и носител на златни медали. Така започва и диригентската му кариера и на хоров диригент. На следващата година този хор става основа за създаване на голям хор при Окръжния младежки дом, който ръководи 15 години, заедно с Хора на електротехникума. 
	Уменията на Тодор Кръстев са толкова ярки, че е привлечен да преподава като хоноруван преподавател по гъдулка в СМУ "Филип Кутев" гр. Котел от 1970 г. до 1975 г. Там той се среща с големия композитор Красимир Кюркчийски, който е главен художествен ръководител на СМУ. Кюркчийски се отнася с голямо уважение към Кръстев. Дава му ценни съвети и напътствия по обработката, хармонизацията и аранжимента на народната музика. Незаменими съвети Кръстев получава и от директора на училището В. Владимиров, както и от големия Георги Бояджиев (Бай Жоро), Ф. Кутев, К. Колев, П. Льондев и други специалисти на фолклора. 
	Дълги години Тодор Кръстев ръководи самодейни хорове и оркестри, с които става лауреат и носител на 20 златни медали от няколко републикански прегледи на художествената самодейност и международни фестивали. 20 години ръководи представителния оркестър на Профсъюзния дом на културата, 8 години оркестъра към ДНА Сливен. Години наред Ръководи хоровете на "Булгарплод", Текстилните комбинати в Сливен и Нова Загора, смесения хор и ансамбъл на село Конево, Хора на Ковачите и др. 
	През 1984 г. завършва "Педагогика и фолклор" в АМТИИ Пловдив. 
	През 1992 г. Тодор Кръстев става зам. главен художествен ръководител и диригент на ансамбъл "Сливен", а от 1994 г. е вече и негов главен художествен ръководител и директор. 
	Като изпълнител и диригент, Тодор Кръстев има в актива си над 5500 концертни изяви, около 1000 сватбени тържества и други народни увеселения. Като автор-композитор има над 250 песни за солисти, дуети, триа, квартети, песни за хор, за хор и оркестър, оркестрови пиеси за солисти и оркестър, оркестрови пиеси и сюити, както и музика за над 20 танца, танцови постановки и спектакли.
	Многократно е съпровождал емблематичните певици и певци в страната като Ст. Гьокова, М. Стойчева, Н. Караджова, Я. Танева, Й. Караиванов, Кр. Станев. Р. Кънева и много други от старото и новото поколение. 
	С ансамбъл "Сливен" и другите колективи е посетил над 30 страни от Европа, Африка и Азия. 
	Лауреат е на Сребърна лира, Златна лира на СМТД и Кристалната лира на Министерството на културата и СМТД за върхови постижения в областта на музикално-танцовия фолклор в България за 2004 г. Носител е и на още много други награди и поощрения от наши и международни фестивали. Почетен член е и на Съюза на българските композитори. 
	За Тодор Кръстев Музиката е отражение на това, което е, на неговия произход, на времето, което е прекарал на този свят, на всичко, което е преживял досега и ще преживее нататък. Музиката е отпечатана в неговата ДНК. И това, ние, преподавателите в Националния център за рехабилитация на сляпо-глухи "Хелън Келър" можем да го потвърдим на 100%. 
	В началото на март тази година, Тодор Кръстев потърси подкрепата на НЦРСГ заради настъпилите слухови и зрителни увреждания, като следствие от професионалните му занимания с музика и появилата се преди няколко години глаукома. Веднага бяхме запленени от неговата обаятелна и неподправена личност. По време на социално-рехабилитационната работа, стана ясен и девизът му: "С труд и много, много труд се покоряват мечти и върхове". И следващия връх, който иска да покори е "компютърът", от позицията на човек с двойното сензорно увреждане сляпо-глухота. 
	И ще успее! Сигурни сме в това, защото в нас отекват думите му: "Не мога да върна нито слуха си, нито зрението си. Не мога да върна времето назад. Но мога да вървя нагоре и напред. Мога да се уча."
Статията подготви: Елена Атанасова, 
с любезното съдействие на 
Славчо Тодоров Кръстев – 
син на Тодор Кръстев


Полезна информация
ВИДОВЕ СЛУХОВИ АПАРАТИ
	Цифрови слухови апарати
	Цифровите слухови апарати съдържат малък компютърен чип, който може да се програмира според слуховата загуба на всеки индивидуален потребител. Алгоритмите, които контролират цифровия процесор са получени от аудиологични изследвания и позволяват на слуховите апарати да управляват множество функции на звука едновременно.
	Комбинацията от високи и ниски тонове, от най-меките до най-високите нива, постоянно се анализират и манипулират. Това заедно с автоматичното адаптиране към промените в звуковата среда, осигурява най-доброто възможно слушане.
	Цифровата обработка на сигнала също така позволява на напредналите технологии намаляване на микрофонията – най-честото оплакване от работата на слуховите апарати. Микрофония е досадното свирене, което понякога издават слуховите апарати. Системите за цифрово управление на микрофонията могат да анализират пътя на сигнала, за да я спрат преди тя да се появи.
	Цифровите слухови апарати могат лесно да се адаптират към промени в звуковата среда, предоставяйки ви ясен и приятен звук. Те също така позволяват по-точна настройка към вашата индивидуална слухова загуба, като ви осигурява максимална полза от вашия слухов апарат. Корекции могат да бъдат направени от слухопротезиста ви, когато са необходими.
	Технологиите при слуховите апарати непрекъснато се развиват и стават все по-напреднали. Модерните слухови апарати са малки високотехнологични компютри. Слуховите апарати постоянно се усъвършенстват и развиват, за да се осигури по-добро възпроизвеждане на човешкия слух.
	Напредъкът дава възможност за увеличаване на броя и на усъвършенстване на функциите, които могат да бъдат вградени в слуховите апарати за подобряване възпроизвеждането на звука. Възможността за адаптиране на слуховите апарати към индивидуалните изисквания по отношение на ежедневието и типа на загуба на слуха постоянно се подобрява.
	Най-модерните съвременни цифрови слухови апарати постоянно анализират звуковата среда около вас и сменят автоматично вградените програми, автоматично избират най-подходящия режим на работа за конкретната ситуация.
	Цялата работа на слуховия апарат се адаптира непрекъснато, за да ви предостави възможно най-добрите условия за слушане.
	В допълнение към базовите възможности има много специални функции, които могат да подобрят работата на апарата ви. Те включват неща като адаптивно насочени микрофони и множество слухови програми, адаптивно намаляване на шума, автоматични функции, дистанционно управление, телебобини за използване на телефона и др.
	Съвременните слухови апарати позволяват безжична (Bluetooth®) комуникация с широка гама от електронни устройства като мобилни телефони, телевизори, музикални плейъри, компютри и др.
	Как да разберете кои специални функции, ще ви бъдат най-полезни? Всичко зависи от вашата индивидуална загуба на слуха, начина ви на живот и личните предпочитания. Ето защо е толкова важно да се намери опитен слухопротезист, който може да оцени лично ситуацията и да препоръча най-добрата система за вас.
Вътреушни слухови апарати (ITE)
	Поръчковите (ITE) слухови апарати се използват за лека до тежка загуба на слуха. Те стоят изцяло в ухото, почти невидими са и се изработват индивидуално на базата на отливка от ухото на пациента. Те варират по размер от CIC (напълно в канала) до ITE. Например, най-малките CIC стоят в ушния канал и трудно се забелязват / почти невидими /. По големите техни разновидности ITC и ITE запълват част или цялата ушна мида и са малко по-видими.
	Размерът на индивидуалните слухови апарати, може да зависи от размера на слуховата загуба и физическите характеристики на ушния канал и ушната мида. Колкото по-малък е слуховия апарат, толкова по-малко са мощността и функциите, които той ще има.
	• Плюсове на вътреушните слухови апарати: Ако искате слуховия апарат да не се вижда, малките CIC апарати са това от което се нуждаете. Но тези апарати са предназначени за лека до умерена загуба на слуха. Поради това, че са толкова малки, те не могат да поберат в себе си необходимите електронни елементи допринасящи за по-голямо усилване, автоматизация и удобство.
	• Минуси на вътреушните слухови апарати: Поради техния по-малък размер, с тези апарати често малко по-трудно се борави, когато дойде време за поставяне/отстраняване и смяна на изтощената батерия. Когато сръчността е проблем, по-големия слухов апарат опростява използването му и пести време и разочарование. Понеже вътреушните слухови апарати стоят в ушния канал, те са подложени на влиянието на ушната кал. За хората, които имат много ушна кал, този вид слухов апарат не може да бъде най-подходящ, тъй като това лесно ще причини проблеми, запушване и др. В този случай е необходимо всекидневно почистване. Друг често срещан проблем свързан с индивидуалните слухови апарати е качеството на собствения глас на носещите такива апарати, той може да звучи изкривен или твърде силен. Когато слуховият апарат е поставен в ухото, в повечето случаи цялото ухо е запушено и това може да доведе до изкривяване на звуковите възприятия /т.н. ефект на оклузия/. Това варира значително при различните слухови апарати, поради различия във формата на ушния канал и загуба на слуха.
	Макар на пръв поглед да изглежда, че минусите са повече от плюсовете. Изборът на правилния слухов апарат е строго индивидуален. Специалиста по акустика на слухови апарати ще помогне да изберете слухов апарат според вашите потребности и слухозагуба.
Аналогови и цифрови слухови апарати(хибридни)
	На външен вид аналоговите не се различават от повечето свои наследници – цифровите слухови апарати.
	Аналоговите слухови апарати са качествени слухови апарати, те просто имат по-малко възможности отколкото техните технологично напреднали аналози. Има разнообразни модели, които да отговарят на загубата на слуха и индивидуалните нужди. Те имат една или две възможности за корекции и копче за пациента за да регулира силата на звука. Те се представят добре в тихи среди, но не винаги може да функционират по задоволителен начин в шумна звукова среда. Има ситуации при които аналоговите слухови апарати са подходящ избор, особено при пациенти с по-голяма слухозагуба, но с напредъка на цифровите технологии все повече производители изключват от своето портфолио аналоговото производство.
	Цифровите слухови апарати представляват най-напредналите технологии в слухопротезирането. За да се възпроизведе звука се използва цифрова технология вместо аналогов сигнал. Основната част в тях е компютърен чип, който е програмиран с помощта на компютър. Това дава възможност за по-ясен звук и много повече възможности за програмиране. Тези слухови апарати дават възможност за най-точна настройка на множество ленти и канали от съвременни компютърни програми. По този начин получаваме подходящо усилване за всяка загуба на слух. Двойки микрофони са на разположение в няколко комбинации, за да се даде възможност за по-добро чуване в присъствието на страничен шум. Това е най-модерната технология с която разполагат слухопротезистите днес, тя позволява най-точната настройка на слуховия апарат.
Зад-ушни слухови апарати (BTE)
	Тези слухови апарати се използват за всички видове загуба на слуха от лека до тежка. Те се предлагат в разнообразие от стилове, от мини BTE до по-големите супермощни слухови апарати. Много от тях разполагат с мулти насочени микрофонни системи за по-добро разбиране на реч в шумни ситуации.
	Това са вероятно най-разпознаваемите слухови апарати. Зад-ушните слухови апарати стоят зад ухото и се свързват чрез малка тръбичка с ушния канал. Благодарение на подобренията в дизайна и миниатюризацията на частите използвани за тяхното производство, тези слухови апарати вече са достатъчно малки и леки, осигуряващи комфорт при носене. Защото те са малко по-големи от вътреушните слухови апарати, можете да очаквате повече автоматични функции и повече мощност за големи слухови загуби.
	Плюсове на зад-ушните слухови апарати: Те са способни да осигурят повече мощност и повече функции. Поради малко по-големия им размер са по-лесни за манипулиране – включване/изключване, контрол на усилването, смяна на програмите и др.
	Зад-ушните апарати с отворен монтаж /open fit/ са най-новото и най-доброто в дизайна на слуховите апарати, те осигуряват по-естествено усещане и качество на звука за хората с лека до умерена загуба на слуха или загубата му само във високите честоти.
	За лица, които имат много ушна кал зад-ушните слухови апарати могат да бъдат идеалния предпочитан вариант. Тъй като слуховия апарат седи зад ухото, не се налага той да се чисти всекидневно. Вместо това индивидуалната отливка или накрайника, който седи в ушния канал може да се сваля и почиства.
	Според това кое е най-важно за вас, специалистите по слухопротезиране ще помогнат да изберете най-подходящия слухов апарат.
	Зад-ушните слухови апарати могат да бъдат с отворен /open fit/ или затворен монтаж. Затворен означава, че индивидуалната отливка почти напълно изпълва ушната мида и ушния канал.
	BTE hearing aid
	BTE Конвенционални
	Слуховият апарат се намира зад ухото и се свързва с ухото чрез стандартен накрайник или индивидуална отливка. Индивидуалната отливка е важна, тъй като изпълнява множество функции за акустика и по-добро чуване. Една от най-важните функции на отливката е да провежда усиления звук към тъпанчето.
	Open fit
	Отворения монтаж използва тънка тръбичка на мястото на индивидуалната отливка за да се свърже зад-ушния слухов апарат с ухото. Отворените монтажи са по-удобни и затова, че се избягва събирането на влага в ухото. Те са подходящи само за определени слухови загуби, но предимствата им включват високо качество на звука и комфорт при носенето на слухов апарат.
	S-series-RIC
	RIC - слушалка в ухото
	RIC слуховите апарати изглеждат доста сходни с апаратите с отворен монтаж. Разликата е в това, че слушалката (говорителя) се поставя в ушния канал и е свързан с апарата зад ухото чрез тънка жичка. Тъй като говорителчето вече не е в рамките на апарата зад ухото, RIC апаратите са особено малки, леки и незабележими.
 
Източник: www.sluhoviaparati.bg


Щрихи от родината

БЪЛГАРСКИ СЕЛА СЪС СТРАННИ ИМЕНА
 	Ако разгледате картата на България, ще видите върху нея имена на селища, които звучат наистина интересно. Народният гений ги е измислил, във връзка с историята на даденото място, но названията са толкова интригуващи, че заслужават специално внимание. Вижте някои от селата с най-причудливи имена в България!
	Торбалъжи
	Село Торбалъжи се намира в Габровския балкан, на пътя, свързващ Трявна с Габрово. Още на влизане в селото, под указателната табела, има закована ламаринена торба, пълна с блестящи парченца, вероятно лъжите. Счита се, че е основано през XV век.
	Легендата разказва, че основателят на селото – Дончо Торбалъжи, бил сладкодумен козар, който обичал да забавлява съселяните си със своите песни, приказки и шеги. От там идва и Торбалъжите.
	Според друга легенда, местните закачали по една празна торба на врата на воловете, които теглели колите, за да вървят напред, опитвайки се да намерят храна в окачения плат.
	Някои пък приемат, че звучният топоним идва от почти празната торба на един овчар, намерена от хайдути. След случката с отварянето на торбата, в която имало само въже, хайдутите започнали да си уговарят срещи при Торбалъжите.
	Жълтеш
	Жълтеш е съседно на Торбалъжите село. То също е разположено на пътя Трявна-Габрово. Счита се, че е основано през XIX век от преселници от Ямболско. В Жълтеш има няколко жълти къщи, а също и две с жълти прозорци, като вида им е неочакван за туриста и често буди удивление.
	Името на селото идва от названието на реката, която е златоносна.
	През месец юли в селото има фестивал на автентичния фолклор. Събитието е с национален характер и е организирано от местното читалище „Светлина-1927“. Според сайта на културната институция от 2010 г., Слави Трифонов е почетен жител на селото. 
	Долно Уйно
	Селото се намира в община Кюстендил, област Кюстендил. Няма сведения, колко точно е старо селището, но тук има останки от праисторически и антични постройки. В османските регистри селището фигурира с названието Долна Уйна.
	Според легенда името на Долно Уйно произлиза от момчето на едно семейство, чиито сестри били омъжени в горното и долното село и то все казвало: „Ще ходя при Долната Уйна, ще ходя при Горната Уйна…!“
	Злокучене
	Има две села с това име: в Софийско, до Самоков и в Пазарджишко. В миналото е имало още две населени места с наименованието: в Плевенско, присъединено към днешното село Комарево и в Шуменско, което днес носи името Ивански.
	Според легенда, по време на османското владичество, мъжете от селото наранявали телата си с блатно кокиче – злак, за да не влязат в армията на османският господар. Затова и самоковското село днес се нарича Злокучене. В миналото то е било известно още като Слънчев брег, заради красивата гледка, която се открива от него.
	Дивотино
	Дивотино се намира в община Перник, област Перник. Отстои само на 4 км. северно от град Перник. Селището е родно място на Чичо Стоян. Население по тези земи е имало още в праисторията, но първото споменаване на Дивотино е в османските регистри от XV век.
	Името на селото произлиза от старославянската дума "диви-тисе", което означава дивно, прекрасно място, райско кътче. Няма друго селище с това наименование в България. В турски документи от 1420 год. се среща като Дивутине.
	Вещица
	Селото се намира в община Белоградчик, област Видин. То е едно от първите селища, възникнали в този район на България. Според легендата турски ага се разхождал в горите край днешното село и видял в реката да се къпят голи жени. С писъци избягал, крещейки: „Вещици!“. 
	Друга легенда пък разказва, че хората по този край били много вещи, т.е. опитни, можещи и от там и името – "Вещица".
	Сърбогъзи
	Сърбогъзи е едно от поредните села, днес махала на друго селище, с колоритни имена. Легендата разказва, че дядо Цаньо се заселил по тези места, обиден на роднините си. Той бил с пиперлив нрав и затова местните, които казват за ядосан човек, че го сърби гъза, наричали стареца: „Сърбогъзи“. От там и името на селището.
	Белокопитово
	Селото се намира в община Шумен, Шуменска област. Името си Белокопитово дължи на преминаването на ген. Сергей Дмитриевич Белокопитов, преминал през селото броени месеци след подписването на Берлинския мирен договор от 1878 г.
	Жабокрът
	Село Жабокрът се намира в община Кюстендил, област Кюстендил. То е с вековна история, започнала малко след падането на България под османска власт. В селото има плодородни, но рехави почви, които са добра среда за жаби и къртици. От там е и името Жабокрът.
 
Източник: www.peika.bg 


Хоризонти
НАЙ-УЖАСЯВАЩИТЕ СТАТУИ ПО СВЕТА
	Човечеството издига статуи от хиляди години. Това е начин, с който почитаме и помним онези, които са допринесли с нещо ценно и значимо. Но за да ви убедим, че има и много странни статуи, ще ви покажем няколко специално подбрани.
	Блуцифер
	Блуцифер се намира край летище Денвър и е ужасяващ. Всъщност това не е истинското име на статуята, а само един от прякорите й, с които я наричат хората от града. Други имена включват Синият жребец на смъртта и Конят на Сатаната. Правилното име е Синият мустанг, но човек лесно може да разбере защо то се е изменило.
	Статуята представлява изправен на задните си копита, анатомично правилен кон – поне на теория. Светещите му червени очи обаче издават дяволския му произход.
	Не е изненадващо, че много от жителите на Денвър не харесват статуята. Тя се оказала лош късмет и за създателя й. Луи Хименес работил по високата почти 10 м и тежаща 4100 кг статуя, когато парче от нея паднало върху него и го убило.
	Безликите бебета в Прага
	Прага е странно място. Освен това е дом на високата 216 м телевизионна кула Жижков, която е най-високата и втората най-грозна постройка в страната.
	Вместо просто да се примири с това, градът се опитал да направи сградата по-привлекателна. Явно в Прага това означава материализиране на най-големите ни кошмари.
	През 2010г, 10 гигантски бебета без лица са издигнати на различни места около кулата, катерейки се и спускайки се от нея. Дело са на един от най-противоречивите чешки скулптори, Давид Черни.
	Големите, зловещи бебета нападат и парк Кампа. Там се намират още три такива бебета, които сякаш са дори още по-ужасяващи. Там те са направени от бронз, вместо от фибростъкло. Не са напълно безлики, но това не е в тяхна полза.
	Дева Мария и Темида
	Деймиън Хърст е един от най-бруталните артисти. Неговите статуи на Дева Мария и Темида не оставят никакъв шанс на минувачите, които няма как да не ги видят.
	И двете статуи са огромни и бременни. Личи си, защото са частично одрани, за да се виждат вътрешностите им, от мускулите до неродените зародиши. Споменахме ли, че са огромни? Дева Мария е висока 10 м и тежи 13 т. През 2014г е поръчана от милионер в Манхатан, чиито съседи му обявяват война.
	Темида пък, направена със същия мотив, е дори още по-голяма. Тя е висока 20 м и държи меч над главата си в Северен Девън. Според Хърст, тя е дългосрочно отдадена под наем на английското крайбрежно градче, но някои от жителите му въобще не са възторжени от това. Докато едни я наричат брилянтна туристическа атракция, други смятат, че прекалено би се харесала на Ханибал Лектър.
	Обезглавената статуя
	Пред градската поща в Легазпи, Филипините може да попаднете на ужасяваща гледка: коленичеща фигура без глава, която сякаш е била обезглавена преди секунда. Статуята е обградена от повече въпроси, отколкото отговори.
	Една от по-официалните версии на историята е, че монументът е в памет на загинали във ВСВ биколнци. Войната не е чужда на биколанците. Има още една статуя (доста по-малко ужасяваща) в Нага, издигната в памет на мъчениците биколанци, след чиито екзекуции избухва Филипинската революция.
	Според местната легенда пък, на 22 ноември 1945г работници открили обезглавено тяло в пясъка на залива Албей. Трупът не бил отдавна там, тъй като униформата все още била като нова. Главата обаче липсвала. Благодетел от един от градските колежи искал да съхрани паметта за този мъж и поръчал негова статуя, но преди това изпратил тялото му на парад през града.
	Колко е вярно това никой не може да каже. Няма документи, по които да се проследи историята на обезглавената статуя, нито пък поръчката й, макар доста хора да твърдят, че помнят случката.
	Плащът на Съвестта
	Един паметник, който е едновременно ужасяващ и красив. Има много различни негови версии, които постоянно се появяват из Европа. Дело са на Анна Хроми. Фигурата с наведена глава за първи път се появява на заден план в една от нейните картини през 1980г. Тогава е изобразявала празнотата и как нищо, освен един плащ, не е останало от една старица.
	Същият мотив се появява отново, когато го превръща в скулптура. Този път е представен под формата на празно палто, символизиращо пътят, който извървяваме в живота – път, на който ние предаваме форма. Хората я приемат доста добре и Анна решава да направи версията с плаща.
	Дори мраморът за скулптурата си има своя невероятна история. Взет е от същата кариера, откъдето е идвал мрамора за творбите на Микеланджело. Това е единствената кариера в света, където може да бъде извадено толкова голямо парче мрамор. Скулптурата на Анна Хроми тежи 200 тона и е толкова голяма, че повечето от работата по нея е свършена на място в кариерата.
	Паркът на обезглавените статуи
	Край път в Палмира, Тенеси може да бъде видяна зловеща колекция от статуи. Те не винаги са били такива и идеята им също е била друга. След смъртта на техния създател, Енох Танер Уикъм, статуите паднали в жертва не само на суровия климат, но и на вандализма.
	Статуите са били изработени с любов в продължение на 20 години от фермер, който след като се пенсионирал решил най-после да се отдаде на хобито си. Има птици и вол, няколко мъже на коне и групи хора, както и статуи на вожд Текумсех, Андрю Джаксън и дори бик, стоящ до американския пионер Дениъл Бун.
	След смъртта на Уикъм през 1970г, статуите западнали и заприличали на декор от филм на ужасите. Всичките изгубили главите си, а повечето имат и липсващи крайници. Целите са в дупки от куршуми, събаряни и прегазвани са от камиони.
	Направени са опити да бъдат спасени някои от скулптурите и няколко от тях са преместени зад телена ограда.
	Неб Сану, движещата се статуя
	В Манчестърския музей е изложена древна египетска статуя на Неб Сану, която на пръв поглед изглежда напълно обикновена. Малка е – висока едва 25 см. Изведнъж обаче се случило нещо странно и статуята започнала да се движи в стъклената витрина.
	Известно време всъщност никой не бил забелязал движението на статуята. Служители на музея обаче видели, че тя променяла ъгъла си през деня, сякаш произволно. Това било достатъчно странно, за да монтират камера и да запишат движението й.
	Статуята е на около 4000 г и е била направена в чест на бог Озирис. В колекцията на музея е от около 80 години, през което време нищо странно не е било наблюдавано около нея. Движението й обаче поражда всякакви теории, включително, че в нея се е вселил духът на Озирис.
	Обяснението на феномена обаче се оказва доста по-обикновено и скучно. Физикът Брайън Кокс разкрива, че миниатюрни вибрации създават диференциално триене между стъклото и статуята, от което тя постепенно се завърта.
	Вацлав I Свети на кон
	Тази статуя е от същия скулптор, направил огромните безлики бебета. Вацлав I Свети е чешки владетел, въвел християнството в Чехия. Друга негова статуя (много по-величествена) се намира на Вацлавския площад в Прага, където той язди напълно нормален кон.
	Вацлав I Свети на Давид Черни не само е яхнал мъртъв кон, но конят всъщност е обърнат по гръб, с отпусната глава и изплезен език. Лицето на статуята много прилича на тогавашния президент Вацлав Клаус, което не е останало незабелязано.
	Будисткия Ад
	Будизмът е най-известен с идеите за прераждането. Да получиш още един шанс за живот след смъртта е доста привлекателна идея. По-малко привлекателна е идеята, че има период на изчакване, преди да получите новото си тяло. Когато човек умре, неговите дела биват претеглени. Ако натежат лошите, душата ви отива направо в Ада, където трябва да платите за всички злини, преди да се преродите.
	По-злите души могат да прекарат хиляди години в този будистки Ад. И в случай, че се чудите как изглежда той, посетете Ванг Саен Сук.
	На входа на парка ви приветстват две прети. Те са доста стряскаща двойка, обикаляща Земята във вечна жажда и глад. Като при много други видове духове, има различни интерпретации за това какво е претата, освен дух, който плаща за своите грехове. Има прети, които ядат само повръщано по някаква причина, както и такива, чието наказание е гърлата им да са толкова тесни, че винаги имат чувството, че се задушават и не могат да се хранят и дишат. Някои прети са в постоянни мъки, горят или се носят по вятъра.
	Целият парк е пълен със статуи, които оставят малко на въображението и показват на посетителите какво ги очаква, ако се отклонят от пътя на доброто.
Ивайло Иванов
Източник: www.iskamdaznam.com


Любопитно

КАК МАТРЬОШКАТА СТАНА
ГЛАВЕН СИМВОЛ НА РУСИЯ
	На въпроса какво да му донесат от Русия като сувенир, навярно всеки, без да се замисли, ще отговори: „Матрьошка!“. Изглежда, че изписаната кукла е съществувала в Русия от много векове, но историята на тази играчка – също както и тя самата – съдържа немалко изненади.
	По световната нишка
	Матрьошката – това е древна разглобяема кукла, вътре в която се крият още няколко нейни „дъщери“. Названието е производно съществително от популярното през ХІХ век женско име Матрьона. На свой ред това име означава „почтена дама“, „майката в семейството“, „мама“. 
	„За всички руснаци матрьошката е Матрьона – въплъщение на женското здраве и плодородие, на забележителния женски характер и символ на семейството“, обяснява Елена Титова, директор на Всеруския музей на декоративно-приложното изкуство.
	Образът на пълната и щастлива жена, каквато е матрьошката, съвсем не е еднолично изобретение на руските майстори. Във всички времена и във всички култури той се е използвал като символ на плодородието – достатъчно е да си спомним най-древните произведения на изкуството – „палеолитните венери“, чиито фигурки археолозите са намирали на териториите на много европейски страни, а също така китайските, японските и индийските играчки, изработени с подобна техника.
	Според една от версиите, родственица на руската матрьошка е люлеещата се кукла с тежест в основата, олицетворяваща будисткия монах Бодхидхарма, един от бившите главни проповедници на древното учение и основател на шаолинския манастир. Японският вариант на името на мъдреца е Дарума. Всъщност така са наричали устойчивата спрямо земното притегляне кукла, направена от папиемаше. Сходство с матрьошката приписват и на японската кукла-момиченце „кокеши“, служеща като предпазен амулет за малките деца, но тази играчка по-скоро може да се сравни с руските сламени кукли, които са се намирали във всеки селски дом.
	Най-вероятният кандидат за званието „по-голям брат“ на матрьошката е японският старец Фукуруму: във вътрешността на дървената скулптурка на бога на мъдростта се слагали още шест фигурки, украсени като негови „родственици“ или като други японски идолчета.
	Вятърът от изток
	Съществува мнение, че прототипът на матрьошката е бил донесен в Русия от Япония през ХІХ век от жената на знаменития меценат Сава Мамонтов. През втората половина на ХІХ столетие в Русия е била разпространена мода, обхващаща всичко източно: дрехи, гравюри, статуетки. Самият император Николай ІІ е носел в джоба си фигурка „нецке“ като талисман. 
	Според легендата, очарован от механизма на разглобяемата играчка, Мамонтов помолва художника Сергей Малютин да направи нещо подобно. Все пак, както казва Елена Титова, митът си е мит и не трябва да се твърди, че руската матрьошка е била „преписана“ от конкретния си японски събрат. „Матрьошката се е появила като резултат от художествен проект в епохата арт нуво, който предполага използването на източни традиции. Влиянието на изкуствата на Изтока безусловно е било голямо, но то е имало общ характер“, казва Титова.
	По пътя на живота
	Така или иначе, първата руска матрьошка се появява в края на деветдесетте години на ХІХ век в работилницата „Детско възпитание“ в Москва. Нейни създатели са стругарят Василий Звьоздочкин и художникът Сергей Малютин. През 1900 година играчката се показва на световното изложение в Париж. Живописната кукла е призната за най-добрата разглобяема играчка както от възпитателна, така и от техническа гледна точка, предизвиква същински фурор сред публиката и получава бронзов медал. Тъкмо оттогава започва победоносното шествие на матрьошката по пътищата на руския живот.
	До началото на 30-те години на миналия век изрисуваните играчки преди всичко били авторска изработка. Дървените фигурки били украсявани не само от художници-промишленици, но и от представители на руския авангард, увличащи се от неоруския стил. От средата на 30-те години започва епохата на фабричното производство на матрьошката, благодарение на което тя придобива статуса на водещ сувенир на страната.
	През 90-те години матрьошката в Русия стана своеобразно платно за самоизразяване на съвършено различни художници. Всички чуждестранни туристи, посещаващи Русия през това време, помнят наредените в редица сувенирни павилиончета на Арбат, изпъстрени с матрьошки, изобразяващи политици, естрадни звезди, актьори – понякога и в жанра на карикатурата. Матрьошката издържа хиляди експерименти и с цвета, и с формата, и с размера – рекордният екземпляр например се състои от 80 елемента.
	„Каквито и изменения да е преживяла матрьошката в годините след своето рождение – а това са били сложните години на първата четвърт на ХХ век, революционните събития – тя става ключов елемент на народния дух и народната мисъл – казва Титова. – Матрьошката е била търсена и като детска играчка, и като подарък, оставяйки си при това символ на семейството.“
Източник: www.bg.rbth.com


Традиции
ПО ГОРЕЩНИЦИТЕ „БОЖИ” ОГЪН 
ПАЛИ „МЛАДОТО” ОГНИЩЕ
	На 15, 16 и 17 юли в България се отбелязват „Горещниците” – най-топлите дни на лятото. Те имат езически произход и са свързани с култа към огъня. Обичаят „Горещници” е разпространен предимно в Северна и Западна България, но ритуали, свързани с него, се изпълняват и в други региони на страната. 
	Животът на българите някога е бил свързан изцяло със селското стопанство и всяка беда – суша, проливни дъждове, градушки, могли да унищожат реколтата. Суеверните българи вярвали, че всички тези нещастия са изпратени от Бог, и целта на ритуалите било да умилостивят него и природните стихии. На Горещници не бива да се ходи в полето, да се жъне, коси и копае, да се работи къщна работа. Забранено е да се пече хляб – за предпазване от огнени стихии и градушки. Народът казвал, че в противен случай полята (и най-вече ожънатите снопи) ще се самозапалят, тъй като през тези дни огънят се спуска от небето на земята – обикновено във вид на мълния.
	Вечерта на 15 юли, на първия ден от празниците, по традиция българите гасят огъня в домашното огнище, за да се предпазят хората и имуществото от пожари. През втория ден съществува пълна забрана за палене на огън, а на третия ден, с помощта на специален обред, се запалва общ „нов”, „жив”, „млад” огън. В някои населени места на 15 юли жените зариват в пепелта на огнището каменна сол, защото вярват, че тя поема силата на огъня и може да се използва като „омайно биле”: да се сложи във водата на ерген, за да се разгори в сърцето му любов към избраната девойка.
	Съществува и поверие, че който се потопи в лековита вода по време на Горещниците, ще е здрав през цялата година, обяснява българският етнограф Димитър Маринов.
	В тези три дни народът гадаел, какво ще е времето през първите три месеца на новата година – януари, февруари и март. Ако денят през Горещниците е топъл и слънчев, то съответният месец също ще е мек, без сняг, топъл и дъждовен. Студеният ден обаче предвещава зимни студове и бури. Ако на 15 юли един час преди пладне се чуе гръм – зимата ще дойде рано, ако гръмотевиците се обадят един час след пладне – тя ще дойде късно. На 16 юли пастирите хвърляли сопите си в кошарата. Ако овцете легнат върху тях – зимата ще е сурова, ако ли не – ще е мека. А ако легнат откъм единия край на сопата – студ се очаква чак към края на зимата. Всичките три дни на Горещниците се съпровождат с молитви за дъжд, но понякога хората правели и молебени за суша – когато годината била дъждовна.
	В планините Родопи и Странджа третият ден от Горещниците е на особена почит – на 17 юли е празникът на Света Марина, която българите смятат за повелителка на огъня, пожарите и бурите. На нея се подчиняват и змиите. Този ден в българския народен календар се нарича Огнена Марина. На лечителката Марина са подвластни и градушките. А през нощта тя идва в сънищата на онези, които вярват в нея, и им дава съвети как да решат проблемите си. На този ден на жените се забранява да шият и бродират, те дори не се докосват до конци и въжета – до всичко, което прилича на змии, за да не ги срещнат и да не бъдат ухапани от змия през лятото.
 
	Българите вярват, че Света Марина помага на младите момичета да се оженят, покровителства жените и родилките. Тя се грижи за успешното раждане, лекува безплодието и други женски болести, кожни и очни заболявания. На 17 юли започва и периодът на седенките, които са важна част от живота на българското общество.
	Съществува и поверие, че на 17 юли огънят сам пада на земята. По тази причина точно в този ден насред селския площад двама мъже – близнаци или роднини с еднакви имена, търкайки сухи пръчки, запалват „нов, жив, божи” огън. След това разпалват голям огън, който цялото село прескача за здраве. Покрай него прекарват и домашните животни – за плодовитост.
	Народът смята, че старият огън в домашното огнище вече не може да предпази дома от магии, болести и зли духове, затова след молитва всеки взима от „живия” огън, за да запали отново домашното огнище – символ на семейството, здравето и благополучието. Огъня поддържат да не угасне до 15 юли следващата година. В този ден празнуват ковачи, пекари, калайджии, грънчари и всички, които работят с огън. Рано сутринта съпругите им замесват хляб, намазват го с мед и раздават на съседите – за да спори работата на мъжете им.
	Празничната обредност в деня на Света Марина включва и „курбан” (ястие от жертвено животно), общи трапези близо до храмове, параклиси и лековити извори, които носят името ѝ. Продължава ритуалното къпане за здраве и благоденствие. 
	Горещниците са едни от най-почитаните от българите празници за предпазване от огън и пожари.
	
Източник: www.bnr.bg
www.artivet.com


Кулинарни рецепти

СЕЛСКА ПИЛЕШКА СУПА 
(Предложение на Ивелина Стефанова от Силистра)
	Продукти: 400 г домашно пилешко месо – бутчета, крила и плешки; 6-7 картофа; 1 морков; 1 червена чушка; 1 глава лук; 200 мл доматен сок; фиде; сол; чубрица; черен пипер; девесил – пресен или сух; 2 яйца 
	Начин на приготвяне: Слагаме месото да се вари в подсолена вода около 1 час и 20 минути (понеже използваме домашно месо, се налага по-дълго да го варим). Едновременно с това в друга тенджера нарязваме картофите, моркова, лука и червената чушка на по-големи парчета и варим около 30 минути. Добавяме доматения сок при зеленчуците.
	След като месото е вече сварено и сме го обезкостили, го добавяме към зеленчуците. Прецеждаме бульона и също го добавяме към тенджерата със зеленчуците. Използвайки пилешкия бульон ще получим така характерния по жълт цвят за селската супа, а също ще бъде и по-мазничка!
	Овкусяваме със сол, чубрица и черен пипер. Малко преди да изключим котлона, добавяме и девесила. Аз сложих сух, ако имате пресен ще стане по-вкусна и ароматна. 
	Слагаме и фидето да се развари. Накрая правим застройката. Прибавяме я и селската ни пилешка супа е готова!
* * *
КЮФТЕНЦА ОТ ТИКВИЧКИ И ПИЛЕШКА КАЙМА
(Предложение на Ивелина Стефанова от Силистра)
 
	Продукти: 1 кг пилешко филе, 1 тиквичка, няколко скилидки чесън, сол, черен пипер, 1 яйце. 
	Начин на приготвяне: Настъргайте тиквичките на едро ренде, след което отцедете течността. Ако тиквичките са много сочни, по-добре е просто да отцедите сока с ръце.
	Смелете месото на кайма и го смесете с тиквичките. Добавете сол, черен пипер, подправки, чесън и яйцето. Омесете добре до еднородна смес.
	Оформете кюфтета. Ако е необходимо добавете брашно, сухари или настъргани картофи.
	Загрейте растителното масло и запържете кюфтенцата от двете страни за 5 минути до златистокафяво.
	Сложете кюфтенцата в тенджера, добавете няколко супени лъжици вода, покрийте с капак и оставете да къкри 7 до 10 минути.
	Можете да ги задушите във фурната, като направите сос от сметана, зелени подправки и чесън.
* * *
ЗАПЕКАНКА С ТИКВИЧКИ, КАРТОФИ
 И ДОМАТИ С ВКУСЕН СОС
(Предложение на Ивелина Стефанова от Силистра)
 
	Продукти: 2 тиквички, 3-4 картофа, 1 голяма глава лук, 3 домата, 100 мл вода, 4 с.л. майонеза, 4 с.л. заквасена сметана, 1 яйце, сол, подправки на вкус.
	Начин на приготвяне: Нарежете зеленчуците на тънки кръгли филийки. Разпределете ги в дълбок тиган или тава. Първо наредете картофите, после лука, тиквичките и доматите. Налейте около 100 мл вода. Изсипете смес от разбитото яйце със заквасената сметана и майонезата. Печете на 190 градуса до златистокафяво. 	Поръсете отгоре с настърган кашкавал. Вашата запеканка с тиквички е готова за сервиране.
* * *
МИНИ РУЛО "СТЕФАНИ" В БУТЕР ТЕСТО 
(Предложение на Василка Кичукова от Дряново)
 
	Продукти: 2 листа бутертесто, 4 яйца – две сварени и две сурови, 1 морков, 150 г пресен лук, 1 с.л. олио, 500 г кайма, 1 глава кромид лук, 3 с.л. галета, черен пипер, червен пипер, кисели краставички и семена по желание
	Начин на приготвяне: Смесват се каймата, солта, червения и черния пипер. Кромидът и морковът се обелват и се нарязват на ситно. Прибавят се към каймата. Добавя се едно сурово яйце. Сипва се галетата. Размесва се добре до хомогенна смес. 
	Върху работната повърхност се поставя лист алуминиево фолио. Отгоре на равномерен пласт се разстила подправената кайма. 
	Яйцата се обелват и се поставят в средата на пласта от кайма. 
	С помощта на фолиото се завиват краищата на каймата върху яйцата, като се оформя самун. 
	Бутертестото се разстила върху набрашнена работна повърхност. Важно е да се уверите, че листът е достатъчно голям, за да може да обгърне рулото. 
	Белтъкът и жълтъкът на последното яйце се разделят. Тестото се намазва с разбития белтък на последното яйце. Посипва се със запържения пресен лук. 
	Рулото с кайма се поставя в центъра на кората бутертесто. Краищата на тестото се завиват, така че да се загърне соленото бутер руло. Поставете рулото Стефани в намазнена тавичка и намажете отгоре с жълтъка от последното яйце и с олио. Загърнатата страна трябва да е надолу. 
	Рулото се поставя в предварително загрята до 180 градуса фурна 45 мин. 
	Да ви е сладко с това мини руло Стефани в бутер тесто!
* * *
ШОКОЛАДОВА СЛАДОЛЕДЕНА ТОРТА ЗА ГОРЕЩИТЕ ДНИ
(Предложение на Василка Кичукова от Дряново)
	Продукти: 4 яйца, 1 водна чаша кристална захар, 1 водна чаша сметана, 90 г шоколад по избор, 1 готов блат по избор. 
	Начин на приготвяне: Разделяме жълтъците и белтъците. Към тях добавяме по половин чаша захар и разбиваме на сняг белтъците. Жълтъците разбиваме до побеляване с малко ванилия. Разбиваме и сметаната отделно. 
	Когато всички съставки са разбити, добавяме към белтъците сметаната и след това добавяме жълтъците. 
	Настъргваме половината шоколад и отново разбъркваме. 
	Предварително имаме блат. Във форма за кекс слагаме блата, изливаме сладоледената смес. 	Прибираме сладоледената торта във фризера да стегне за няколко часа. 


Здраве
КРЪВОИЗЛИВ В ОКОТО – НА КАКВО СЕ ДЪЛЖИ?
	Лекарите наричат конюнктивална хеморагия това, което за останалите хора е кръвоизлив или “ярко червено петънце на бялото на окото“. Явлението най-често е безболезнено, не е свързано с намаление на зрението и появата му не е свързана с някаква травма. Конюнктивалните хеморагии обикновено са израз на капилярна чупливост с разкъсване стената на малко съдче при дребно усилие, например кашляне. За това и лечение не е необходимо.
	Какво е конюнктивална хеморагия?
	Конюнктивта е тънка мембрана, която покрива вътрешната част на клепачите и видимата част на склерата – бялото на окото. В нея има кръвоносни съдове с много малък калибър.
	Когато се разкъса кръвоносен съд в конюнктивата, това провокира ясно видима хеморагия под формата на червено петънце. То играе много смущаваща роля за голяма част от „пострадалите“, въпреки че в повечето случаи няма никакво значение или последствие.
	Най-често конюнктивалната хеморагия наистина е израз на капилярната чупливост. При всички положения, ако този симптом проявява тенденция да се повтаря често, е препоръчително това да се обсъди с личния лекар. Една такава чупливост на съдовете може да е свързана с други болестни процеси и да стане повод за откриването им.
	Ако хеморагията е възникнала в следствие на травматизъм на очната ябълка (някакъв вид удар, убождане и други), винаги трябва да се потърси помощ от офталмолог. Важно е да се изключат други, по-сериозни наранявания в окото или замърсяване на раната с микроорганизми. Разбира се, трябва да се търси специалист и ако хеморагията е свързана с други симптоми, например отслабване на зрението.
	Кой е засегнат от конюнктивална хеморагия?
	Жени, мъже, деца, възрастни – всеки би могъл да бъде засегнат от състоянието. Не съществуват типични характеристики, освен ако не става въпрос за вторична хеморагия, свързана с артериална хипертония или захарен диабет. В това отношение хората в напреднала възраст по-често получават кръвоизлив в окото.
	Кои са симптомите на конюнктивалната хеморагия?
	Ярко червеното петънце е добре разграничимо върху иначе бялата склера. Всички останали симптоми зависят от причината за възникване на кръвоизлива.
• Ако се касае за капилярна чупливост няма никакви други симптоми, зрението е съхранено и липсва каквато и да била друга болка;
• Ако хеморагията е вторична на нараняване или болест, то други симптоми са налице, но не винаги. Понякога диабетът и хипертонията могат да еволюират с години без засегнатият човек да си дава сметка за това. Тогава конюнктивалната хеморагия е издайнически белег. Изчислено е, че около 800 000 диабетици по света не знаят, че са такива, а „неосъзнатите“ хипертоници са 7 милиона;
	Диагностика и преглед
	За да се диагностицира конюнктивалната хеморагия, е достатъчно човек да се погледне в огледалото. След поставяне на диагнозата има три възможни сюжета за действие:
• Ако хеморагията се е появила от само себе си, без никакви травми, никакви придружаващи симптоми и е рядко явление, то няма нужда от преглед от лекар;
• Ако конюнктивалните хеморагии са повтарящо се често явление, то такъв човек трябва да говори с личния си лекар и да се изключи подлежаща патология (хипертония, диабет или дори хемофилия, въпреки че в тези случаи вече би имало други, по-значими хеморагии)
• И накрая, ако кръвоизливът е след травма, трябва да се потърси офталмолог в спешен порядък. Необходимо е да се потвърди целостта на структурите на окото и да се извърши дезинфекция.
	Може ли да се предотврати кръвоизлива?
	Няма какво да се направи, освен стандартните мерки за превенция на травматизъм, с носене на очила при някои професии и спортове, както и лечение на наличните заболявания.
	Както за всяко друго нещо, добрата превенция е свързана с поддържане на добра хигиена на начина на живот, балансиран хранителен и двигателен режим, прекратяване на тютюнопушенето. То е свързано с хроничен бронхит и често кашляне, и оттам – по-чести конюнктивални хеморагии. Те обаче са нищо, в сравнение със сериозните последствия от тютюнопушенето.
	Лечение
	Няма такова! Ако става въпрос за травма, е възможно да се наложи хирургична интервенция. Смята се, че някои естествени продукти могат да подсилят чупливите съдове, като например хамамелисът, който увеличава резистентността на вените и намалява капилярната пропускливост.
Статията е публикувана по предложение на Ивелина Стефанова
Източник: www.puls.bg



Занимателна страничка
ЗА ИГРАТА "КОЙ СЪМ АЗ?"
		Уважаеми читатели,
	Публикуваният текст към играта "Кой съм аз?" в брой 6 на списание "Звук и светлина" се отнася за Христо Проданов - български алпинист и инженер, първият българин, стъпил на осемхилядник – връх Лхотце (8516 m), през 1981 г., и първият българин, изкачил първенеца на Земята, връх Еверест (8848 m), през 1984 г.
	Отговорилите правилно са: Силвия Дацин от с. Орешак, Иванка Христова от Левски, Диана Делчева от Харманли, Елица Йосифова от Велико Търново, Кирил Дамянов от Пловдив и Димитър Станев от Велико Търново.
	Благодарим на всички взели участие!
	А ето и текста за настоящия брой:
	Родих се на 12.12.1938 г. в Дупница. Още от малка знаех, че светът на изкуството е моят път. Ето защо кандидатствах във ВИТИЗ, но бях скъсана. Тогава ямболските театрали ми подадоха ръка. И така, на 18-годишна възраст, започна кариерата ми като стажант-актриса в Ямболския театър, без да имам специално образование. 
	Моята страст винаги си остана театърът, но най-запомнящите си роли изиграх в киното. За пръв път се снимах в ролята на Ема във филма "Години за любов". 
	Изпълнявах ролята на Ирина от екранизацията на романа Тютюн, Жана от "Инспекторът и нощта", Лиза от "Крадецът на праскови", Ана от "Карамбол", Неда от "Отклонение", Герда от "С дъх на бадеми", Тинка от "Момчето си отива" и много други. Блага Димитрова написа "Отклонение" специално за мен. 
	И така, аз се превърнах в символ на българското киноизкуство, въплъщавайки образите на жени с характер, притежаващи жив темперамент и чувство за вътрешна значимост. За всички останах първата дама на българското кино.
	През живота си получих много награди и отличия, сред които орден „Стара планина“ – I-ва степен, орден „Кирил и Методий“ – I-ва степен, редица награди за най-добра женска роля, награди за цялостно творчество и награда за "Изключителен принос в българската филмова култура" на Съюза на българските филмови дейци. В моя чест Министерство на културата и Бояна Филм учредиха филмова награда за обещаващ филмов дебют на актриса. В Ямбол има Театрални празници и Драматичен театър на мое име. На мен е наречен и театърът в Дупница.
	Спомнихте ли си за мен? Познахте ли ме?
* * * * * 
Цитат на броя
“Животът е възмутителен, когато мислиш за него и
прекрасен, когато го живееш!"
Карол Корд


Притурка "Историята помни"

ОРДЕНЪТ НА АСАСИНИТЕ. 
ТАЙНИЯТ КРЪСТОНОСЕН ПОХОД
/с продължение/ 
 
	На следващия ден Алтаир и Мария се канеха да тръгнат от резиденцията към кулата, когато ги пресрещна Суами и настоя лично да ги заведе. Докато минаваха покрай стената, Алтаир се питаше защо не чува обичайния шум от тренировъчния плац от другата страна. Когато влязоха в двора, получи отговор.
	Не чуваше нищо, защото никой не тренираше. Вътрешните дворове, които навремето бяха оживено място, жужащо от металния глас на мечовете, от виковете и ругатните на инструкторите, сега бяха почти празни. Той се огледа, вдигна очи към кулите над тях и видя черните прозорци. Охраната по бойниците ги наблюдаваше с пълно безразличие. Мястото, което кипеше от оживление по време на тренировките и обучението, сега беше изчезнало. Настроението на Алтаир се развали още повече, когато се отправи към главната кула, но Суами го поведе към стъпалата за отбранителната зала, след това по главния коридор.
	Там се бяха събрали членовете на съвета. Мъжете седяха и от двете страни на масата, Абас беше начело. Оставени бяха два празни стола за Алтаир и Мария — дървени, с високи облегалки. Двамата се настаниха и за пръв път, откакто влязоха в стаята, Алтаир погледна Абас, стария си враг. Забеляза в него нещо различно от слабост и омраза. В негово лице този път видя съперник. За пръв път от нощта, в която Ахмад беше дошъл в покоите му и беше отнел собствения си живот, той не изпита жалост към Абас.
	Алтаир погледна останалите на масата. Както предполагаше, новият съвет беше съставен от най-безволевите членове на Ордена, които редовно действаха подмолно. Алтаир би изхвърлил всички до един. Изглежда, бяха попаднали в съвета по покана на Абас. Сред тях беше Фарим, бащата на Суами, който го наблюдаваше изпод вежди, забол брадичка на едрите, но доста закръглени гърди. „Всички са надебелели“ — помисли си презрително Алтаир.
	— Добре дошъл, Алтаир — поздрави Абас. — Говоря от името на всички и искам да кажа, че нямам търпение да чуя за подвизите ти на Изток.
	Мария се приведе към него.
	— Преди да кажем каквото и да било за пътешествията си, искаме отговори, Абас. Когато тръгнахме от Масиаф, всичко беше наред. Изглежда, нещата са ви се изплъзнали.
	— Всичко било наред, а? — усмихна се Абас, но така и не я погледна. Не беше откъснал поглед от Алтаир. Двамата се наблюдаваха от двата края на масата и дори не се опитваха да скрият враждебността си. — Когато оставихте Братството, поне доколкото си спомням, имаше един Учител. Сега, както изглежда, са двама.
	— Внимавай, Абас, защото наглостта може да ти изиграе лоша шега — предупреди Мария.
	— Моята наглост ли? — изсмя се той. — Алтаир, кажи, моля те, на неверницата отсега нататък да не говори, без някой от членовете на съвета да се е обърнал към нея.
	Алтаир изкрещя от гняв, блъсна стола, той изскърца по пода и се прекатури. Стисна ефеса на меча, но двама стражи пристъпиха напред, извадили оръжията си.
	— Стражи, вземете му оръжието — нареди Абас. — Ще се чувстваш по-добре без него, Алтаир. Носиш ли камата си?
	Алтаир протегна ръце, когато стражите пристъпиха напред, за да му вземат меча. Под ръкавите му нямаше скрита кама.
	— Сега вече можем да започнем — рече Абас. — Моля те, не ни губи повече времето. Разкажи ни как обезвреди хана.
	— След като ти ми разкажеш какво се е случило с Малик.
	Абас сви рамене и изви вежди, сякаш за да каже, че са в безизходица. Наистина бяха, защото по всичко личеше, че нито един от двамата нямаше да отстъпи. Алтаир изпъшка тежко и започна да разказва, вместо да продължи да протака. Разказа за пътуването си до Персия, Индия и Монголия, където заедно с Мария и Дарим се свързали с асасина Кулан Гал, разказа как пътували до провинция Ксия, близо до Ксин Джин, окупиран от монголската армия. Империята на хана се разраствала застрашително. Там, каза той, Алтаир и Кулан Гал имали намерение да се промъкнат в монголския лагер. Говорело се, че ханът бил там.
	— Дарим откри удобно за наблюдение място недалече от лагера и въоръжен с лъка си, щеше да пази двама ни с Кулан Гал, докато се промъквахме между палатките. Лагерът беше много добре охраняван и разчитахме на него да ни отърве от стражите, които ни забележеха, или от онези, които имаше опасност да вдигнат всички под тревога. — Алтаир гледаше предизвикателно седналите на масата. — Той изпълни блестящо задачата си.
	— Истински бащичко — отвърна подигравателно Абас.
	— Може и да не е — отвърна спокойно той. — За малко да стана причината монголците да усетят присъствието ни.
	— Виж ти — обади се отново Абас. — Той не бил безгрешен.
	— Никой не е безгрешен, Абас — отвърна Алтаир, — най-малко аз, но допуснах вражески войник да се приближи до мен. Рани ме, преди Кулан Гал да успее да го убие.
	— Да не би да остаряваш, Алтаир — присмя му се другият.
	— Всички остаряваме, Абас — отвърна Алтаир. — Щях да съм мъртъв, ако Кулан Гал не беше успял да ме измъкне от лагера и да ме пренесе на безопасно място. Съобразителността му ми спаси живота. — Погледна внимателно Абас. — Кулан Гал се върна в лагера. Първо, двамата с Дарим измислиха план как да изкарат хана от палатката му. Щом усети опасността, ханът се опита да избяга на коня си, но Кулан Гал го свали. Дарим го довърши с един изстрел.
	— Уменията му на стрелец са несъмнени — усмихна се Абас. — Предполагам, че си го изпратил в Аламут, нали?
	Алтаир примигна. Другият знаеше всичко.
	— Той замина по мое нареждане. Дали съм го изпратил в Аламут или не, е моя работа.
	— Сигурно, за да види Сеф — настоя Абас. Обърна се към Суами; — Нали му каза, че Сеф е там?
	— Както ми нареди, Учителю — отвърна той.
	Алтаир усети нещо повече от тревога да свива вътрешностите му. Определи го като страх. Усети, че същият този страх се излъчва и от Мария. Лицето й беше изопнато от напрежение.
	— Казвай каквото имаш да казваш, Абас — настоя той.
	— Или какво, Алтаир?
	— Или първата ми задача, когато поема отново водачеството, ще бъде да те хвърля в тъмницата.
	— При Малик ли?
	— Съмнявам се, че мястото на Малик е в тъмницата — сопна се той. — Какво е престъплението му?
	— Убийство — подсмихна се Абас.
	Думата сякаш се стовари върху масата.
	— Кого е убил? — попита Мария.
	Отговорът прозвуча така, сякаш беше изречен отдалече.
	— Сеф. Малик уби сина ти.
	Мария отпусна глава в ръцете си.
	— Не! — чу нечий глас Алтаир и тогава разбра, че това е собственият му глас.
	— Моите съболезнования, Алтаир — рече Абас. — Колко жалко, че научаваш такава трагична новина при завръщането си. От името на всички тук поднасям съболезнования на цялото ти семейство. Докато не бъдат разрешени някои въпроси, няма да е възможно да поемеш водачеството на Ордена.
	Алтаир все още се опитваше да разбере думите му, когато чу, че Мария хлипа.
	— Какво? — попита той. След това повтори по-високо: — Какво?
	— Засега си все още компрометиран — обясни Абас, — затова реших, че контролът над Ордена трябва да бъде поет от съвета.
	Алтаир се разтрепери от гняв.
	— Аз съм Учителят на този Орден, Абас. Настоявам водачеството да ми бъде върнато, както е според правилата на Братството. Според тях си длъжен да ми го върнеш — крещеше той.
	— Не съм длъжен — усмихна се старият му враг. — Вече не.
* * *
	По-късно Алтаир и Мария седяха в къщата, сгушени един до друг на каменна пейка, и мълчаха в сгъстяващия се мрак. Години наред бяха спали в пустини, но никога досега не се бяха чувствали така изолирани, както в този момент. Скърбяха за нещастното стечение на обстоятелствата, скърбяха, че Масиаф беше напълно занемарен и запуснат в тяхно отсъствие, скърбяха за семейството на Сеф, за Дарим.
	Най-много скърбяха за Сеф.
	Той бил наръган в леглото, така казаха. Случило се преди две седмици и нямало време да съобщят на Алтаир. Камата била открита в покоите на Малик. Същия ден един асасин го чул да се кара със Сеф. Алтаир все още не беше научил името на асасина, който чул кавгата, но ставало въпрос за лидерството на Ордена, а Малик твърдял, че щял да остане начело дори след като Алтаир се върне.
	— Новината за завръщането ви е предизвикала разправията — съобщи злорадо Абас, който не можеше да се нарадва на пребледнялото лице на Алтаир и разплаканата Мария.
	Сеф заплашил Малик, че ще разкрие плановете му пред Алтаир, затова Малик трябвало да го убие. Поне така се твърдеше.
	Мария седеше до него и продължаваше да ридае, свила колене към гърдите си, отпуснала глава. Алтаир приглаждаше косата й и я люля в прегръдката си, докато тя не се успокои. След това той впи поглед в сенките, които хвърляше огънят, и отблясъците, които танцуваха по каменните стени, вслушваше се в песента на щурците навън и в стъпките на стражите.
	След известно време Мария се събуди стреснато. Той също трепна — беше се унесъл, приспан от танца на пламъците. Тя стана и се загърна с одеялото.
	— Какво ще правим, любов моя? — попита тя.
	— Малик — отвърна простичко той. — Беше насочил невиждащи очи към стената и говореше така, сякаш не бе чул въпроса й.
	— Какво Малик?
	— Когато бяхме млади, бяхме изпратени заедно до Храмовия хълм. Онова, което сторих, му причини огромна болка.
	— Но ти си се поучил от грешките си — отвърна тя. — Малик го знаеше. Стана нов Алтаир, поведе успешно Ордена и го прослави.
	Той изсумтя с недоверие.
	— Прославил ли съм го?
	— Не сега, обич моя — отвърна тя. — Може би няма да е точно сега, но ти ще успееш да възвърнеш славата му. Ти си единственият, който може да го стори. Не Абас. — Изрече името му така, сякаш беше вкусила нещо гнусно. — Не и съветът. Само ти, Алтаир. Онзи Алтаир, който е служил на Ордена повече от трийсет години.
	— Заради мен загина братът на Малик — обясни Алтаир. — Тогава изгуби ръката си.
	— Той ти е простил и служеше като твой верен заместник, откакто сразихте Ал Муалим.
	— Ами ако се е преструвал? — попита Алтаир тихо. Сянката му се беше очертала на стената — тъмна и заплашителна.
	Тя се отдръпна от него.
	— Какво се опитваш да ми кажеш?
	— Може би Малик е таил омраза към мен през всичките изминали години. Може би Малик тайно се е домогвал до властта и Сеф е разбрал какво крои.
	— Да, а на мен ей сега ще ми пораснат крила и ще отлетя в нощта — отвърна Мария. — Замисли се кой те мрази, Алтаир. Не е Малик, ами Абас.
	— Намерили са ножа в леглото на Малик.
	— Някой сигурно го е сложил там, за да го уличи. Бил е или Абас, или някой от лакеите му. Няма да се изненадам, ако Суами е отговорен за тази работа. Ами асасинът, който чул Малик и Сеф да се карат? Кога ще ни кажат кой е? Когато се срещнем с него, ще видиш, че е от поддръжниците на Абас. Може да е син на някой друг от новия съвет. Ами горкият Рауф? Интересно дали наистина е умрял от треска? Срамота е, че се съмняваш в Малик, след като това отдалече личи, че е работа на Абас.
	— Срамота ли? — завъртя се към нея той и тя се отдръпна. Щурците навън замлъкнаха, сякаш се опитваха да чуят спора им. — Срамота, че съм се съмнявал в Малик. Да не би да не съм изпитвал на собствен гръб как хората, които обичам, се обръщат срещу мен, и то поради много по-незначителни причини от тази на Малик? Обичах Абас като брат и се опитвах да постъпя справедливо с него. Ал Муалим предаде целия Орден, но единствено аз му бях като син. Срамота, че имам подозрения ли? Доверчивостта е най-големият ми грях. Винаги съм се доверявал, на когото не трябва.
	Той я погледна намръщено и тя присви очи.
	— Трябва да унищожиш Ябълката, Алтаир — рече тя. — Тя изкривява мислите ти. Едно е да мислиш логично, разумно и последователно, съвсем друго е да се оставиш да те тъпчат.
	Той я погледна.
	— Аз не бих представил нещата точно така — рече и по устните му затрепка нещо като усмивка.
	— Едва ли, но нищо.
	— Трябва да разбера, Мария. Трябва да разбера със сигурност.
	Сигурен беше, че ги наблюдават, но той беше асасин и познаваше Масиаф по-добре от когото и да било, така че не беше много трудно да излезе от резиденцията и да се качи по стената на вътрешната куртина и да се свие в сенките на бойниците, докато стражите преминат нататък. Контролираше дишането си. Все още притежаваше бързина и гъвкавост. Все още можеше да се катери по стени. Само че…
	Лекотата вече я нямаше. Този път щеше да се справи както трябва. Раната, която беше получил в лагера на Чингис Хан, също го забавяше. Щеше да е твърде глупаво да надцени възможностите си и да си докара неприятности, защото се е надценил, или да се окаже проснат по гръб като умираща хлебарка, защото не е преценил скока си, когато е чул стражите да приближават. Почина си малко и продължи по бойниците, прокрадна се откъм западната страна на цитаделата към южните кули. През всичкото време се пазеше от стражите, докато стигна до кулата и едва тогава слезе от стената. Притича до склада със зърно и стълбите, които водеха към подземните тунели.
	Там спря и се ослуша, притиснал гръб до стената. Чу шуртенето на вода през тунелите. Тъмницата на Ордена не беше далече, но се използваше толкова рядко, че щяха да ги използват като складове за зърно, ако не беше влагата. Алтаир беше почти сигурен, че Малик е единственият затворен долу.
	Продължи да пълзи напред, докато не видя стража. Той беше седнал в тунела, опрял гръб на стената, главата му беше увиснала на гърдите, защото спеше. Беше настрани от килиите и дори не ги виждаше от мястото, на което се беше настанил, така че не беше ясно какво точно пази. Алтаир бе колкото възмутен, толкова и облекчен от немарливостта на човека. Промъкна се безшумно покрай него и веднага му стана ясно защо е толкова далече.
	Вонята беше непоносима. От трите килии единствено средната беше заключена и Алтаир пристъпи към нея. Не беше сигурен какво очаква да намери зад решетките, затова пък веднага разбра какво надушва и покри носа си с ръка.
	Малик се беше свил на рогозките и не правеше нищо, за да попие урината. Беше облечен в дрипи, приличаше на просяк, болезнено слаб и под парцаливата риза се четяха ребрата му. Скулите му изпъкваха, косата му беше дълга, брадата — също.
	Беше прекарал в килията много повече от месец. Това бе очевидно.
	Алтаир сви юмруци. Беше решил да научи истината от него, но тя се виждаше в очертаните ребра и скъсаните дрехи. От колко време беше в тъмницата? Достатъчно дълго, за да изпрати съобщение на Алтаир и Мария. Откога ли беше мъртъв Сеф? Реши да не мисли по този въпрос. Знаеше само, че Малик не бива да остане тук и минута повече.
	Когато стражът отвори очи, Алтаир се беше надвесил над него. В следващия момент светлината угасна за него. Когато се свести, се озова в опиканата килия и се развика за помощ, но напразно, защото Малик и Алтаир вече ги нямаше.
	— Можеш ли да вървиш, приятелю? — попита Алтаир.
	Малик го погледна със замъглени очи. Колко болка се таеше в тези очи. Когато най-сетне позна Алтаир, по лицето му се изписа и благодарност, и облекчение, толкова искрени, че дори Алтаир да хранеше съмнения, те бяха заличени на секундата.
	— Заради теб ще вървя — отвърна и се опита да се усмихне.
	Докато вървяха в тунела, стана ясно, че Малик няма сила. Затова Алтаир прехвърли здравата му ръка през раменете си и понесе стария си приятел по стълбите на кулата, след това по бойниците, докато най-сетне слязоха от западната страна на цитаделата, като избягваха всички стражи. Най-сетне се върнаха в резиденцията. Алтаир погледна първо на едната страна, след това на другата и едва тогава влезе.
* * * 
	Положиха Малик върху един дюшек, Мария седна до него и му даде да отпие от чаша вода.
	— Благодаря — отвърна задъхано той. Погледът му изглеждаше по-ясен. Той се поизправи, личеше, че се чувства неловко близо до Мария, сякаш се срамуваше, че тя се грижи за него.
	— Какво стана със Сеф? — попита Алтаир. След като и тримата бяха вътре, стаята им се стори малка и стените сякаш ги притиснаха отвсякъде.
	— Убиха го — отвърна Малик. — Случи се преди две години. Абас нареди да убият Сеф, след това подхвърли оръжието в стаята ми. Друг асасин се закле, че чул как двамата със Сеф сме се карали и Абас убеди Ордена, че аз съм виновен за смъртта му.
	Алтаир и Мария се спогледаха. Синът им беше мъртъв от две години. Алтаир усети как го задушава ярост и се опита да я овладее, да потисне импулса да се обърне, да отиде в кулата и да накълца Абас, да го гледа как моли за милост, докато кръвта му изтича.
	Мария стисна ръката му, усетила чувствата му, готова да сподели болката му.
	— Извинявайте — рече Малик, — но нямаше как да изпратя съобщение, докато бях в тъмницата. Освен това Абас контролираше всички, които влизаха и излизаха от крепостта. Нищо чудно да е променил дори правилника както му е изгодно, докато съм бил затворен.
	— Направил го е. Изглежда има поддръжници в съвета.
	— Жалко, че стана така, Алтаир — рече Малик. — Трябваше да предвидя плановете на Абас. Години след като ти замина, той се опитваше да подкопае властта ми. Нямах представа, че е събрал толкова поддръжници. С по-силен лидер това нямаше да се случи. Ти не би допуснал подобно нещо.
	— Не се тревожи. Почини си, приятелю — рече Алтаир и даде знак на Мария.
	Двамата седнаха в съседната стая — Мария на каменната пейка, Алтаир на един от столовете с високи облегалки.
	— Знаеш ли какво да направиш? — попита тя.
	— Да унищожа Абас.
	— Но не за отмъщение, любов моя — настоя тя и се вгледа в очите му. — Направи го заради Ордена, за доброто на Братството. Трябва да му върнеш предишното величие. Ако успееш да го направиш, ако потиснеш жаждата за отмъщение, тогава Орденът ще те обича като баща, който им е показал верния път. Ако се оставиш да бъдеш заслепен от гняв, как ще очакваш да те слушат, след като им показваш злото?
	— Права си — отвърна той след кратко мълчание. — Как да действаме?
	— Трябва да се изправим срещу Абас. Трябва да намерим начин да оспорим обвиненията му. Орденът ще трябва да приеме, а Абас ще бъде принуден да отговаря за постъпките си.
	— Ще бъде думата на Малик срещу думата на Абас и извършителя.
	— Невестулка като Абас? Сигурна съм, че на агента му не може да се вярва. Братството ще ти повярва, обич моя. Ще искат да ти повярват. Ти все още си великият Алтаир. Ако успееш да потиснеш желанието си за отмъщение, ако поемеш отново Ордена честно и справедливо, а не подмолно, тогава основата, на която стъпиш, ще бъде още по-здрава.
	— Ще се срещна с него утре — каза Алтаир и се изправи.
	Решиха да се уверят, че Малик спи, след това излязоха и взеха факлата. Ранната утринна мъгла се стелеше в краката им, докато вървяха бързо покрай вътрешната куртина, а след това към главната порта. Зад тях се виждаха склоновете на Масиаф, селото беше празно, притихнало, все още не се беше събудило. Сънен асасин на стража ги погледна, нагъл в безразличието си, и Алтаир едва потисна яростта си, докато минаваха покрай него и се заизкачваха към главния двор.
	Заби камбана.
	Алтаир не познаваше този сигнал. Той вдигна факлата и се огледа. Камбаната продължаваше да бие. След това усети движение в кулата над двора. Мария го побутна да вървят и двамата се заизкачваха към кулата на Учителя. Когато Алтаир се обърна, видя облечени в бяло асасини, стиснали в ръце факли, да влизат в двора, призовани от камбаната, която неочаквано спря.
	— Искам да видя Абас — рече Алтаир на стража, застанал на вратата на кулата. Гласът му прозвуча високо и спокойно в тишината. Мария се обърна назад и ахна. Той също се обърна. Асасините се събираха. Всички бяха впили очи в него и Мария. За момент се запита дали не са омагьосани, но не бяха. Ябълката беше у тях, скрита под плаща му, и сега спеше. Тези мъже изчакваха.
	Въпросът беше какво.
	Вратата към кулата се отвори и Абас застана пред тях.
	Алтаир усети как Ябълката го побутва, също като човек. Може би му напомняше за присъствието си.
	Абас застана на площадката.
	— Обясни защо си нахлул в тъмницата на Ордена.
	Говореше както на Алтаир и Мария, така и на насъбралото се множество. Алтаир погледна назад и видя, че дворът е пълен, факлите на асасините бяха като пламнали топки в мрака.
	Значи Абас беше решил да го разобличи пред целия Орден. Мария обаче беше права — той не беше способен да се справи. Всичко, което Абас беше постигнал, бе да ускори падението си.
	— Искам да науча истината за сина си — настоя Алтаир.
	— Нима? — усмихна се другият. — Сигурен ли си, че не става въпрос за отмъщение?
	Пристигна и Суами. Качи се по стълбите към площадката. Държеше нещо в платнена торба, подаде я на Абас и той кимна. Алтаир погледна торбата и сърцето му заби по-силно. Мария също гледаше натам.
	Абас надникна в торбата престорено загрижено. След това бръкна и изчака момент, за да се наслади на нетърпението, което обзе насъбралите се.
	— Горкият Малик — рече и извади отрязана глава: кожата на врата висеше на парцали, капеше прясна кръв, очите бяха изцъклени, а езикът висеше.
	— Не! — скочи напред Алтаир, но Абас даде знак на стражите, които се втурнаха напред, сграбчиха Алтаир и Мария и извиха ръцете им.
	Абас пусна главата в торбата и я хвърли.
	— Суами е чул как двамата с неверницата планирате смъртта на Малик. Жалко, че не успях да се добера до Малик преди теб, за да предотвратя смъртта му.
	— Не! — извика Алтаир. — Лъжи! Никога не бих убил Малик. — Задърпа се от стражите, които го държаха, и посочи Суами: — Той лъже.
	— Да не би стражът от тъмницата също да лъже? — попита Абас. — Той те е видял как си извлякъл Малик от килията му. Защо не го уби на място, Алтаир? Да не би да си искал да го измъчваш преди това? Да не би английската ти съпруга да е искала сама да го прободе за отмъщение?
	Алтаир се бореше със себе си.
	— Не съм го убил — изкрещя. — От него научих, че ти си наредил да убият Сеф.
	Неочаквано разбра. Погледна Суами и видя презрението му, разбра, че той беше убил Сеф. Почувства Ябълката на гърба си. С нея можеше да попилее всичко наоколо. Щеше да убие всяко псе, всеки предател от насъбралите се. До един щяха да изпитат яростта му.
	Не го направи. Беше обещал никога да не използва артефакта в пристъп на гняв. Беше обещал на Мария да не позволява мислите му да бъдат замъглени от желание за отмъщение.
	— Ти потъпка кредото, Алтаир — натякна Абас. — Не аз. Ти не си подходящ да водиш Ордена. Затова аз поемам лидерството.
	— Не можеш — вдигна глава Алтаир.
	— Мога. — Абас слезе от площадката, протегна ръка към Мария и я привлече към себе си. В същия момент извади камата, която държеше, и я притисна към гърлото й. Тя се намръщи, опита се да се бори, прокле го, а той натисна камата, потече кръв и тя най-сетне се укроти. Не откъсваше очи от Алтаир, изпращаше му послание с очи, защото знаеше, че Ябълката го зове. И тя беше разбрала, че Суами е убил Сеф. И тя като Алтаир копнееше за отмъщение. Въпреки това очите й го молеха да запази спокойствие.
	— Къде е Ябълката, Алтаир? — попита Абас. — Покажи ми я, иначе ще отворя нова уста на неверницата.
	— Чухте ли това? — провикна се Алтаир през рамо към асасините. — Чухте ли как възнамерява да вземе властта? Иска Ябълката не за да даде знания на хората, а да контролира всички.
	Артефактът прогаряше гърба му.
	— Кажи, Алтаир — настоя другият. Натисна по-силно с камата и Алтаир я позна. Беше на бащата на Абас. Ахмад я беше използвал, за да си пререже гърлото в стаята му преди много години. Ето че сега я притискаше към врата на Мария.
	Едва успя да се овладее. Абас повлече жена му и заговори на множеството:
	— Можем ли да поверим на Алтаир късчето от Едем? — попита. От асасините се понесе шепот. — Алтаир се влияе от настроенията си, вместо да разчита на разума. Не трябва ли да го принудим да я предаде?
	Алтаир се извърна през рамо. Асасините шаваха притеснено, разговаряха помежду си, все още шокирани от развоя на събитията. Погледна към платнената торба, след това към Суами. По плаща му имаше кръв, сякаш беше изпръскан с кръвта на Малик. Суами се беше ухилил, а белегът му се беше набръчкал. Алтаир се запита дали се е хилил по този начин, докато е убивал Сеф.
	— Вземи я — провикна се в отговор Алтаир. — Вземи Ябълката.
	— Недей, Алтаир — извика Мария.
	— Къде е? — попита Абас. Все още беше на платформата.
	— У мен — отвърна той.
	Абас му се стори притеснен. Привлече Мария по-близо до себе си, за да я използва като щит. От врата й, където я беше порязал, се стичаше кръв. Абас кимна и стражите пуснаха Алтаир, който бръкна, за да извади Ябълката изпод плаща си.
	Суами посегна към нея. Докосна я.
	И тогава съвсем тихо, така че само Алтаир да чуе, той зашепна:
	— Казах на Сеф, че ти си поръчал смъртта му. Той умря убеден, че баща му го е предал.
	Ябълката блестеше ослепително и Алтаир не успя да се овладее. Суами, както беше докоснал Ябълката, неочаквано се напрегна.
	След това главата му се килна на една страна, тялото му се разкриви и се сгърчи, сякаш задвижено от незнайна сила отвътре. Отвори уста, но не издаде звук. Вътрешността на устата му блестеше в златно. Езикът му потръпваше. След това, отблъснат от Ябълката, той отстъпи настрани и всички наблюдаваха как покри лицето си с ръце и започна да съдира плътта, как на места оставяше дълбоки бразди с ноктите си. От разкъсаната кожа рукна кръв, той продължи да се обезобразява, сякаш месеше тесто, съдираше кожата си, теглеше парчета, отскубна едното ухо и то провисна отстрани.
	Алтаир усети как силата го завладява, сякаш бликаше от Ябълката и се разпространяваше като болест във вените му. Тя изглежда се хранеше от омразата му, от желанието за отмъщение. През това време Алтаир усети невероятна смесица от удоволствие и болка, които заплашваха да го издигнат някъде високо. В същото време имаше чувството, че главата му ще започне да се надува и ще се пръсне, усещане колкото ужасно, толкова и прекрасно.
	Беше толкова ужасно и прекрасно, че дори не чу писъците на Мария.
	Не забеляза как тя се изтръгна от ръцете на Абас и хукна към него.
	В същото това време Суами извади камата си и започна да я забива в себе си, замахваше ожесточено и отваряше рани по лицето и тялото си. В същото време Мария се добра до Алтаир и се опита да го спре да използва Ябълката. На него му оставаше секунда, докато разбере какво ще се случи, но закъсня. Видя как камата на Суами проблесна и потъна във врата на Мария. От раната рукна кръв. Тя се отпусна на земята с протегнати ръце. Пое си дъх само още веднъж. Около нея се събираше локва кръв, раменете й се повдигнаха, едната ръка потрепна и се отпусна тежко на дървената площадка.
	В същото време Суами падна и оръжието му издрънча. Ябълката проблесна, след това угасна. Алтаир се отпусна на колене до Мария, стисна раменете й и я обърна.
	Тя го погледна.
	— Бъди силен — прошепна тя и издъхна.
	В двора цареше тишина. Чуваха се единствено риданията на Алтаир. Той притисна Мария към себе си. Беше съсипан.
	Чу вика на Абас:
	— Хора, хванете го.
	Тогава се изправи. Очите му бяха пълни със сълзи, но видя как асасините се втурват към площадката. По лицата им се беше изписал страх. Той продължаваше да държи Ябълката. Сред тълпата цареше хаос. Повечето бяха изтеглили мечовете си, макар да знаеха, че е безполезно да използват стомана срещу Ябълката, но така беше по-добре, отколкото да побягнат. Неочаквано желанието стана неудържимо силно, толкова въздействащо, че му се прииска да използва Ябълката, за да унищожи всичко, което попаднеше пред погледа му, защото Мария беше мъртва, а тя бе неговата светлина. В един момент — в един заслепяващ миг на ярост — той бе унищожил онова, което му беше
 най-скъпо.
	Асасините спряха. Щеше ли Алтаир да използва Ябълката? Прочете въпроса в очите им.
	— Дръжте го! — изрева Абас и те пристъпиха предпазливо.
	Скупчилите се около Алтаир асасини не бяха сигурни дали да го нападнат или не, затова той побягна.
	— Стрелци! — извика Абас и лъконосците вдигнаха оръжията си, докато Алтаир се измъкваше от двора. Около него падаха стрели, една дори одраска крака му. И отляво, и отдясно заприиждаха нови асасини с развети плащове, стиснали мечове. Може би бяха разбрали, че той няма да използва Ябълката втори път, и наскачаха от стени и укрепления, за да се включат в преследването. Алтаир побягна към арката и откри, че няма как да мине оттам. Обърна се назад и се втурна покрай двама асасини, които го преследваха. Единият замахна с меча и го рани в ръката. Той извика от болка, но продължи напред с пълното съзнание, че можеха да го повалят. Просто ги беше изненадал и те се бяха уплашили да го нападнат или просто не искаха.
	Обърна се отново и този път се насочи към отбранителната кула. На нея имаше стрелци, които се прицелиха. Знаеше, че са добри, че са обучени от най-добрите. Те никога не пропускаха. А сега разполагаха с предостатъчно време да се прицелят и да стрелят.
	Той знаеше кога ще пуснат стрелите. Знаеше, че им е необходима частица от секундата, за да открият целта си и още частица от секундата, за да си поемат дъх и да…
	Стрелите полетяха.
	Той се олюля и се обърна. Стрелите се забиха на мястото, от което беше отскочил. Всичките, освен една го бяха пропуснали. Един от стрелците беше трепнал и стрелата му беше закачила бузата на Алтаир. Кръвта потече по лицето му тъкмо когато се добра до стълбата и се заизкачва. На първото ниво беше пресрещнат от воин с арбалет, който очевидно се питаше дали да не изтегли меча. Алтаир го смъкна от мястото му на пода. Човекът щеше да оживее.
	Хвърли се към втората стълба. Изпитваше болка. Кървеше. Добра се до върха на кулата, откъдето беше скочил преди цяла вечност, опозорен навремето, както и сега. Закуцука до платформата и разпери ръце.
	След това скочи.
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