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Приоритети
В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАСГБ
	На 22 юли 2021 г. от 16:37 ч. в гр. Пловдив се проведе заседание на УС на НАСГБ, при следния дневен ред:
	1. Приемане протоколите от предходните две заседания на УС: присъствено заседание от 05.06.2021 г., гр.Велинград, и заседание по имейл от 05.07.2021 г. до 07.07.2021 г.
	2. Приемане отчет на УС на НАСГБ за периода 05.06.2021 г. –  22.07.2021 г.
	3. Финансов отчет на НАСГБ за II-ро тримесечие  и I-во полугодие на 2021 г.
	4. Допълнително обсъждане за провеждане Празник на специфичните възможности на сляпо-глухите –  2021 г. и отбелязване Европейски ден на сляпо-глухите –  22 октомври 2021 г. 
	5. Утвърждаване на членове на НАСГБ. 
	6. Разглеждане заявления за кандидатстване за ПТС, съгласно Наредба за осигуряване на ПТС, влязла в сила от 01.01.2019 г.
	7. Разни.
 
	На заседанието присъстваха:
	1. Величка Драганова –  председател на УС
	2. Ваньо Биячев –  член на УС
	3. Владимир Маринов –  член на УС
	4. Стойко Карамфилов –  член на УС
	5. Тодор Радев –  член на УС
	На заседанието присъстваха също, Анелия Джигнарова –  председател на КС на НАСГБ и Светлозар Парапанов –  протоколчик и чете докладните.
 
	По първа точка, протоколите от заседанията на 05 юни и 05 юли 2021 г., единодушно бяха приети. 
	По втора точка,Светлозар Парапанов изчете организационния отчет на УС, за периода от 05 юни до 22 юли 2021 г. По отчета нямаше въпроси и неясноти. Същият бе подложен на гласуване и приет с 5 гласа "за".
	По трета точка, Представен бе финансов отчет за II тримесечие и I полугодие на 2021 г., който е публикуван на сайта на НАСГБ. 
	След подлагане на гласуване, финансовият отчет бе приет с 5 гласа "за".
	По четвърта точка, след станали разисквания, УС реши: определя квота от 20% от членовете по места, за участие в Празника на специфичните възможности и отбелязване на Европейския ден на сляпо-глухите - 22 октомври 2021 г.
 
	По пета  точка, В настоящето заседание на УС на НАСГБ са утвърдени двама нови членове на НАСГБ.
 
	По шеста точка, Разгледани са всички заявления за ПТС, като се отпускат тези, които са в наличност. 
	УС взе решение: в най-скоро време и според финансовите възможности, да се закупят ПТС от първа необходимост, като се съобрази сляпо-глухотата на членовете.
 
	По точка "Разни" се обсъдиха някои текущи въпроси, като се набелязаха дати за следващи заседания на УС на НАСГБ.
 
Величка Драганова
Председател на НАСГБ
 

ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ 
НА НАСГБ ЗА ОТЧЕТНАТА 2020 Г.
 
	На 23.07.2021 г. от 09:00 ч. в гр. Пловдив, в хотел "Интелкооп", ул. "Константин Нунков" 13А, се проведе Общото годишно отчетно събрание на НАСГБ за отчетната  2020 г., при спазване на всички противоепидемични мерки. На събранието присъстваха 19 от общо 24-те пълномощници на НАСГБ. Присъства още и Анелия Джигнарова - председател на Контролния съвет (КС) на НАСГБ, както и Цветана Гребчева – счетоводител на НАСГБ. Гост на Общото годишно отчетно събрание беше почетният член на НАСГБ и член на УС Тодор Радев. 
	Председателят на НАСГБ г-жа Величка Драганова откри събранието с едноминутно мълчание в памет на починалите членове на НАСГБ.
	Общото годишно отчетно събрание на НАСГБ се проведе при следния дневен ред:
	1. Отчет на Управителния съвет (УС) за дейността на НАСГБ за отчетната 2020 г.
	2. Отчет на Контролния съвет (КС) на НАСГБ за отчетната 2020 г.
	3. Финансов отчет на НАСГБ за отчетната 2020 г.
	4. Приемане проекто-програмата за дейността на НАСГБ за 2022 г.
	5. Обсъждане проекто-бюджета на НАСГБ за 2022 г.
	6. Обсъждане на предложения за изменение и допълнение на Устава на НАСГБ.
	7. Приемане и утвърждаване на размера на членския внос на НАСГБ за 2021 г. и 2022 г.
	8. Разни.
	Пълномощниците дадоха добра оценка за дейността на УС и на КС през 2020 г., задълбочено обсъдиха и приеха отчетите им. Бяха обсъдени и приети: организационния отчет за отчетната 2020 г.,  финансовият отчет за 2020 г., проекто-програмата на НАСГБ за 2022 г., проекто-бюджетът на НАСГБ за 2022 г. Обсъден бе и размерът на членския внос за 2021 г. и за 2022 г., който остава за ползване от Териториалните организации, като се прие размер на членския внос три лева.
	По точка 6: "Обсъждане на предложения за изменение и допълнение на Устава на НАСГБ", председателят на НАСГБ Величка Драганова представи и разясни решението да отпадне изискването за представяне на протокол от ЛКК към УМБАЛ / МБАЛ за слухопротезиране при членство в НАСГБ.
	По точка 8: "Разни", председателят Величка Драганова даде предложение всички председатели на ТО на НАСГБ да преминат обучителен курс по основна рехабилитация в НЦРСГ „Хелън Келър“, като подчерта, че по този начин председателите ще се запознаят по-пълноценно, което ще улесни мотивацията на членовете на НАСГБ по места, с услугите и дейностите на Рехабилитационния център. След дискусии, предложението бе прието единодушно.
	След изчерпване на дневния ред, председателят на НАСГБ Величка Драганова благодари на пълномощниците за участието им и закри Общото годишно отчетно събрание за отчетната 2020 г.
 
 
 
Статията подготви:
Елена Атанасова 
 
 

От първо лице
МАЛКО РЕЛАКС
	На 11 юли група членове на НАСГБ.от Пловдив, Харманли, Варна и Добрич се събрахме в хотел Деви гр. Велинград. Обстановката и храната в хотела напомнят на домашната обстановка, обслужването там е отлично. Използвахме басейните с минерална вода, която лекува ставни, неврологични и други заболявания и извира от извора Власа, намиращ се в кв. Каменица. Беше ни организирана чудесна екскурзия с екскурзовод до язовир Белмекен. Изкачихме  се на 2065 м надморска височина, разгледахме и спортната база, където се подготвят спортисти, не само от България, но и от цял свят. 
	Юлските вечери във Велинград са истински релакс, който предразполага към забавления. Цвети Андонова(управител на х-л "Деви")  почти всеки ден ни поднасяше прекрасни  изненади, а ние всички почиващи в хотела, се забавлявахме както ние си знаем, и така неусетно измина една незабравима седмица. 
	На връщане една малка група решихме да минем през язовир Доспат. Посетихме туристическото селище "Романтика". Хапнахме прясно изпечена пъстърва, возихме се на корабчето което плува в язовира, преживяването бе невероятно. 
 
	Благодарим на Цвети Андонова за доброто посрещане и на Величка Драганова за организацията! Препоръчвам на всички да посетят това чудесно място!
 
Ася Бурова
 

Силуети

АВРАМ ЧАЛЬОВСКИ  –  ЦАРЯТ НА ШОКОЛАДА
 
	Пътят на българската сладкарска индустрия е изпълнен с множество моменти, в които на решилите да се захванат с това дело сериозно им е нагарчало, преди да могат да зарадват крайния потребител. Сега ще ви срещнем с човек, известен на своите съвременници като Царя на шоколада. Неговото име е Аврам Чальовски.
	Бъдещият крупен индустриалец е роден през 1854 г. в македонското село Галичник, по онова време намиращо се под османска власт. Малко се знае за неговото детство, освен че е овчарче. Столицата на новоосвободеното Княжество България, става притегателен център за много бежанци и преселници от Македония. Такъв е изборът и на младия Аврам и от тук започва неговият труден път към успеха. В началото той чиракува в бакалия, късно вечер мие чинии в кръчми, а рано сутрин нарамва гюмовете да продава боза по улиците.
	След десетина години неуморен труд започва сам да произвежда локум и боза. През 1898 г., Аврам отваря в София малка работилничка за тахан халва, в която работи само той и още един работник. След нови десетина години предприятието е разширено и модернизирано и скоро прераства във фабрика. Името му е напълно издържано в духа на епохата – „Индустриална къща за производство на захарни изделия, растителни масла, тахан, какао, шоколад, бисквити, карамел и пр.“. 
	През 1921 г. Чальовски отваря и втората си фабрика в Бургас, след това още една, като държи да работи с качествени суровини, обработвани с модерна техника. За да не зависи от външни фактори, предприемачът построява и цех за амбалаж, както и собствена печатница за етикети. Фабриките му разполагат със собствени водоизточници, кравеферми и рафинерии.
	Чальовски въвежда за пръв път в България неща като мляко и яйца на прах. Че продуктите му са качествени, се вижда от спечелените медали на престижни изложения в чужбина. Сред тях личат златен медал от Лондон, сребърен от Милано и награди от Атина и Солун. Многообразието в производството е голямо, но Чальовски става известен като Царя на шоколада.
	Съвременниците го запомнят като неуморен човек на действието. Той така и възпитава децата си – че в живота са важни „трудът и постоянството, честността и благородството“. Чальовски вярва, че трудът е единственият правилен път към успеха.
	Семейството му живее скромно и не демонстрира богатство. За разлика от много други индустриалци, той не само че не парадира с нов автомобил или имот, но и превръща част от дома си в музей. В него има стая с оръжия, стая с македонски народни носии, стая със скулптури от дърво на всички български царе, 50 барелефа на възрожденци, нумизматичен кът и др.…
	В същото време Чальовски осигурява на работниците си безплатен стол, извън възнагражденията им се дават продукти. Вероятно за пръв път в България се дава и 13-а заплата, а освен нея и и още половин заплата за Великден. Предприемачът редовно отпуска и заеми на работниците си, особено на младите семейства, които след това, също така редовно, опрощава.
	Продукцията на Аврам Чальовски е сериозно рекламирана в българската преса. Той доказва, че умее да печели, но знае и да дарява на църкви и манастири, особено на Зографския и Рилския манастир. Не забравя и тези в Македония – отпуска средства за Бигорския манастир, както и за църквата в родното си село. Самият той е без особено високо образование, но ясно осъзнава неговата стойност. Затова стотици български училища получават средства от него, а отделно той спонсорира голям брой българчета да учат в България и в чужбина.
	Много от даренията на Чальовски остават неизвестни, тъй като той ги прави анонимно. Също остава неясно колко средства е дал за революционното движение в Македония, което той, като български патриот, вдъхновено подкрепя, а синът му Евстатий участва в чети и въстания.
	В завещанието си Аврам отпуска 10 млн. лева за учредяване на фондация за подпомагане на „бедни, болни, сираци, предимно от работнически семейства“. Други стотици хиляди са отредени за старчески приюти и църкви. Опрощава и дълговете на всички свои длъжници.
	На 3 ноември 1943 г. Чальовски си отива от този свят на 89 години. След няколко години фабриките му са национализирани, богатството му е разпиляно, а завещанието остава неизпълнено. Но той остава пример за човек, който започва от нулата, преуспява със собствени сили и качества и никога не забравя откъде и как е тръгнал…
 
Източник: www.bulgarianhistory.org
 

Традиции
КУЮМДЖИЙСТВО (ЗЛАТАРСТВО) – ОГНЕНИЯТ ЗАНАЯТ
 
	В традиционните вярвания на редица народи по света на златото е приписвана огромна предпазваща сила. Символ на слънцето и на огъня, благородният метал се асоциира с безсмъртието и вечността, към които човекът отправя поглед от дълбока древност.
	Златарството е сред първите занаятчийски дейности, които се развиват по българските земи още през новокаменната и каменно-медната епоха. У нас е намерено и най-древното обработено злато, датирано отпреди 6500 години. Приложението на златни предмети в бита и в църковните ритуали е традиционно. Учените смятат, че въпреки липсата на достатъчно сведения за приемственост, този занаят у нас има дълбоки исторически корени. Богатите златни украси в празничното облекло на българката са възпети в неизброими фолклорни образци. Златото присъства и при кръщаването на новороденото. Златна пара се слага и сред ритуалните погребални предмети. Сватбената китка, сватбеното знаме, дървото на коледарския цар – тези задължителни атрибути на големите традиционни празници непременно са обгърнати от златен варак (тънко златно фолио), украсени са със златни парички.
	Българинът вярва, че металът осъществява връзка със света на мъртвите, предпазва от зли очи и от уроки, осигурява плодородие и благосъстояние. Тези качества се пренасят и върху предметите, изработени от злато. А хората, които упражняват трудния занаят, се радват на голяма почит и уважение.
 
	Златарството, наричано още „куюмджийство“, е много престижен занаят. Златарите са почитани наравно със свещениците, учителите и другите първенци на общността. Обучението продължава дълго – най-малко три години. Бъдещите майстори трябва да овладеят сръчност и големи умения, за да подчинят деликатния материал. В стремежа си да станат известни и търсени занаятчии някой ден, от самото начало младите калфи се стараят да намерят свой стил, да развият естетическо чувство и богато въображение.
 
	Особено голяма отговорност представлява изработването на невестинското гиздило. Независимо от благосъстоянието на семейството, всяко момиче трябва да прекрачи прага на новия си дом с богата украса от накити – златни или сребърни. Гиздилото е дар от бъдещия съпруг и е неотменна част от костюма на булката. Синджири, обеци, пафти, пръстен, специфични украшения върху главата (в зависимост от фолклорната област) – тези предмети може да увеличат или намалят своя брой, но тяхното присъствие е задължителна част от сватбения ден на нашите предци.
 
	Майсторът-златар изработва едно невестинско гиздило обикновено за около шест месеца. 
Понякога това време е изпълнено с тежки, безсънни нощи, защото всяко гиздило трябва да бъде различно. Ако държи на своето име, майсторът не бива да се повтаря. Затова пък трудът му бива богато възнаграден. Освен богата „плата“, златарите получават и по едно агне. А те предават сватбения накит с благословия: „Със здраве да го носите! Да остарявате и да побелявате! На внуци и правнуци да го предавате!“.
	Враца, Чипровци, Видин, Самоков, Панагюрище, София – в миналото тези градове са средища на златарския занаят. В Панагюрище майсторите-златари имат значителна роля за икономическия и културен подем на града през ХIХ в. Днес там се намира музей, който разказва за Панагюрската златарска школа. Показани са златните лъвчета, носени от участниците в Априлското въстание срещу османското владичество (1876 г.), както и обковите на оръжието, изработени от майсторите като дар за родолюбивата кауза.
Източник: www.bulgarianhistory.org
 

Щрихи от родината
ПО СЛЕДИТЕ НА ИЗГУБЕНОТО 
ВРЕМЕ – ПОТОПЕНАТА ЦЪРКВА НА ЯЗОВИР ЖРЕБЧЕВО
	Тя е там повече от век. Стърчи самотна насред прозрачните язовирни води. Зиме я брулят ветрове и снежни виелици, а лед сковава нозете ѝ.  Лете жарко слънце безмилостно напича столетните й зидове, изтърбушения покрив и зеещите в нищото прозорци и врати. Далеч от хорската суета и забързания ход на времето, потопената църква на язовир Жребчево тъне в самота и забрава, като безмълвен свидетел на изгубената вяра и надежда.
	Някога, преди водите да погълнат село Запалня  и още две околни населени места, храмът бил в центъра на живота в долината, а кристалният звън на камбаната му се носел над стелещите се като ароматни килими насаждения с маслодайна роза в подножието на Средна гора.
	По време на турското робство Запалня се славело със своите 120 гюлеви казана за добив на розово масло. По това време селото било на важен търговски кръстопът. Оттук  минавал  пътят от Казанлък за Одрин, а край него е имало и  няколко хана. Според османски документ от 1472 г. Запалня е съществувало още преди 13-ти век, но с друго име. Днес обаче от някогашните кокетни къщи и тесни прашни улички, огласяни от детски смях, майсторски чукове и конски копита, не е останала и следа.
	Храмът е издигнат през 1895 г. на мястото на църква от 4-9 век. Но фактът, че е кръстен на Св. Иван Рилски – небесен покровител на българския народ, не притеснил по никакъв начин партийните функционери по времето на соца. В средата на миналия век от столицата пристига решение точно тук да бъде изграден голям язовир, който да събира водите на р. Тунджа. В началото местните не вярват на ушите си, после недоумяват, следват молби, протести. Но съдбата им е предопределена.
	Годината е 1962. Запалня, заедно със съседните села Жребчево и Долно Паничарево, биват засмукани от центрофугата на огромната водна маса буквално за една нощ. И остават завинаги погребани на дъното на язовира. Но малка частица от изгубения свят отказва и до днес да бъде заличена. Това е старата църква. Оцеляла благодарение на това, че е издигната върху леко възвишение над селото.
	Нащърбените й зидове, зад които наднича синевата, рисуват във въображението образи на изцъклено от отчаяние човешко лице или на плачещо дете, чийто безгласен зов за помощ се губи някъде на границата между водата и небето.
	Вече половин век самотният силует на храма се носи като призрачен кораб сред смълчаните води на Жребчево. Напролет водите прииждат, потапяйки го наполовина, а лятно време вълнички радостно се плискат в нозете му.
	Напук на природните стихии и забравата, стените му стоят все така гордо изправени,  сякаш устремени към небето. Казват, че са били иззидани от тревненски майстори. Ако се вгледаш внимателно в тях, ще видиш полепнали мидички и речни камъчета.
	„Св. Иван Рилски“ не е единствената българска църква, заличена от безпощадния социалистически замах, породил серия от грандиозни хидропроекти из цялата страна. Във фото-форумите срещаме спиращи дъха снимки на потопените църкви от язовирите Копринка, Огоста, Лобош…
	Близо до останките на храма са разпръснати няколко каменни кръста. Това е старото селско гробище. На това място е имало паметна плоча за мъртвото село, обърната с лице към язовира. На нея е бил изписан следният текст "Село Запалня, заселено XV в., изселено 1962 г.". Но както може да се очаква, днес и тази следа е заличена. Просто плочата вече я няма. Малцина си спомнят за потъналата на язовирното дъно долина и за нейните обитатели, всеки със своята съдба, надежди и разочарования.
	Трите заличени села обаче са още живи в паметта на техните потомци. Всяка година те се събират в деня на Св. Иван Рилски, за да отдадат почит на техните предци и на някогашната си църква.
	А иначе Жребчево е рай за любителите на дивото къмпингуване, както и за художници и фотографи, които често се отбиват тук в търсене на най-добрата светлина за снимки и рисунки.
	Днес руините на църквата тънат в тишина, нарушавана от плисъка на вълните, играта на вятъра, промушващ се със свистене през изтърбушените й прозорци и … от блеенето на овце.
	-  Мога ли да ти снимам стадото ? – питам този овчар, повел животните си на паша без да обръща внимание на наближаващата буря
	-  Ама ти какво дириш тук, в този задънен край ? – отвръща човекът
	-  Харесва ми тишината, потопената църква…
	-  Какво ти харесва толкоз! Не виждаш ли, че от нея нищо не остана. И селото ни вече го няма, и хората избягаха, разпръснаха се кой-откъде. Нас Господ ни забрави. Скоро и ние ще си идем, тогава и споменът ще си иде с нас.  
Венета Николова
Източник: www.bnr.bg
 

Хоризонти
НАЙ-ШАНТАВИТЕ ХОТЕЛИ ПО СВЕТА
 
	За ексцентричните пътешественици и хората с приключенски дух, желаещи да избягат от ежедневната рутина, престоят в стандартен хотел по време на почивката им, може да бъде доста отегчителен. Ако и вие сте от тях или пък просто искате да допълните следващото си пътуване с още едно запомнящо се изживяване, може да изберете дестинацията за него, избирайки си някой от най-шантавите, впечатляващи и нестандартни хотели по света.
 
	JUMBO STAY, Швеция
	Искали ли сте някога да прекарате нощта в пилотската кабина на истински самолет? – Това е вашият шанс. Само че, в този случай самолетът не е във въздуха, а на земята. Хотел Jumbo Stay всъщност е истински Боинг самолет (модел 747-212B), произведен през 1976 г. за Сингапурските авиолинии, а по-късно е обслужвал и легендарните „Пан Ам”.
	Той е изведен от експлоатация през 2002 г. и е преустроен в хотел. Интериорът му е с нов, модерен декор и предлага на гостите запомнящ се престой. Освен, че е добър нискобюджетен избор за почитателите на авиацията, този хотел е удобен и за пътуващите по бизнес, тъй като се намира на входа на летище Арланда. 
	GIRAFFE MANOR, Кения
	Този изключителен бутиков хотел се намира в Найроби (Кения). Сградата на  хотела датира от 1930 г. и е емблематична за Найроби, тъй като напомня за пристигането на първите европейци в Източна Африка. С величествената фасада, елегантния интериор, зелените градини и очарователните дворове, част от гостите на хотела мислено се пренасят във филма „Далеч от Африка”. 
	Но най-възхитителното нещо, свързано с този нестандартен хотел, е стадото изчезващ вид  жирафи, живеещо там. Те посещават сградата на хотела всяка сутрин и вечер и  промушват дългите си вратове през прозорците, надявайки се да получат нещо вкусно за похапване. Разбира се, на гостите на хотела е предоставена специална храна, с която с радост да нахранят високите посетители.
 
	TREEHOTEL, Швеция
	Космически кораб с прибираща се стълба и огледален куб (The Mirrorcube), отразяващ слънчевата светлина и заобикалящата гора – така изглеждат две от шестте уникални къщи на дърво, образуващи Treehotel. Той е създаден от шестима известни дизайнери и архитекти, следващи идеята за уникален и луксозен хотел, позволяващ на хората да се насладят на красивата природа от височината на дърветата.
	Къщите са на височина от 4 до 6 метра над земята и предлагат уникални гледки към долината на река Люл и високите зелени гори.  Дизайнът е модерен и стилен и предразполага гостите към пълен релакс. Хотелът е отворен целогодишно и това го прави желана дестинация за много любители на природата.
	SUN CRUISE RESORT, Южна Корея
	Разположен на крайбрежна скала в Чондончжин, Sun Cruise Resort е един от най-посещаваните хотели в района. Това се дължи основно на факта, че Чондончжин е дестинация, позната сред туристите като мястото с най-красивата гледка към изгрева в Южна Корея.
	Хотелът представлява специално изработен круизен кораб, но не във вода, а върху скала. Построен е на върха на скалата, така че, излизайки на палубата, гостите да почувстват морския бриз, подобно на истински круиз. И за да бъде изживяването пълно, те могат да се насладят и на симулациите на звуци, наподобяващи морските вълни. Има 211 стаи, Източен и Корейски ресторант, впечатляващ скай бар, нощен клуб, караоке и басейн с морска вода. 
 
	CONRAD RANGALI ISLAND, Малдиви
	Conrad Rangali Island подканва своите гости да се гмурнат в необикновено изживяване както над, така и под повърхността на Индийския океан. Хотел „Muraka” (в превод - корал) е първият в света хотел под водата. Той съчетава модерни дизайн и технологии и може да задоволи вкусовете и на най-изтънчените изследователи по света. Намира се на 5 метра под морското равнище в средата на Индийския океан.
	Освен легло, душ и другите типични за хотелска стая компоненти, в „Muraka” ще намерите частен фитнес, бар, инфинити басейн и най-важното – подводна спалня. Стените са стъклени и позволяват да се наслаждавате на преминаващите морски обитатели и красивите корали през целия престой. Най-горният етаж на хотела се намира над водата, където посетителите могат да релаксират под слънчевите лъчи.
	Колко струва една нощувка? Само” 50 000 щ.д. на вечер.  Но в тях са включени персонален шеф готвач и използване на частна лодка.
 
	ICEHOTEL, Швеция
	Основан през 1989 г., Icehotel е първият и най-големият в света хотел, направен от лед и сняг. Както може би се досещате, той се топи с идването на пролетта, но вече 30 години известни художници и дизайнери го изграждат отново през зимата. Това се случва всяка година в периода ноември – декември и обикновено се използват около 4000 тона сняг и лед.
	Леденият хотел се намира в швейцарското село Юкасярви, на 200 км от Северния полярен кръг и се състои от около 150 стаи, чиято температура обикновено не пада под -4 градуса. Интересното тук е, че леглата също са изработени от ледени блокове. Но не се притеснявайте – те са покрити с еленски кожи и за гостите е осигурен термален спален чувал.
	В хотела има също ледена църква, леден бар, студио за ледени скулптури, както и два затоплени ресторанта, зона за релакс и четири заседателни зали. А сутрин, след закуска, гостите могат да се стоплят и релаксират в сауната. За развлечение посетителите могат да избират между риболов в леда, ски бягане, разходка с кучешки впряг, разходка със сноумобил, както и да наблюдават невероятното Северно сияние.
	KAKSLAUTTANEN ARCTIC RESORT, Финландия
	След като вече споменахме ледения хотел в Швеция, няма как да не обърнем внимание и на невероятния иглу хотел във Финландия. Той е съставен от истински стъклени иглута, намиращи се на 240 км от Северния полярен кръг. Те са разположени в няколко редици и са снабдени с луксозна спалня и персонална тоалетна. Термалното стъкло, от което са изработени пък, не се изпотява и не замръзва. Така гостите могат безпрепятствено да наблюдават звездите и Северното сияние.
 
 
	PALACIO DE SAL, Боливия
	Разположен на брега на величественото езеро Салар де Уюни в Боливия (най-голямото солно езеро в света) и само на 25 км разстояние от града, носещ същото име, хотел Palacio de Sal е уникален с това, че е изграден изцяло от сол. Като казваме изцяло, наистина имаме предвид всичко – стени, под, тавани, обзавеждане (столове, маси, легла), скулптури и т.н.
	Хотелът е създаден през 1998 година и е първия по рода си. Освен да се насладят на природата, гостите му могат да се отдадат на пълен релакс в прилежащия спа комплекс, както и да поиграят голф в изграденото за целта игрище (отново от сол).
 
	NO MAN’S FORT, Великобритания
	Изграден за защита на Портсмутското пристанище от френската инвазия, No Man’s Fort е най-голямата от три забележителни крепости в пролива Солент в Портсмут. Преустроен е като хотел през 2015 година и разполага с 22 луксозни стаи и няколко големи зали, подходящи за сватби и празненства.  За развлечение можете да избирате между 5 бара, кабаре клуб,  джакузи на покрива, както и приятното „къмпинг” занимание по изпичане на маршмелоу бонбони в малко огнище. Цените за нощувка варират около 400 паунда.
 
	MARQUES DE RISCAL, Испания
	След основаването си през 2006 година, този хотел се превръща в едно от най-търсените луксозни места за почивка. Фасадата му е обградена от огромни нагънати титаниеви листи, оцветени в розово и златно. Дизайн, изкуство, гастрономия, вино и тучен пейзаж – всичко това е съчетано в едно, за да създаде запомнящ се за гостите престой в средновековните градове на Елсиего. В луксозния интериор ясно се отличават характерните за архитекта Франк Гери белези. Наклонените стени, прозорците на зиг-заг, таваните с височина колкото на катедрала и редица други детайли създават усещането, че се намирате в истинско произведение на изкуството. 
Източник: www.grandhotelbansko.bg
 

Любопитни факти
ЛЮБОПИТНИ ФАКТИ ЗА МОНОГАМИЯТА ПРИ ЖИВОТНИТЕ
	Много биолози са отделили време и усилия, за да изучат моногамията при животните. Въпреки това обаче все още няма ясен отговор защо някои от тях са моногамни, а други – не.
	Със сигурност обаче може да се каже, че много по-голям процент от птиците са социално моногамни, в сравнение с бозайниците.
	Всъщност има разлика между сексуална и социална моногамия. И едва напоследък се установява, че съвсем малък брой животни са сексуално моногамни.
	Каква е разликата между двете?
	Социалната моногамия означава, че двойката заедно създава гнездото, заедно се грижи за поколението. Но един от двамата, или двамата, се сношава с чужди животни от същия вид.
	Сексуалната моногамия означава, че двойката е винаги заедно. Заедно се грижи за поколението, но и партньорите се сношават само помежду си.
	Всъщност много малко животни са моногамни не само в социален, но и сексуален план. Сред тях са: лебедите, някои видове папагали, полевките. Често се случва дори, ако един от двойката загине, другият дори да опита да отнеме живота си.
	Защо много повече птици са моногамни, в сравнение с бозайниците?
	Птиците нямат мляко, с което да отглеждат малките. Повечето бозайници са полигамни, защото бебетата не бозаят от мъжкия т.е. майката може да се справи и без него. Тъй като птиците нямат мляко, бебетата се нуждаят и от двамата си родители, за да бъдат нахранени, освен ако малките не могат да се справят сами от съвсем малки.
	Някои видове, като гарваните например, се нуждаят от двамата си родители, за да приемат достатъчно храна. Те дори и до година имат нужда от помощ при храненето – не могат да се справят сами. Тъй като много от тях умират именно през тази своя първа година от живота, е добре да бъдат обкръжени от повече членове на семейството – братя, сестри, родители. Така имат по-голям шанс за оцеляване.
	Социална моногамност при някои видове
	Има различни причини, поради които моногамните животни се сношават с други от своя вид. Една от тях е нуждата от нещо. Или иначе казано, те продават тялото си в замяна на предмет. Така постъпват например пингвините от вида Адели. Двойките заедно се грижат за малките и заедно строят гнездо. В случая гнездото представлява високо каменно укрепление. Но търсенето и изваждането на камъните е един дълъг и сложен процес. Ето защо женските понякога прибягват до тази дребна „хитрина“. Когато мъжкият го няма, те отиват при някой „ерген“ от същия вид, сношават се с него, а в замяна получават няколко камъчета.
	Много често е при лястовиците, чаплите и други птици, когато единия от двойката излети, за да търси храна, другият да се сношава с друга птица от същия вид. Това важи както за мъжките, така и за женските. Така се оказва, че не само мъжките могат да преследват женските, но и обратното.
	Но не всички животни са такива!
	Както споменахме вече, сред тях има и видове, които са сексуално моногамни.
	Лебеди
	Лебедите обикновено остават заедно в продължение на години, понякога дори и за цял живот. Тяхната привързаност е пословична. Неслучайно именно формата на телата им, обърнати едно към друго, образуваща сърце, е символ на любовта. Това са едни от птиците, които, когато останат без своя партньор, изпадат в „депресия“. Понякога дори слагат край на живота си.
	Черни лешояди
	Черните лешояди остават заедно за много дълго време. Така по-лесно се грижат и за своите малки. Те се редуват при мътенето на яйцата, както и при храненето на малките в последствие. А най-интересното е, че те атакуват други видове лешояди, които участват в сношения с чужди партньори. Счита се, че това е опит да се увеличи моногамията и да се намали безразборното поведение.
	Полевката
	Въпреки че моногамията не е характерна за повечето гризачи, полевката прави изключение. Тя обикновено формира двойка с друга полевка и това остава за много време, дори и за цял живот. Много често това е женската, с която мъжкият се чифтосва за пръв път. Мъжкият е изключително лоялен и верността му може да достигне до там, че да напада други женски, които се доближават до него. Този тип поведение е свързан с хормона вазопресин. Появява се, когато мъжкият се грижи за малките. Именно под влиянието на този хормон мъжкият изпитва положителни чувства, когато поддържа моногамна връзка. Изследване е установило, че под въздействието на него полигамните полевки стават моногамни.
Източник: www.cheti.info

Полезна информация
БИРАТА – ПОЛЕЗНА И ВРЕДНА. ЗАЩО?
 
	Бирата се определя като най-старата и консумирана алкохолна напитка в света и третата най-популярна, след водата и чая. 
	Бирената мая, която е сред основните компоненти на пивото, е богат източник на хранителни вещества. От друга страна, бирата съдържа и алкохол, за който е известно, че може да доведе до сериозни отрицателни ефекти върху здравето.
	Запознайте се с 4 ползи и 4 негативни въздействия от консумацията на бира...

	1. Източник на витамини, минерали и флавоноиди
	Бирата е богата на витамини от група В и на минерали, като магнезий, селен, калий, фосфор. Ечемикът и хмелът, използвани в производството на бира, са богати на флавоноиди, които имат мощен антиоксидантен ефект.

	2. Срещу коронарна болест на сърцето 
	Бирата е полезна срещу сърдечносъдови заболявания, поради съдържанието на витамини В6, В9 и В12. 
	Изследвания показват, че честотата на коронарна болест на сърцето е по-ниска сред умерените консуматори на бира. Те са с по-нисък риск от летален изход от сърдечното заболяване, в сравнение със злоупотребяващите и въздържателите. 
	Според учени съдържанието на витамин В6 в бирата помага за предотвратяване на провокираното от алкохола покачване на хомоцистеин в кръвта, рисков фактор за инфаркт и инсулт.
 
	3. Холестерол 
	Умерената консумация на бира подпомага здравето на сърдечносъдовата система и чрез повишаване на нивото на "добрия", HDL холестерол. Намалява се и риска от инфаркт с почти 30%.
 
	4. Камъни в бъбреците 
	Консумацията на бира може да понижи опасността от развитие на камъни в бъбреците при мъже на средна възраст. 
	Според финландско изследване употребяващите пивото са с 40% по-нисък риск от проблеми с бъбреците. На какво се дължи полезното действие, все още не е установено.
 
	Какви са негативните ефекти от редовната консумация на бира?
 
	1. Бирено коремче 
	Злоупотребата с бира може да насърчи абдоминално затлъстяване при мъжете и оформянето на бирено коремче. 
	Смята се, че консумиращите калорични напитки са по-склонни към коремни мазнини, поради склонността си да пият по-големи количества, без да усещат ситост. 
	300 мл бира съдържа около 150 калории. Светлото пиво, например, съдържа средно между 60-100 калории, затова е и по-предпочитано от жените. 
 
	2. Киселини
	Бирата съдържа мощни стимуланти на стомашната секреция и може да предизвика гастроезофагеален рефлукс и киселини в стомаха.
 
	3. Кръвно налягане 
	Всекидневната консумация на бира (приблизително 40 г алкохол) може да повиши кръвното налягане, което увеличава риска от сърдечносъдови проблеми. 
 
	4. Цироза
	Доказано е, че алкохолът причинява чернодробни заболявания, включително цироза. Според учени прекомерната консумация възпалява чернодробните клетки. 
	Редовната и дългогодишна употреба на бира обаче също може да доведе до чернодробни заболявания. 
	Материалът има информативен характер и не може да замести консултацията с лекар!
  Източник: www.puls.bg

Полезни съвети
СЕДЕМ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ТРИКА, 
КОИТО ЩЕ НАПРАВЯТ ЖИВОТА ВИ ПО-ХУБАВ
	Професор Мартин Селигман, един от създателите на психологията на позитивизма, има десетки проучвания, които доказват, че позитивизмът прави живота по-хубав и по-лесен. Ето 7-те златни правила, които ще ви помогнат да се справите с лошото настроение, депресията, апатията и да подобрите начина си на живот.
 
	1. Огледалното правило
	Съвсем просто – това означава, че всеки човек, който присъства в живота ви, е ваше огледално отражение, защото неминуемо влияе на характера, на настроението, на светогледа ви, дори на самооценката ви. Чували сте за „енергийни вампири”, нали? Това са хората, които ви натоварват, които сякаш „изсмукват” енергията ви и си я присвояват. Избягвайте ги. Търсете компанията на позитивни и добронамерени хора, които не само ще поплачат за вашата мъка, но също ще се зарадват от сърце на вашия успех.
	2. Силата на избора
	Всичко, което се случва в живота ви, е резултат от изборите, които правите. Всяко действие води до друго действие, това е верижната последователност на събитията, които са навързани и никое не стои просто ей така в празното пространство. Някои го наричат съдба, други – Бог, трети – случайност. Науката го нарича личен избор. Разбира се, че съществуват неща, които не избираме – родителите, семейството, раждането, смъртта. Но нека това, което зависи от вас, бъде премислено. Ако имате мечтана цел, следвайте я неотклонно. Всяка малка стъпка ви приближава към желания резултат.
	3. Силата на грешките
	Важно е да осъзнаете, че всеки може да сгреши. Съвършенството и безгреховността са присъщи само на мъртвата материя. Затова се радвайте, че грешите и че можете да се поучите от грешките си. Това означава, че животът продължава.
 
	4. Правилото на относителността
	Съществуват неща, които зависят само и единствено от нас, затова спрете да се оплаквате от връзката си, от начина си на живот, от работата си. Ако не се чувствате щастлив с човека до себе си, по-добре се огледайте за промяна. Ако не харесвате работата си, напуснете. Нищо не е толкова страшно, колкото изглежда. Кажете си, че заслужавате повече, преодолейте страха и навика си и дерзайте!
 
	5. Ефектът на очакването
	Примирете се с мисълта, че никой нищо не ви дължи. Колкото по-малко очаквания, толкова по-малко разочарования. Бъдете мили с другите безрезервно и помагайте безкористно. Самият факт, че сте подали ръка на човек в нужда, би трябвало да ви донесе достатъчно удовлетворение.
	6. Правилото на трезвото мислене
	Живейте тук и сега. Не вчера, не утре, днес! Не мислете за вече отминалото, не се тревожете за това, което предстои. Животът е в този момент, докато четете тези редове, докато отпивате глътка кафе, докато гледате приятен филм. Не пропускайте настоящия миг заради мисли какво е можело да бъде или какво може да бъде. Важното е какво е сега.
 	7. Силата на оптимизма
	Не пренебрегвайте дребните неща, които ви заобикалят. Не обвинявайте живота, че е скучен, не завиждайте на хората за техния живот – заблуждавате се, че е по-интересен от вашия. Насладете се на природата, на красотата край себе си. Благодарете, че сте живи, че сте здрави, че ходите. Създавайте си сами преживявания и хубави спомени. Ставайте и излезте навън. Светът ви очаква!
Източник: www.obekti.bg
 

Кулинарни рецепти
ПИЛЕШКИ ГЪРДИ С КАРТОФИ И СМЕТАНА НА ФУРНА
(Предложение на Ивелина Стефанова от Силистра)
	Продукти: 2 картофа, 1 бр. пилешко филе, 2 яйца, 100 мл сметана за готвене, 1 ч.л. сол, 1 ч.л. подправки на вкус, червен смлян пипер, куркума, 100 г кашкавал, 1 домат.
	Начин на приготвяне: Обелете картофите, нарежете ги на средно дебели кръгчета, наредете ги във форма, посолете ги и ги подправете.
	Нарежете месото на по-малки парчета и го разпределете върху картофите.
	В отделна купа разбъркайте яйцата със сметаната, добавете сол и всички подправки. Разбъркайте добре и изсипете равномерно върху картофите.
	Настържете кашкавала на едро ренде и поръсете отгоре.
	Измийте домата, нарежете го на колелца и ги наредете върху кашкавала, така че да са равномерно разпределени по цялата повърхност.
	Печете в предварително загрята фурна за около 25-30 минути на 200 градуса (можете да покриете формата с влажна пергаментова хартия).
	Нарежете готовото ястие, поръсете с нарязан магданоз и можете да сервирате с любимата си гарнитура.
* * *
ЯСТИЕ ОТ КАРТОФИ, КАЙМА И МАЙОНЕЗА
(Предложение на Ивелина Стефанова от Силистра)
 
	Продукти: 250 г картофи, 20 мл олио, сол, черен пипер, смлян червен пипер на вкус, 500 г кайма, 1 яйце, 150 г кашкавал, 1 глава лук, 70 г майонеза.
	Начин на приготвяне: Обелете картофите, нарежете ги на по-малки парчета и ги сложете в купа. Посолете, подправете и разбъркайте добре. Поставете ги в тавичка от йенско стъкло и ги разпределете равномерно.
	Смесете каймата с яйцето. Подправете със сол, черен пипер, червен смлян пипер и разбъркайте добре. Разпределете каймата върху картофите.
	Настържете кашкавала на едро ренде, а лука на ситно ренде и ги смесете с майонезата. Разпределете върху каймата.
	Печете 40 минути в предварително загрята фурна на 200 градуса.
* * *
ШОКОЛАДОВ СЛАДКИШ С ТРИ ПРОДУКТА
(Предложение на Ивелина Стефанова от Силистра)
 
	Продукти: 600 г лешников крем, 100 г брашно, 4 яйца.
	Начин на приготвяне: Сложете лешниковия крем за около половин до една минута в микровълнова, за да се втечни.
	Яйцата по желание можете да разбъркате с бъркалка предварително.
	Изсипвате шоколада в купа, добавяте яйцата и пресятото брашно, след което разбивате с миксер до еднородна гъста смес.
	Най-добре използвайте за този шоколадов сладкиш тавичка 26 см с хартия за печене на дъното.
	Печете шоколадовия сладкиш с 3 продукта на 190°C за 15-20 минути.
* * * 
КРОКЕТИ С КАЙМА И КАРТОФИ
(Предложение на Василка Кичукова от Дряново)
	Продукти: 5–6 картофа, 250 г кайма, 1 жълтък, сол на вкус, половин глава лук, магданоз, черен пипер.
	За панировката: 1 яйце, 1 ч.ч. брашно, 1 ч.ч. галета, 1 ч.ч. олио за пържене.
	Начин на приготвяне: Картофите се обелват, нарязват и сваряват, докато омекнат. Отцедени се намачкват на пюре и леко се охлаждат. 
	Добавя се един жълтък в каймата и се овкусява с черен пипер, магданоз и чубрица. Желателно е в купешка кайма да не се добавя сол, има достатъчно.
	С мокри ръце се оформят крокети с дължина 8 см и се оставят във фризера за 20 - 30 минути да стегне каймата.
	Разбива се едно яйце в купа, сипва се в чиния брашно, а в друга чиния - галета.
	Загрява се олио в тиган. Крокетите с кайма първо се топят в брашно, после в яйце и се овалват в галета.
	Крокетите с кайма и картофи се пържат от двете страни до златисто на умерен огън.
	Сервират се с подходяща сезонна салата или просто зеленчуци.
* * * 
ПЪЛНЕНИ ПИЛЕШКИ КОЖИЧКИ С БОГАТА ПЛЪНКА
(Предложение на Василка Кичукова от Дряново)
	Продукти: 1 тарелка пилешки кожи, 1 глава лук, 2 бр. пилешки гърди, 1 морков, 4-5 гъби, кисели краставички – по желание, соев сос.
	Начин на приготвяне: Загряваме олио и запържваме лука и моркова до златисто. След това запържваме и пилешкото месо, нарязано на ситно, овкусяваме го със соев сос, изпържваме гъбите и ги добавяме.
	Омесваме сместа в купа и завиваме кожичките като сарми.
	Печем до златисто.
	При сервиране могат да се залеят с чеснов сос.  
* * *
ПЕЧЕНО ЯРЕШКО С УНИКАЛНА МАРИНАТА
(Предложение на Василка Кичукова от Дряново)
	Продукти: Килограм и половина ярешко месо, 40 мл соев сос, 40 мл зехтин, 5 пресовани скилидки чесън, 3 с.л. червен пипер, 1 с.л. черен пипер, 2 с.л. горчица, 50 г масло, сол, 200 мл бяло вино, вода.
	Начин на приготвяне: Ярешкото се измива и нарязва на порции. С помощта на вилица или нож се боде на няколко места, за да може да се овкуси по-добре.
	В голяма купа се слагат всички подправки и се разбъркват. Месото се намазва обилно с маринатата. Поставя се в тава и се завива с фолио. Хубаво е да престои поне 3 часа, но може и повече.
	При печенето се прибавят в тавата виното и вода. Запечатва се отново с фолио и се пече на предварително загрята фурна на 180 °C около два часа и половина 
	Тъй като всяка фурна е различна, е желателно след втория час да се отвори фолиото и да се прецени дали ще трябва още да се пече ярешкото на фурна.
	Когато месото е готово, се маха фолиото, за да може да се запече.
	По желание може да се добавят джоджен или пресен лук към това печено ярешко с уникална марината.  

Здраве
ХРАНИ, КОИТО ПОДМЛАДЯВАТ МОЗЪКА И ОЧИТЕ
 	Какво трябва да ядем, за да бъде умът ни бистър, а мисълта ни да сече като бръснач? Според едно съвсем скорошно изследване, проведено от група американски учени, най-важното условие е в храната ни да се съдържа лутеин – важно съединение, което не се произвежда от организма и трябва да се набавя с храната.
	Спанакът и къдравото зеле са начело в списъка. Зеленолистните зеленчуци съдържат големи количества лутеин, който може да се намери още и в авокадото и яйцата. Той се натрупва в тъканите на главния мозък и в очите.
	Учени от университета в Илинойс обясняват защо е важно да се поддържа адекватно равнище на лутеин в храната, пише Eurek Alert.
	Учените изследвали ефекта на лутеина върху 60 души на възраст между 25 и 45 години. Оказало се, че хората на средна възраст с по-висока концентрация на лутеин в организма, от гледна точка на невронните реакции изглеждали много по-млади. Това означава, че лутеинът защитава мозъка от възрастови изменения.
	Шведски учени от Университета Линкьопинг пък установили, че лутеинът успешно се бори с възпалението. Както знаем, възпалението в организма е тясно свързано с коронарната недостатъчност. Известно е, че възпаленията в организма са свързани с исхемичната болест на сърцето. В тяхното изследване са участвали 193 души, страдащи от исхемия.
	Учените измерили концентрацията на 6 разпространени каротиноиди (природни пигменти), включително и лутеин, в кръвта на доброволците. Специалистите отчели и равнището на интерлевкин 6 – маркер на възпалението. Изследването показало, че колкото по-висока е концентрацията на лутеин в кръвта, толкова по-ниско е нивото на интерлевкин 6.
	Ето кои храни се отличават с високо съдържание на лутеин:
 	къдраво зеле и зеленолистни зеленчуци 
 	спанак 
 	ряпа 
 	тиква 
 	маруля 
 	броколи 
 	моркови 
 	артишок 
 	домати 
 	яйца 
	Специалистите са открили също, че възпалителната активност на клетките от имунната система на участниците намалявала под въздействието на лутеина. Съединението се поглъща от клетките на имунната система и се натрупва в тях.
 

Усмивки
ЛАФОВЕ И ПАРАЗИТИ В ЕЗИКА НИ – ВТОРА ЧАСТ
Разбираш ли
Вмята се в края на изречението. Така говорещият иска да се увери, че събеседниците му внимават в това, което говори. Освен това по някакъв начин се опитва да ги провокира да се включат в разговора, като потвърдят, че го слушат внимателно.
Между другото
Използва се най-често, когато се опитваш да смениш темата в желаната от теб посока. Нещо повече, според психолозите, изследващи метаезика, тази фраза се употребява тогава, когато човек иска да каже нещо много важно, но просто не може да намери подходящия начин да го поднесе. Макар че буквално фразата означава маловажна тема на фона на другите, де факто е точно обратното.
В смисъл
Когато някой не е много речовит, обикновено се опитва винаги да дообясни какво точно има предвид. Често ползва израза поне по три пъти в изречение, опитвайки се да изрази по-точно мнението си. Гледайки недоумяващите погледи на събеседниците, често се заплита още повече и съвсем не може да поднесе мнението си в някаква разбираема форма.
Така
Особено любима думичка, която може да замести всяка част от речта. Употребява се във всякакви изречения и ситуации и обикновено е свързана с липсата на ясна мисъл у говорещия. Използвайки „така“, човекът печели време, за да помисли каква да е следващата му дума, тъй че да изрече нещо що-годе смислено.
Нали
Прибавя се към твърдения, в които говорещия не е твърде убеден. Ако е уверен в аргументите си, няма да се нуждае от одобрението на околните, но в случай на несигурност се вмята заветното „нали“ с надеждата, че събеседниците ще подкрепят мнението му.

Занимателна страничка
ГАТАНКИ ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ
 	1. Кое е това нещо, което има око, но не вижда?
	2. По-лек съм и от перце, но дори и най-силният човек не може да ме задържи за повече от 5 минути. Какво съм аз?
	3. Кои са тези две сестри: едната ражда другата и обратно?
	4. Кои две неща никога не може да се ядат за закуска?
	5. Без пръсти сочи, без ръце бие, без крака бяга? Що е то?
	6. Хирургът Хал и шофьорът на автобус Ал са влюбени в Пейдж. Ал трябва да предприеме пътуване и няма да го има десет дни. Преди да замине, той дава на Пейдж десет ябълки. Защо?
	7. Махаш му обвивката, изяждаш вътрешността и после изхвърляш вътрешността. Що е то?
	8. Аз съм инструмент, който всеки може да чуе, но никой не може да види или да докосне.  Какво съм аз?
	9. Двама души се раждат в един и същи момент, но нямат един и същ рожден ден. Как е възможно това?
	10. Аз съм във всеки, но всеки ме иска. Няма да те нахраня, но ще нахраня дървото. Какво съм аз?
	11. Това е малка стая,
	     но никой не живее тук.
	     И няма значение от времето,
	     защото вътре винаги е студ.
	     Що е то?
 
	12. Колкото повече суши, толкова по-мокро става. Що е то?
	13. Ако имаш три ябълки и четири портокала в едната ръка и четири ябълки и три портокала в другата, какво имаш?
	14. Нямам портмоне, но си плащам. Обикалям света, а все стоя в ъгъла. Какво съм аз?
	15. Можете ли да назовете три последователни дни, без да използвате сряда, петък или неделя?

ОТГОВОРИ:
 	1. Иглата
	2. Дъхът
	3. Денят и нощта
	4. Обядът и вечерята
	5. Часовникът
	6. Ябълка на ден държи доктора далеч от мен.
	7. Кочан царевица
	8. Гласът
	9. Родени са в различни часови зони.
	10. Водата
	11. Хладилникът
	12. Хавлията
	13. Много големи ръце
	14. Пощенска марка
	15. Вчера, днес и утре 
  
	Гатанките са публикувани по предложение на Ивелина Стефанова от Силистра
 

ЗА ИГРАТА "ПОЗНАЙ ПОДПРАВКАТА"
	Уважаеми читатели,
	Публикуваната информация към играта „Познай подправката“ в брой 7 от 2021 г. на сп. „Звук и светлина“ се отнася за подправката черен пипер. Отговорилите правилно са: Снежанка Кирчева от Пловдив, Боян Башев от Пловдив, Елица Йосифова от Велико Търново, Христиана Христова от Шумен, Иванка Христова от Левски, Върбина Станкова от Шумен, Маринка Илиева от Дряново, Димка Дамянова от Пловдив, Донка Вълнеева от Пловдив, Димитър Станев от Велико Търново, Калина Стайкова от Харманли,  Ивелина Стефанова от Силистра, Силвия Дацин от с. Орешак,  Величка Николова от Габрово и Диана Делчева от Харманли.	
Благодарим на всички взели участие!
* * *
А ето и информацията за следващата подправка, която трябва да познаете:
* * Н * Л * Я
Търсената подправка се състои от  седем букви.
	Позиции на буквите в думата:
	Трета буква – Н 
	Пета  буква – Л 
	Седма буква – Я. 
Информация за подправката: 
	Миризмата на тази подправка ни е добре позната още от детството. Произхожда от удивително растение от семейството на орхидеите, което расте в Централна Америка, а в наши дни го култивират в САЩ и на островите в Индийския океан. Цъфти с едри светло-зелени цветове, които миришат много приятно, а плодовете му са дълги кафяви кутийки, които са пълни със семена. Цветът цъфти само един ден и се опрашва само от определени видове пчели и колибрита – навярно затова тази подправка се смята за една от най-скъпите.
	Древните ацтеки са познавали отлично вкуса и мириса на подправката. Наричали растението „черното цвете”, макар то да е зелено, и са приготвяли с него стимулираща ароматизирана напитка – със зърна какао, лют пипер и мед.
	Смята се, че първите европейци, които са опитали тази подправка , са били моряците на Колумб или конквистадорите на Кортес, защото точно по това време тя е достигнала до Европа и веднага получила страхотна популярност – в кралските дворове. Екзотичната подправка била ценена колкото златото, дори и повече.
	В Англия, в двора на Елизабет I, подправката се добавяла към десертите, а французите ароматизирали с нея тютюна си. През XVIII век била считана за афродизиак – сигурно заради чувството на наслада и удоволствие.
Познахте ли коя е подправката?
 


Цитат на броя
"Когато си удовлетворен от това да бъдеш себе си и да не се сравняваш или конкурираш с останалите, всички ще те уважават."
Лао Дзъ

Притурка на сп. "Звук и светлина"
МЕДАЛЬОНЪТ
/с продължение/
НЕ УМИРАЙ, ПРИЯТЕЛЮ!, 1855 Г.
	За тях войната приключи! Мечтата за възраждане на Полша и на казачеството – също. А там някъде на Кримския полуостров оръдията продължаваха да гърмят. Там някъде в Кавказ местните мюсюлмани от дивите черкезки племена, воюващи на страната на Османската империя, продължаваха да режат с ятаганите си главите на руските войници. А те от своя страна не им оставаха длъжни, разстрелваха ги от упор, палеха цели села и ги прогонваха от земите им. Султанът не можеше да остане безразличен към съдбата на единоверците си. Трябваше да разтвори границите си и да ги прибере. Да намери място за тях в просторните си владения. И те поеха с керваните си към Анадола или към Балканския полуостров. А войната зад гърбовете им изпепеляваше тяхната родина.
	В българските земи гърмежите на оръдията не се чуваха. За войната напомняше само колосалното струпване в морските пристанища и в граничните градове на десетки хиляди униформени французи, англичани, а напоследък и италианци от Кралство Сардиния. Англичаните мряха като мухи от холера, а некадърните им офицери не можеха една полева болница да организират. Но цялата тази въртележка се въртеше някъде встрани от двата полски полка, единият базиран край големия, почти двайсетхиляден търговски център Сливен, а другият край малкото пристанищно градче Бургас, наброяващо само две-три хиляди. Тези поляци, които искаха да умрат за родината си, останаха живи. И нямаше какво да правят. Нищо! Освен да пият, а командирите им да се карат помежду си.
	Единият полк беше казак алаят на Садък паша. А другият, сформиран и въоръжен от “правителството в изгнание” в хотел “Ламбер”, бе под командването на племенника на Адам Чарториски – вече не толкова младия генерал Владислав Замойски. Той изпрати няколко писма до Садък паша, когото наричаше в тях “скъпи ми приятелю Чайковски” и настоятелно го приканваше да мине под негово командване за общи действия в интерес на Полша, тъй като сега той, Замойски, е представителят на хотел “Ламбер” в Османската империя.
	Всеки път Садък паша прогонваше адютанта му с думите: “Тук няма никакъв полски офицер Чайковски!” – изкрещени гръмогласно на чист полски език.
	Но генерал Замойски, за когото си остана необяснимо внезапното изчезване на Михаил Чайковски от “резиденцията” в Цариград, не се отказа. Пращаше друго писмо, в което изразяваше съжаление за странното му отдръпване и настояваше да изяснят недоразумението в личен разговор. Следваше лаконичен, пълен с презрение отговор: “Не разговарям с пълзящи гниди! Не мога да се наведа толкова ниско.”
	И така нататък... Никой в емигрантските среди не можеше да предположи какво толкова е разгневило предания им до вчера приятел, за да се отвърне така рязко от тях, да смени името и вярата си и да постъпи на османска служба. А в същото време да събира полска войска около себе си.
	Ето защо в началото на октомври в Бургас пристигна един човек, който беше добър приятел и на двамата и бе поел върху себе си задължението да ги сдобри и да изясни проблема. Знаменитият полски поет Мицкевич си пишеше с тях и затова вярваше, че ще се справи.
	Адам Мицкевич слезе от кораба и се огледа.
	Откри в тълпата единия от посрещачите си, а след малко забеляза и втория. Помаха радостно с ръка и на едната, и на другата страна. Тогава те се видяха. Замойски, разбира се, се зарадва на тази малка хитрост. Нали точно към такава среща се стремеше от месеци! А Садък паша стисна юмруци от гняв. Но беше дошъл да посрещне приятеля си. Не можеше да се обърне и да си отиде, все едно да избяга с подвита опашка. Налагаше се да приеме предизвикателството. Той приближи, разпери ръце и го прегърна.
	– Добре дошъл, Адам!
	– Радвам се да те видя, приятелю! – отвърна поетът. – Я как си се издокарал! Като истински паша. Чух за твоето преобразяване, но не вярвах, че носиш и такъв oперен костюм, достоен за сцена в “Отвличане от сарая”. Твърде много дипли, скъпи Михале, твърде много дипли!
 [1. Когато австрийският император Йозеф II видял партитурата на същата опера, възкликнал: “Твърде много ноти, скъпи Моцарт, твърде много ноти!” (б. а.). ]

 Това нещо шалвари ли се нарича?
	– Имам още едни – засмя се на закачката приятелят му. – Ще ти ги дам, да видиш колко са удобни. Никъде нищо не те стяга.
	Същата вечер на богатата трапеза в офицерския салон в полка на Замойски тримата разговаряха, смяха се на шегите си, пяха с вдигнати чаши любимите си песни и се държаха така, сякаш нито вражди, нито изминалите години ги бяха разделяли.
	“Какъв е проблемът между тях?” – не можеше да се начуди Мицкевич, но не бързаше да пристъпи към сложния разговор. Щеше да им погостува седмица-две, да поговори с всекиго поотделно и да сглоби мозайката. Това, че не се скараха веднага, че пееха и се тупаха един друг по раменете, беше добър знак.
	На другия ден решиха да отидат в казак алая на Чайковски.
	Генерал Замойски за първи път идваше и с любопитство оглеждаше войската на съперника. Тук цареше някаква веселост, някаква неуставна свобода и разпуснатост и той се намръщи. Нямаше строева стъпка, отривисти команди и козируване.
	Намръщи се. Не му хареса. Освен това с почуда чу някои от казаците да говорят на български. Влязоха в широката шатра и старият им приятел съвсем като ориенталски паша плесна с ръце, при което дотичаха неколцина от войниците му и подредиха всякакви дребни вкуснотии върху ниските масички– баклавички, банички, локум, захаросани сушени плодове.
	“Остава сега да плесне пак и да влязат одалиските
[2. Одалиски – наложници у някои източни народи (тур.), (б. а.). ]
  под звуците на зурни и дайрета!” – помисли си Замойски.
	Но не стана точно така. На второто плясване се появи един мъж на тяхна възраст, Чайковски му каза нещо на турски и той се оттегли с поклони. След малко им донесе по едно наргиле.
	– Гледай, гледай! А опиум слагаш ли във водата? – попита засмян Мицкевич. – Сега в Париж това е много модерно сред артистичните среди. Пушим наргилета с опиум, пием абсент. Да не говорим, че всяка дама, която се тръшне от мигрена, гълта лауданум, а то си е опиум. Не си мисли, че много ще ни изненадаш. И ние сме опитвали от загадъчните прелести на Ориента!
	Тримата запушиха с удоволствие, а Мицкевич пак подкачи домакина:
	– Сега ако ни покажеш и харема си, ще те призная за истински бей! Чух, че си се оженил втори път в Истанбул.
	Мурат седеше пред шатрата и ги чакаше да се наприказват на странния си шъшкав и съскав език. Беше приготвил конете и пушките, както му разпореди Садък паша. А след като те тръгнеха на лов, щеше да се заеме с грижата за вечерята. Те я гръмнат някой заек или пъдпъдък, я не. Нямаше да ги нахрани уловът им.
* * *
	Мурат се появи в казак алая съвсем случайно. След злополучното си приключение в Одрин, което изпразни кесиите му, като се пазеше от други изкушения, той се упъти с малкото останали му пари право към село Кортен при сестра си. Влезе между къщите, яхнал коня си с горда стойка, и очакваше да започнат да надничат съселяните му през портите и дуварите, да го сочат с пръст и да ахкат. Но те равнодушно поглеждаха яздещия по прашната улица ага и го подминаваха.
	“Не ме помнят – огорчи се агата. – Никой ли няма да ме познае?”
	Спря пред къщата на баща си и се изненада колко малка и схлупена му се стори тя. Беше се нагледал по далечните земи на големи къщи и палати и сега значимите неща от детството и младостта му се виждаха вехти и нищожни.
	Бутна вратичката и влезе в двора.
	– Ей, има ли някой? – подвикна бодро.
	От къщата излезе момче на петнайсетина години и го изгледа с подозрение.
	– Кой си ти и кого търсиш? – попита троснато то.
	– Аз съм Мурат Келерджия, вуйчо ти – отвърна новодошлият.– Ти също си Мурат, нали? Синът на сестра ми. Тя тука ли е?
	Така се върна Мурат. Нямаше ги вече баща му и майка му. Прибра се при сестра си и племенника си, който всъщност му се падаше и брат, но те не обсъждаха тия деликатни родствени отношения. Поразходи се един-два пъти наперено из селото в новите си дрехи и на хубавия си кон, после отиде и до града така наконтен, но нямаше какво да прави в Сливен, та пак се прибра на село. С малкото пари, които му бяха останали, никаква търговия не можеше да се подхване, пък като живееше при сестра си, трябваше и той да плаща за храна, и така за половин година се видя дъното на кесията му.
	Продаде си хубавата пушка и купи пак каруца. За пушката не му бе жал. Не можеше добре да стреля. Не уцелваше дори от близко разстояние. Виж, малкият Мурат беше друго нещо! Дигне я до окото си и “бам”, право в камъчето. Те така си редяха камъни по една ограда.
	Но продаде я. А двата хубави пищова с кокалените дръжки подари на малкия Мурат. Реши пак да стане кираджия, да превозва чужда стока. По едно време се сети за сливенската фабрика за сукно, дето си стоеше затворена от години. Поразгледа я отвън, една нощ изкърти страничната врата и влезе да види какво може да открадне. Те и без това така си ръждясваха. А беше видял в Истанбул колко е напреднал светът с техниката. Можеше да изнесе някои инструменти и да ги продаде изгодно. Посъбра, каквото можa, и го натовари в каруцата. Никой не го видя. Затова на другия ден пак дойде и измъкна една цяла малка машинка, после още една. Потърси на кого може да ги продаде, но никой не се заинтересува и той спря да ходи във фабриката. А машините си останаха в плевнята му в Кортен да събират прах.
	И като превозвач не му потръгна. Пресрещнаха го един ден разбойници на пътя, обраха клиента му, а на него му задигнаха коня, та три дни се прибира пеша. После се хвана полски пазач в едно българско село и дълго изкара там, три-четири години. Но селяните го смениха с един стар турчин. Почуди се Мурат защо. За по-ниска заплата ли се хвана старецът?
	А той сам му обясни след някое време:
	– Притеснили се българите от селото. Много си се заглеждал по жените и дъщерите им, та се уплашили да не посегнеш или да не откраднеш някоя. Пък аз съм стар и немощен и от мен не ги е страх.
	Такава излезе работата. Мурат поклати огорчено глава. Не можеш ги разбра тия гяури! Хем оставят жените си така безсрамно да ходят по улиците и по полето с открити лица, хем се сърдят на турчина, че ги заглеждал. Ами и той е човек, и той душа носи! Иска да си избере хубавица. Иначе, като го оженят майка му и баща му, до първата си нощ не вижда лицето на жена си. Не знае, като си вдигне тя яшмака, красива ли ще е или ще се покаже някаква грозотия. А така срещнеш хубава българка, откраднеш си я и остава само да я накараш да приеме исляма и да ѝ се радваш.
	Позамисли се Мурат над тази идея и взе, че я сподели със сестра си една вечер. Един вид – съвет да ѝ поиска.
	– Не съм престарял – кротко каза той. – На четирийсет и шест съм. Защо да скитам сам като трън в полето?
	Сестра му изведнъж се вторачи в него, а погледът ѝ пълен с гняв. И хем гневно гледа, хем очите ѝ плуват в сълзи. Отваря и затваря уста като риба на сухо, преглъща и нищо не може да каже.
	– Какво ти стана, ма? – уплаши се Мурат.
	– Да не си посмял! – викна тя. – Ти да не си посмял да го направиш!
	– Че защо другите да могат, а аз не? – сопна се той.
	– Защото, защото... – сълзите се затъркаляха от очите ѝ и тя захлупи лице в шепите си. – Моята злочестина ми стига в тая къща. Няма да дам и друга българка да почерни тука дните си.
	Мурат само мигаше насреща ѝ. Каква българка? Какви ги приказва сестра му!
	А тя вдигна глава, погледна го жално с големите си кротки очи и обясни:
	– Ние с тебе не сме турци, Мурате. Потурнаци сме. [3.  Потурнаци – потурчени (б. а.). ]
	Ти беше мъничък и не помниш, но аз помня. Не съм спряла да плача оттогава. Старият Келерджия не ни е баща. Нашият баща беше християнин. Не помня от кое село ни отвлече Келерджията, но беше много, много далече. Дни наред вървяхме, през планини и долове, краката ни се подбиха от ходене. Бездетен беше тоя турчин, отгледа ни. Тебе като син те имаше, задоми те. А аз исках да избягам с един от неговите овчари. Харесвах го и той мене. Щях да ида с него и пак да си бъда християнка, но той се уплаши. “Ще ме обесят, каза, а тебе ще заколи Келерджията.” Избяга, ама сам. И аз останах в ръцете на турчина. А щом умря жена му, ме взе мен за жена. Това бил намислил, още като ме откраднал. Сам ми го каза. Можеше да ме вземе, докато беше и тя жива, Коранът му го позволява, но не искаше да я гневи. Пък се оказа, че тя била бездетната! Защото аз му родих син – тя подсмръкна жално и избърса с ръка бликналите отново сълзи: – Виж от какво зависи животът на човека понякога. Ако не беше бездетна жена му, нямаше да ни открадне той от дома! – зарида отново и раменете ѝ се затресоха.
	Мурат безмълвно я прегърна, стъписан от разказа на сестра си.
	– Не е бил тоя живот орисан за тебе, братко, затова остаря вече, а не можеш да си намериш мястото! Другаде ти е бил хвърлен пъпът! Не в турска къща...
	Тя дълго плака после, а Мурат излезе на двора да пуши.
	След тази вечер повече не отвориха дума за миналото или за женитба. Мурат се повъртя тука още седмица, пък хвана пътищата. Събра се с още двама разбойници и започна да преживява от грабежи по далечни краища. Като се вдигнеха много да ги гонят, той се скриваше с другарите си при сестра си. Плащаха ѝ да ги храни и да ги крие, изкарваха така зимата и напролет – хайде пак в гората.
	Но един керван веднъж здравата им се опря. Искаха да го спрат и само да съберат кесиите на търговците, а те наизвадиха пушки и взеха да стрелят по тях. Научиха се и други така да правят. Не се бояха вече християните да носят оръжие и да се бранят от грабежите. Тежък стана разбойническият живот. Пръсна се дружината му. И Мурат пое пак към Кортен при сестра си.
	А покрай Сливен – разпънати шатрите на някаква войска. Мина покрай тях наблизо, позагледа ги и се позаслуша какво говорят. Нищо не разбра. Не беше на турски, нито на български, ама нещо много познато му се стори.
	“Поляци! – просветна му. – Да не би Чайковски ефенди да е успял да си събере войската, за която преди толкова години разправяше?”
	Тръгна из лагера и се заоглежда. Ами да, на полски говорят и тук-там на български. И нито един турчин, освен оня паша, дето слезе от коня си пред голямата шатра. Но тоя паша не беше ли точно Чайковски? Спря едно войниче и го попита на български:
	– Момче, това там не е ли Чайковски ефенди?
	– Да, ама сега се казва Садък паша.
	Така се появи Мурат в казак алая преди повече от две години и тоя път като че ли си намери мястото. Странно място – като него самия. Султанска войска, ама без турци в нея. Само пашата мюсюлманин, ама и той като Мурат бивш християнин, и той потурнак. Не смяташе вече за унизително да служи на тоя човек, даже му беше благодарен. Казваше си, че при всичките си скитания, в неговия дом бе живял най-добре. И сега остана при него. Стар беше за войник. Садък паша го задържа за слуга. Особено след като му разказа историята си.
	– И как си се казвал преди? – попита го той.
	– Не помни сестра ми. И на родителите ни е забравила имената. Само каза, че баща ни е бил попът на селото. Все из черквата сме се въртели покрай него. Сигурно така е било, защото после се сетих, че знам как изглежда една черква отвътре, а уж никога не съм влизал, нали съм мюсюлманин. Обаче като затворя очи, виждам и големите свещници със запалени свещи, и иконите с позлата по тях.
	Мурат седеше на припек пред шатрата в този необикновено топъл ден в началото на октомври и гледаше с премрежен поглед живота в лагера. Хубави момчета – и българчетата, и полячетата. Странно, откакто разбра, че не е турчин, колко се промени отношението му към хората. Преди гледаше с презрение на християните и беше готов да срита всяко гяурско псе. А сега виждаше, че и те са свестни хора като другите. Отля се омразата от него и стана спокойно на душата му.
	В това време от палатката излязоха Садък паша и гостите му, качиха се на конете и препуснаха. Дали на лов, дали просто така, да пояздят волно из полето...
	– Душата ми жадува за простора на моите казашки степи! – разпери ръце Чайковски. – А тука, накъдето се обърнеш, все планини! И в най-широкото поле да застанеш, пак планини го ограждат!
	– Аз пък се уморих от Париж с неговите улици, сгради и суета – присъедини се Мицкевич.
	Те дълго препускаха, опитвайки се да събудят младежките си спомени и чувства.
	Дните минаваха, но освен гуляи, състезания, стрелби и всякакви безсмислени забави, Адам не можа да проведе нито един сериозен разговор с Чайковски. Чувстваше се разнебитен от толкова интензивни занимания и никакъв резултат за мисията си. Мускулите го боляха, а стомахът подут. Една сутрин не можа да стане от леглото.
	Замойски си бе заминал в своя полк, оставяйки в неговите ръце опитите за сдобряването. Адам опита да се надигне, но пак се просна. Така лежа до следобяд, когато Чайковски се надвеси над него:
	– Какво ти е, Адам?
	– Станал съм кекав, Михале – усмихна се той немощно. – Пък и не сме на по двайсет вече!
	После Мурат цяла нощ слагаше компреси на челото му и го гледаше загрижено. Доведоха лекар от Сливен и той му даде някакви прахчета и сиропи. След като за два дни не настъпи никакво подобрение, Чайковски го натовари на един файтон, увит в одеяла като пашкул, и го откара в полската резиденция в Истанбул.
	Не беше стъпвал тук цели пет години. Хората се бяха сменили. Те поеха грижата за Мицкевич и Чайковски се върна в полка си. Измина повече от месец и той си мислеше, че приятелят му вече е оздравял и е заминал за Париж. Но един ден пристигна тревожно известие от секретаря на резиденцията Хенрик Служалски. Той пишеше, че състоянието на пан Мицкевич силно се е влошило и сериозно е разтревожен за живота му. Чайковски пристигна в Истанбул вечерта и веднага нахълта в стаята на приятеля си.
	– Ей, не се предавай! – викна той от вратата.
	Адам извърна към него измъчените си очи и бледо се усмихна:
	– Няма, Михале. Тъкмо теб чаках, за да скочим пак на конете.
	А после изпадна в унес – нито беше буден, нито спеше. Чайковски държа ръката му цялата нощ. Искаше му се да прелее от силата си в него. И като че ли успя. На сутринта Адам поиска кафе, изпи го и каза с усмивка, че след като изпуши и лулата си, ще има достатъчно сили, за да стане вече от леглото.
	Но не стана, а само вяло се усмихваше на суетенето наоколо. Към обяд получи ужасни спазми в стомаха, от които студена пот изби на челото му. Чайковски, безсилен да направи нещо полезно, само стискаше ръката му и наблюдаваше с надежда действията на лекарите.
	– Не умирай, приятелю! – шепнеше отчаян той. – Не умирай, моля те! Не тук! Не в чуждата земя! Не ме изоставяй съвсем сам!
	Той коленичи до леглото, разтърсван от ридания. Продължаваше да стиска ръката му, която полека се отпусна безжизнена в неговата.
 
НИЩО НЕ СТАВА СЛУЧАЙНО, 1857 Г.
	За тези три-четири години, докато трая Кримската война, Копривщица промени облика си. Вдигнаха се много нови къщи – красиви, големи. Надойдоха строители и зографи отдалече. Една къща се правеше за едно лято от камъка в основите до керемидите на покрива. После я боядисваха в красиви цветове, изписваха я отвън и отвътре. През това село турци не минаваха. Нямаше защо заможните българи да крият колко са заможни. Напротив, искаха да го покажат. Досега как го показваха? Като носеха скъпи подаръци на жените си – сервизи от виенски порцелан, рокли от лионска коприна, обувки, правени по калъп. Нямаше друго такова градче по българските земи, в което можеш да видиш две жени да си клюкарстват пред черквата, едната да е с домашно тъкана престилка, сукман и забрадка, а другата в рокля от тънка френска коприна и с обръчи отвътре!
	По-встрани други три ги одумваха:
	– Брей, с тия обръчи, дето ѝ разперват роклята, не ѝ ли подвява на задника?
	И се кискаха в шепите си.
	– Ами! Не ѝ подвява, ма! Знаеш ли какво още ѝ е донесъл мъжът ѝ от Франция? Женски гащи! На простора ги видях, опрани.
	– Гащи ли? – чудеха се другите.
	Те такова нещо не знаеха. Мъжки гащи – да, ама женски? Обличаш дългата риза, върху нея сукмана и така си ходиш! За какво са ти гащи?
	– Ти си се объркала. Видяла си гащите на мъжа ѝ!
	– Не съм, бе! – настояваше съседката. – Женски са. От съвсем тънък памук и с дантели. Тя даже ме повика да ми се похвали.
	Гаврил не виждаше много от суетнята по строителството на новите къщи. Само чуваше как теслите на майсторите, дошли чак от Пловдив, Самоков или Одрин, звънко удрят по гвоздеите, как мъжете високо говорят и се смеят на нещо. Той по цял ден седеше на прохладния чардак сред чираците на майстор Филип и сръчно бодеше с иглата, като издърпваше здравия конопен конец ту отдолу, ту отгоре на дрехата, която шиеше.
	Когато дойде тук преди две години, отначало му даваха какво да е парче плат и два месеца го учиха как се шие, как се държат иглата и напръстникът, за какво да внимава, та шевът да става еднакво ситен и прав. После започна да съшива такива места от дрехата, които пo не се виждат. Той опъваше здраво тънкия конопен конец и с яд си мислеше: “Тоя канап баща ми го е донасял преди от сръбско. Ще видят те! Ще стана и аз търговец! Като ме направят калфа и почнат да ми плащат, всяка парa ще сдиплям, ще ги трупам, ще дойде ден и аз да изкупувам аба и да я продавам в Цариград! Ще видят те! Най-богатият търговец ще стана! Най-голямата къща ще вдигна!”
	Като мина една година, майстор Филип започна да го товари с по-отговорна работа, преглеждаше я и кимаше доволен. После му показаха как се пришиват гайтаните, та съвсем отскоро вече и това му възлагаха. Елеците правеха с богата украса, а на потурите слагаха само покрай джобовете.
	Гаврил седеше и пришиваше сръчно украсата на една антерия според цариградската мода от последните години. Много се харесваха на тамошните турци завъртените форми с гъсто пришити гайтани.
	– Филипе – провикна се отдолу жената на майстора, – я прати някого за вода.
	Майстор Филип, който кроеше разпънатия шаяк, погледна към чираците си и се спря на един от новите. Кимна му само с глава, момчето захвърли радостно парцалчето, на което се упражняваше, и изтича по дървените стълби.
	В началото и Гаврил все го пращаха я за вода, я да занесе на фурната омесените хлябове, я двора да премете... Той веднага оставяше досадната работа и тичаше да изпълни поръчката, хем да разгъне за малко схванатите си крака. А сега само погледна с насмешка хлапето. Не беше вече такъв новак, ето шиеше украсата като някой калфа. Него нямаше да го пратят за вода или за дърва!
	Майстор Филип държеше строго момчетата, но ги обичаше. Като се разприказваха много, почукваше ги леко по главите с дългия аршин[4. Aршин – дървена или метална линия за измерване, равна на 68 см – турски аршин, или на 71 см – руски аршин (б. а.).]  и подвикваше:
	– Тихо, тихо, че надниците ще режа! Приказвате и забравяте да работите.
	Чираците не получаваха надници и само хихикаха с приведени глави. Но Гаврил се държеше сериозно, защото майка му тая вечер щеше да дойде да говори с майстора. Тоя петък беше чирак, а от понеделника можеше да се нареди между калфите. На четиринайсет години стана, достатъчно беше изучил занаята, за да започне майсторът да му плаща.
	Привечер Нона отвори пътната врата и прекоси настлания с плочи двор. Майстор Филип я видя от чардака, надигна се тежко и слезе да я посрещне. Влязоха в някоя от стаите долу и Гаврил, колкото и да се ослушваше, нито дума не чу. Сърцето му биеше учестено. Ей сега щяха да го повикат и майсторът щеше да му каже решението си. Той отпусна ръце в очакване.
	– Къде зяпаш? – подвикна му главният калфа, който веднага поемаше ръководството, щом майсторът излезеше.
	– Чакам да ме повикат – отвърна с вълнение Гаврил.
	– Ший, докато чакаш! Ръцете ти няма защо да чакат.
	След малко пътната врата тропна. Майка му си бе отишла.
	На другия ден беше събота. Пуснаха го да се прибере вкъщи и той литна като отвързан сокол.
	Щом нахълта в двора и видя майка си, с нетърпение извика:
	– Какво стана? Какво ти каза майсторът?
	– По-кротко, сине! Ела първо да хапнеш, пък аз ще ти разправя.
	– Няма да ям! Кажи ми!
	Какво ти ядене? Той цял трепереше от вълнение.
	Нона отпусна плетката в скута си и му обясни примирено:
	– Майстор Филип смята, че още половин година трябва да се учиш. До Коледа. А след това ще станеш калфа.
	Гаврил стоеше насред двора и я гледаше смръщено. Пое си няколко пъти шумно дъх и попита:
	– Той да не би да не е доволен от мен?
	– Доволен е. Каза че си най-добрият му чирак.
	– Тогава какво иска още? – викна Гаврил.
	Тая буйност на сина ѝ винаги я стъписваше и Нона се опитваше да я укроти с благия си сговорчив глас:
	– По-кротко, сине. Един чирак не спори с майстора си. Той иска добре да се изучиш. Още малко ти трябва.
	– Знам аз на него какво му трябва! – каза Гаврил. – Трябва му още половин година да му работя без пари, вместо той на мен да плаща. Така все едно ми краде тия пари!
	– Лошо говориш! – повиши тон майка му. – Майстор Филип е уважаван терзия. Никого не е измамил.
	– Защото всички търпят. Всички казват “Той, майсторът знае по-добре. Той е умен човек.”
	– Умен е я! – троснато заяви майка му.
	– Да. Направил си е добре сметката!
	След малко Гаврил нахранен, умит, вчесан и все още сърдит излезе от дворчето и се покачи най-горе на хълма над къщите от “Бялото камъне” – така наричаха неговата махала. Приседна и се загледа. Отсреща като на длан се виждаха другите махали. Най-много нови къщи се вдигнаха ей там, в средата. А някъде точно отсреща между зеленината на дърветата бе и домът на майстор Филип.
	Гаврил извади ножката си и започна да дялка една клечка. Нараненото му честолюбие се бунтуваше. Безсилен беше да се измъкне от този отдавна утъпкан коловоз на подредени отношения между чираци, калфи и майстори. Знае се кой колко учи, докога плаща за това и кога започват на него да плащат.
	Но той знаеше, че не беше редно пак според тези утвърдени правила майсторът му да го задържа в по-долно положение, щом като няма забележки към работата му. Обаче в същото време решението си бе само на майстора и никой не можеше да му се бърка. Като не ти харесва, върви при друг майстор, но там трябва да започнеш пак от най-долното стъпало.
	Вярно е, че беше общоприето обучението на едно момче да трае най-много две години. Само че след края на войната и след като се отляха чуждите войски от Цариград, търговията отново се върна в старите си граници, цените паднаха и приходите намаляха. Затова някои майстори се опитваха да хитруват, да държат чираците си по-дълго без заплата. Въведоха един особен междинен период от половин до една година, в който не вземаха пари затова, че хранеха и обучаваха момчето, но не му и плащаха, понеже не го обявяваха за калфа. Точно в този капан беше попаднал Гаврил.
	И се ядосваше, та ушите му пищяха!
	До него на хълма излезе съседското момче Танчо, което преди седмица се бе върнало с майстора си от Цариград. То също беше чирак, също по цял ден бе подгъвало крак да шие от сутрин до вечер, но беше пътувало, беше видяло столицата, беше му се разширил кръгозорът. Всеки път разправяше за какви ли не интересни неща по далечните земи, за палми, камили и параходи! А Гаврил не бе излизал от селото нито за един ден! Когато съседчето му говореше, той го гледаше с ококорени очи, но в същото време го подозираше, че преувеличава, че си измисля, за да се фука. Само че това момче беше обиколило света и щеше един ден да знае всичките стъпки в занаята.
	“Как ще ставам търговец, като не знам къде да ида и какво да правя там? Откъде какво се купува и после къде и по колко се продава!”– питаше се Гаврил и с ожесточение дялкаше клечката.
	– Какво пухтиш, Гавриле? – приседна до него Танчо.
	– Пухтя аз! – сърдито отвърна той и се смръщи, за да не заплаче.
	Не беше срамно да заплаче едно четиринайсетгодишно момче, което току-що се е провалило на първото стъпало от своето изкачване в терзийския еснаф.
	– Не се ядосвай де! Ще се оправят нещата.
	– Какво си ме зауспокоявал! Даже не знаеш на какво ме е яд! Лесно ти е на тебе! Обиколи света! А аз с моя майстор... Защо не ме даде майка ми и мен при бай Динчо? Хем щяхме с тебе да сме заедно...
	При споменаването на майстора му, момчето не се сдържа и се похвали:
	– Като тръгнем след две седмици пак за Цариград, аз вече ще съм калфа. Вчера го каза бай Динчо на татко. Писаха договор кога и по колко ще ми плаща.
	“А аз никога няма да изляза от тук! – мислеше си Гаврил.– Дори да стана калфа през януари, пак тука ще седя, при терзията си.”
	Гаврил не беше весел и забавен като друг път. Затова Танчо се повъртя, пък тръгна към центъра на селото да потърси други момчета. А Гаврил остана да седи неподвижен като белите камъни наоколо.
	Стъмни се. Селото притихна, а на него не му се прибираше. Умът му се беше уморил от дългото взиране в себе си и бе потънал в някакво спокойствие и празнота. Момчето се надигна да се разтъпче и тръгна по улиците, ей така без цел. Беше тъмно. Не срещаше хора. Минаваше покрай смълчаните порти, едва разпознаваше коя на кого е. Тази е на Ослекови, следващата на бай Генчо, после училището, където той лично занесе пъпчето на племенника си Михаил. Къде ли беше хвърлен неговият пъп? Не можа да му каже майка му, но той бе сигурен за две неща – че не е в двора на някой терзия и че баща му го е занесъл някъде много надалече!
	Вдигна очи и погледна портата, пред която неволно беше спрял. Разпозна я – на Динчо Попадиин. Дали защото бяха говорили за него с чирака му или съвсем случайно краката му го бяха довели тук?
	“Нищо не става случайно, Гавриле – така казваше майка му и след това добавяше, – само с много труд и търпение се постига всичко. Затова слушай майстора си!”
	Но от целия ѝ монолог сега в съзнанието на момчето изплуваха само първите думи – нищо не става случайно.
	“Нищо не става случайно!” – заблъска се тази мисъл в главата му.
	Той посегна и бутна портата да влезе, но тя беше залостена. Тогава хвана желязното чукало и оглушително го заудря, като викаше:
	– Бай Динчо! Тука ли си? Бай Динчо!
	След малко резето изтрака и търговецът се показа по риза.
	– Какво има бе, момче? – попита той сърдито.
	После го позна и омекна. Пред него стоеше Гаврил, синът на някогашния му спътник, нещастния Грую Хлътев, когото погребаха двамата с Лукан Куйлек в далечното сръбско село. Тези големи сини очи, Груювите, го гледаха с някаква настойчивост и надежда едновременно. Стори му се, че сам Грую го гледа от отвъдното и усети как кожата му настръхва.
	– Влез, Гавриле – отдръпна се той, за да стори път на момчето.
	Гаврил пристъпи. Главата му кънтеше като празна стомна и той сам не знаеше защо е дошъл и какво да каже.
	Влязоха в стаята, седнаха на миндера. Хлапакът вдигна поглед към търговеца и внезапно всичко си дойде на мястото. Стана неочаквано дори за него. Като в някакво странно просветление изведнъж осъзна какво иска да каже – ясно и подредено, сякаш го беше обмислял с дни:
	– Бай Динчо, искам да ме вземеш при теб за чирак! Вече знам да шия. Две години бях при майстор Филип, но при него никога няма да стана търговец като баща си. Ти няма да ми плащаш половин година, докато се увериш какво мога. Тогава или ще ми кажеш да си вървя, или ще ме направиш калфа. Но и майка ми няма да ти плаща за това време, защото аз ще си го изработя. Силен съм и сръчен, няма да съм ти в тежест. Само полза ще имаш от мен. Но искам, като тръгнеш сега пак за Цариград, да ме вземеш с тебе!
	Динчо Попадиин, врял и кипял търговец, за когото работеше цяла дружина чираци и калфи, не беше чувал досега да му се говори по този начин. “Аз искам..., ти ще направиш така, пък аз инак...”
	Нямаше молба, нямаше преклонение, нямаше целуване на ръка! Този хлапак така е решил и сега идва не да го моли, а да го уведоми с някаква смръщена настойчивост в погледа и в същото време изпълнен с доверие и надежда.
	Обаче това хлапашко нахалство не го ядоса.
	Всеки друг би го ядосал и той щеше да го изрита начаса през вратата. Но не можеше да се гневи на стария си другар Грую, който го гледаше с очите на сина си и му говореше с устата му. Динчо се вгледа през времето и пространството в приятеля си и на него, а не на момчето, отговори по единствения възможен начин:
	– Добре. Нека Нона дойде утре да съставим договора.
	След две седмици натоварените му каруци поеха дългия път към пазарите на турската столица. Гаврил седеше на капрата до новия си майстор, защото, макар и четиринайсетгодишен, несъзнателно се стремеше, откъсвайки се от дома, да е до близък човек, точно както едно малко дете може да отиде навсякъде без страх, стига да се държи за ръката на майка си. От всичките чираци на Динчо Попадиин само той никога не беше излизал извън Копривщица и затова другите малко се подсмиваха на ококорените му очи и нелепите му въпроси.
	В началото не се случваше кой знае какво. Каруците равномерно скрибуцаха по пътя, който се виеше из планината и полека се спускаше надолу. И изведнъж гората се разтвори и пред очите на момчето се ширна поле – отначало леко хълмисто, а по-далече – равно като тепсия. А в полето ниви, градини и скупчените белеещи се къщи на някакво село.
	– Колко е хубаво! – ахна момчето. – Каква плодородна земя! – То побутна Динчо по лакътя и с възхита му посочи към клоните на крушовите дървета покрай пътя, натежали от зрели плодове, и към златните снопове жито, натрупани из полето: – Колко ли богата и хубава щеше да е Копривщица, ако се бяхме заселили там, а?
	Търговецът се усмихна на ентусиазма му и поклати глава:
	– Често пъти отдалече гледаш нещо, че е хубаво, а като наближиш, се оказва грозно и даже страшно.
	Момчето не го разбра.
	– Не гледай, че тия селяни от Крастово [5.  Крастово, днес село Красново (б. а.). ] имат от всичко и по много– започна да му обяснява търговецът. – То хем е тяхно, хем не е. Идва събирачът на данъка и им взема по двайсет и пет на сто от житото, макар да е казано, че дължат на държавата само една десета. Кокошките и пилетата, дето ги виждаш, ще ги изядат турските заптиета, а не стопаните им. В къщите им може, когато си поиска, да влезе всеки турчин и те трябва да го гощават и да му слугуват. А той не само яде и пие, но върши и всякакви безобразия. Сещаш ли се какви? А селянинът не може да го спре, не може да опази жена си или дъщеря си и трябва да търпи. Ние сме си добре там, в планината. Може да нямаме сочни круши и жито, но по-добре всичко това да си го купуваме, отколкото най-простият и дрипав турчин да се държи с нас като господар и да вилнее в къщите ни.
	Гаврил го слушаше и стъписано мълчеше. Ето значи какво било да сме роби на турците. Той не беше разбрал досега защо говорят така възрастните мъже от селото, главно тия, които най-много бяха пътували. Даде си сметка, че е навършил четиринайсет, а всъщност не бе виждал турци изобщо. Само селските заптиета, но те бяха помаци. А беше чувал разговори за хайдути и за това, че България трябва да се освободи.
	Динчо Попадиин, като отглас сякаш на мислите, които се въртяха в хлапашката му глава, добави:
	– Ако се освободи България, това ще го усетят не копривщенци, а тия селяни и всичките други по земята ни, които живеят в мъки като тях. А ние и сега сме свободни в нашето градче. Даже по-свободни и от хората в други страни. На нас само разбойниците по пътищата ни пречат, защото всеки наш керван може да бъде обран и всеки търговец убит. А турската власт няма да си мръдне пръста за християнина.
	Гаврил изслуша всичко това и после дълго го премисля.
	По пътя нататък той съвсем иначе оглеждаше какъв вид имат селата, през които минаваха, и хората, които живееха в тях. И не видя нито едно село като Копривщица. Всичките приличаха на това – първото, което отдалече му се стори прекрасно, а отблизо откри, че къщите му са малки, схлупени и бедни, децата полуголи, а хората ги гледаха наплашено и с измъчени очи.
	Все това – през цялото време, докато стигнаха в Цариград.
	Два месеца.
УРОЦИ ПО ИСТОРИЯ
	Шосето се виеше между хълмовете и ги водеше през селцата, разпръснати в диплите на Средна гора. После при Пловдив стъпиха на магистралата и поеха ускорено към Созопол на брега на Черно море. Ели потърси музика по радиото. Смени няколко станции, но нещо не ѝ харесаха и пусна диск.
	– Пфу, все чалга! – измърмори на български.
	– Какво? – не разбра Джордж.
	– Някакви тъпанарски песни. Наричаме ги чалга. На нищо не приличат. Нито са народна, нито поп музика, преливат от ориенталщина и силиконови бюстове.
	– Чалга – повтори с интерес Джордж звучната дума.
	Ели се ядоса сама на себе си: “Гледай само какви уроци по български му преподавам! Кои точно думички се запечатват в съзнанието му! Утре, като го попитат приятелите му какво знае на български, ще каже “менте”, “боклук” и “чалга”! Такава съм тъпачка!”
	После си спомни разходката в Копривщица и колко го беше поразило видяното, как щракаше прехласнат снимки с телефона си, и се поуспокои. Щеше май да покаже и други неща.
	– Искаше да ти разкажа за Георги Бенковски – припомни му тя.
	– Да! – Джордж я погледна с очакване.
	– Потърсих да купя някоя книжка за него, но не намерих. Много подробности споменава един наш революционер Захарий Стоянов, участвал като Бенковски в Априлското въстание, но там е писал спомени за цялото въстание и е дълго за четене. Нещо като мемоарите на вашия генерал Грант.
	– Революционери, въстание... Те комунисти ли са били?
	– Ох, Джордж! Май няма да стане лесно. Ти нищо не знаеш за българската история. Това се е случило много преди комунистите, много преди да има Ленин и Съветски съюз. Тогава, преди сто и четирийсет години, Русия е била империя, управлявал я е император, а нашите, българските земи, са били под властта на турците пет века. Ти знаеш ли, че те за малко да превземат почти цяла Европа? Знаеш ли, че са владеели днешна Сирия, Египет, Гърция, Сърбия, Румъния, Унгария, Хърватия, Босна, Албания и са стигнали до Виена? Всичко това можеше сега да бъде една огромна Турция. Представяш ли си?
	Джордж се опита да си представи. Картата на Европа много странно се деформира в съзнанието му при тези думи.
	– Постепенно европейските държави са ги изтласкали от някои територии – продължи Ели. – Но ние тук, на Балканите, най-дълго сме останали под тяхна власт. Гърци, сърби, българи... всички сме се стремели да се освободим. И какво сме правили? А?
	– Въстания – отговори Джордж като досетлив ученик.
	– Точно така.
	Ели замълча, съсредоточена в управлението на колата, заради ремонт по магистралата. Това даде възможност на Джордж да премисли чутото. Искаше да си го представи на фона на Копривщица. Опита се да насложи на прекрасните цветни къщи тълпи от разхождащи се турци с фесове и чалми и нещо не му се получи картинката.
	– Искаш да кажеш, че онова хубаво градче в планината е било пълно с турци? – попита той за всеки случай.
	– Не, в него не е живял нито един турчин. Никога – отвърна Ели.
	Зоната на ремонта свърши. От двете им страни се ширна равнина. Тук-там имаше големи полегати възвишения, обрасли с горички. Но започнаха да се мяркат някакви странни почти еднакви заоблени съвсем кръгли хълмчета. Джордж се заглеждаше в едно, а ето че от другата страна на шосето се появяваше второ съвсем същото и той учудено го изпращаше с поглед, докато вече не можеше да се вижда.
	– Забеляза ли ги? – усмихна се Ели.
	– Какво е това?
	– Това са нашите скромни еквиваленти на египетските пирамиди. Някога земята ни е била населена с траки. Техните царе са били погребвани в гробници под тези куполи, иззидани от камък и изрисувани отвътре. Полагали са ги там с богати съкровища, с любимия кон и любимата съпруга и са ги затрупвали с дебел насип от пръст, за да не може никой да безпокои вечния им сън. Много от тях са ограбени. Но в запазените са намерени такива предмети от злато и други скъпоценности, от които свят да ти се завие! Невъзможно е да се опише с думи. Все едно да описваш Нефертити или маската на Тутанкамон.
	– Защо нищо не съм чувал за това? – изненада се Джордж.
	– Не знам. Може би нашите съкровища не са в такова огромно количество като египетските. Или пък сме започнали да ги намираме по-късно, или защото тези гробници не са гигантски като пирамидите. Не знам. А може би сме твърде скромни и не се хвалим пред света достатъчно. Нито държавата ни, нито туристическите агенции... Ние, българите, нямаме това самочувствие постоянно да се бием в гърдите и да викаме: “Вижте ни кои сме!” Но сега говорехме за друго.
	– Да, за въстанията против турците – услужливо подсказа Джордж.
	– Последното ни въстание – продължи Ели, – най-голямото и най-кървавото е било през 1876 година и в него е участвал твоят съименник Георги Бенковски.
	– И какво е направил, за да е толкова известен до днес?
	– Бил е един от ръководителите му. За повече подробности наистина ще трябва да намеря някоя книжка.
	Джордж се замисли. Не можеше да разбере нещо просто:
	– Добре де, как става така? Хем всички си припадате по него, зяпвате, като видите паспорта ми, сякаш Елвис Пресли е възкръснал, хем нищо подробно не можеш да ми разкажеш за този човек!
	Ели сви рамене:
	– Ами така е, учили сме в училище за Априлското въстание, както вие учите за вашата война между Севера и Юга. Участниците във въстанието са много и за всеки знаем по нещо важно. Като кажем Георги Бенковски например, веднага се сещаме за Хвърковатата чета. Така са наричали конницата му. И всички водачи са загинали. С малки изключения. Той също.
	– Така ли? – изненада се Джордж. – Нали сте се освободили от Турция?
	Ели въздъхна безпомощно. Уж обясняваше, а пък не съвсем. Не можеше да му се сърди, че не знае елементарни за нея неща:
	– Освободили сме се, но не с въстанието. То е било потъпкано. Една година след него руският император решава да ни освободи и обявява война на турците. На следващата година ги прогонва от България. Затова го наричаме цар-освободител [6.  Император Александър II започва официално да бъде титулуван “цар освободител” 17 години преди това, след като с указ освобождава през 1861 г. руските селяни от крепостничество (б. а.).]   и има паметник в центъра на София.
	– Затова ли пишете с руски букви?... Чакай! Какво правиш?
	Ели внезапно бе кривнала в аварийната лента и натиснала така спирачката, че Джордж едва не се залепи на предното стъкло. Добре, че беше с колан!
	Тя го изгледа с осъдителен поглед, който същевременно съдържаше и някаква почуда. И по странен начин му напомни напористите и заедно с това питащи очи на Георги Бенковски от снимката в музея.
	– Какви букви каза?
	– Руски – повтори плахо Джордж.
	– Да бе, за малко щях да забравя, че ти си просто един обикновен американец!
	– Какво толкова казах? – недоумяваше той.
	– Джордж, руснаците, запомни добре, руснаците пишат с български букви! Когато в България е имало училища и купища църковни християнски книги, написани с тези букви, руснаците още са се молели на езически богове като вашите индианци! Чак като приели и те християнството повече от сто години след нас, забелязваш ли цифрата? Сто години след нас! Тогава от България им занесли Библията и всякакви други църковни книги, написани на български с нашата азбука! Така че първите им книги са на български език и са сто години преди техните! Ще можеш ли да го запомниш или да ти го запиша?
	– Запиши ми го – отвърна кротко Джордж. – С български цифри, ако може...
	Ели въздъхна и изпусна пaрата.
	– Не ми се подигравай – каза тя миролюбиво.
	– А ти не ми се карай.
	– Няма. Обещавам.
	Момичето включи на скорост и потеглиха. Отиваха към морето.
	Погледът на Джордж пробягваше по пътните табели, на които всеки град беше изписан на кирилица и на латиница, и като ги съпоставяше, той се опитваше да отгатва и запомня как се четат българските букви. Но страничките на този “самоучител” твърде бързо пробягваха покрай колата и той нищо не успяваше да запомни.
	– Ели, ще те помоля нещо, но не мисли, че ти се подигравам – каза той. – Ще ме научиш ли на българската азбука?
	Ели поклати настрани глава в знак на съгласие.
	“Това НЕ ли беше или ДА?” – почуди се Джордж, защото му бяха казвали, че знаците с глава на българите са точно противоположни на останалите хора по света.
	Но не посмя да попита, за да не усложни отново международното положение в колата, което току-що се беше умиротворило.
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