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Приоритети 

В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАСГБ 
 
 Във времето от 07 декември 2021 г. до 08 март 2022 г. е проведено 1 присъствено за-
седание на УС. 
 Всички знаем, че в началото на 2022 г. страната ни бе залята от поредната вълна на 
COVID-19, което отново ни постави в социална изолация. 
 В края на м. февруари и началото на м. март 2022 г., се усети леко разхлабване на 
противоепидемичните мерки, което отключи възможността да се провеждат планираните 
мероприятия. Все пак присъствените заседания винаги са с по-голяма значимост в посока 
обсъждане и вземане на решения. 
 Приоритетно в заседанията е разбор на свършеното и планиране на нови задачи, като 
например: утвърждаване на нови членове, насрочване на годишно отчетно събрание, от-
белязване на значими дати от календара на НАСГБ: определяне дата за провеждане на 
Празник на специфичните възможности и отбелязване на Европейския ден на сляпо-
глухите - 22 октомври. Обичайно решението за провеждане на Общо събрание на пълно-
мощниците на НАСГБ е предмет на обсъждане и планиране на първото заседание за съот-
ветната година. 
 Присъственото заседание, което се състоя на 08 март, изцяло се фокусира по задачи-
те, обявени в дневния ред.  
 За да не отрупвам читателите с много информация, ще си позволя да наблегна на ня-
кои въпроси. 
 По точка 4. "Привеждане в изпълнение решение на Общо събрание на НАСГБ от 
23.07.2021 г. за предоставяне ПТС на ТО на НАСГБ. Актуализация на Наредба за осигу-
ряване на ПТС, влязла в сила от 01.01.2019 г." 
 УС взе решение да се предоставят комплект от ПТС, за всичкиТО, които ползват 
имоти, предоставени им за организационни дейности.  
 Членуващите в НАСГБ ще могат да се сдобият с ПТС, налични в ЦУ, след подаване 
на заявление до ТУС.  
 По точка 5. "Утвърждаване на членове на НАСГБ.", за I-во тримесечие на 2022 г. е 
утвърден един нов член на НАСГБ.  
 По точка 6. "Обсъждане и вземане на решение за дата, час и място на провеждане на 
Общото годишно-отчетно събрание на НАСГБ за отчетната 2021 г., и дневния му ред", 
както и по точка 7. "Обсъждане и определяне дата за провеждане Празник на специфич-
ните възможности на сляпо-глухите – 2022 г., организирано юбилейно тържество – 25 го-
дини от учредяване на НАСГБ и отбелязване Европейски ден на сляпо-глухите – 22 ок-
томври 2022 г.": датите за провеждане на мероприятията и събитията са определени, но за 
това уведомлението ще е по надлежния ред, както повеляват правилата в НАСГБ.  
 Заседанието от 8 март 2022 г. изцяло бе фокусирано върху анализ, равносметка и 
планиране на организационната и социалната дейност на НАСГБ.  
 Предстои подготовка и организиране на достойно честване, 25 години от учредяване 
на НАСГБ. Все пак четвърт век не е много, но не е и малко, за организация като НАСГБ, 
да се утвърди като сдружение в обществена полза, с традиции по отношение на грижата, 
застъпничеството, обучението и рехабилитацията на лицата с уникалното сензорно ув-
реждане, хората със сляпо-глухота. 
 

Величка Драганова 
Председател на НАСГБ 
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КЛУБ ЗА СОЦИАЛНИ КОНТАКТИ НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ И  
ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ГРАД ПЛОВДИВ 

 
 В началото на 2006-та година учредителят и основател на Национална асоциация на сляпо-
глухите Димитър Парапанов поде инициативата за създаване на  така необходимия за хората със зри-
телно-слухови  увреждания в Пловдив клуб за социални контакти. 
 След извършване на процедурните действия, Клубът е учреден и в последствие е узаконен с 
решение на Общинския съвет  в Пловдив от заседание № 23 от 14.12.2006 г. 
Главната цел за създаването на този Клуб е той  да съдейства за поддържане на социалните контакти 
на хората с увредени зрение и слух и на интеграцията на хората с увреждания. 
 За изпълнение на своите цели, Клубът сътрудничи с неправителствени организации, организа-
ции на и за хора с увреждания в България  като НАСГБ, ССБ, СГБ, СИБ и много други организации 
на пенсионерите, фондации, частни физически лица и други. 
 В началото на своя живот с помощта на работещите в НАСГБ специалисти, в Клуба за социал-
ни контакти се набляга основно на разговори, събеседване по актуални събития, гледане на телеви-
зия, филми, слушане на музика. 
 Постепенно дейността на Клуба се разширява с организиране на спортни и забавни игри, екс-
курзии до близки исторически и туристически обекти, отбелязване на рождени и именни дни на чле-
новете на Клуба. Немалко са и срещите със сродни организации от други населени места в страната. 
Освен всичко това, Клубът провежда мероприятия за повишаване на здравната и социална култура 
на своите членове. 
 Библиотеката на НАСГБ предоставя на членовете на Клуба богат избор от художествена лите-
ратура, периодични и други издания на НАСГБ, говорещи книги, както и издания на организации на 
и за хора с увреждания на плоско-печатен шрифт, брайл и диск.  
 Периодично в Клуба за социални контакти на сляпо-глухите и интеграция на хората с увреждания, съвмес-
тно с НЦРСГ ”Хелън Келър” Пловдив, се организират курсове и  занимания по методи за общуване със сляпо-
глухи, брайл, полезни умения, готварство,  ориентиране и мобилност, зрителна рехабилитация и компютърна 
грамотност.  
 Спазвайки общинската наредба за организация на клубовете на пенсионерите и хората с увреж-
дания в Община Пловдив, в началото Клубът е с членски състав 50 лица с увреждания и 50 процента 
лица с други физически увреждания. 
 Впоследствие с решение на /ОС/ на 26.04.2016 г. Клубът вече е достъпен за  лица с уврежда-
ния – всички с определена група инвалидност (сляпо-глухи лица, които са най-много 50% от член-
ския състав, и лица с други увреждания, които са най-малко 50% от членския състав) без огра-
ничение на възрастта с цел интеграция на хората с увреждания, при спазване на Правилника за орга-
низацията и дейността на клубовете за пенсионери и инвалиди, приет от Общинския съвет и настоя-
щия Правилник за вътрешния ред на Клуба.  
 През своето почти 17 годишно съществуване, паралелно с местонахождението на националната 
асоциация на сляпо-глухите, Клубът сменя своето място 3 пъти. Откриването му е на ул. „Весела“ № 
30, но поради преустройство на общия план на настоящата сграда и изпълнение на проект от община-
та, клуба се премества на ул. „Ален мак“ № 4. 
 Преди своята кончина, Димитър Парапанов успя да придобие обект на военното министерство 
на ул. „Преспа“ № 6, където клуба е преместен с решение на общинския съвет в град Пловдив. 
 Освен името на Димитър Парапанов –  главен виновник за създаването на Клуба за социални 
контакти на сляпо-глухите и интеграция на хората с увреждания, тук е мястото да споменем за морал-
ната, материалната и най-вече юридическата помощ на настоящия председател на НАСГБ Величка 
Драганова. 
 Животът и пълноценното развитие на Клуба не би бил възможен и без участието на оглавявали-
те го през годините негови председатели. Това са Снежанка Кирчева, Елена Атанасова и настоящият 
председател Кирил Дамянов, чиято основна и главна задача е била и продължава да бъде съпричаст-
ност и създаване условия за пълноценен живот на и за хората с увреждания в Пловдив. 
 

Кирил Дамянов 
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Силуети 

ИСТАНБУЛСКИ ИМПРЕСИИ – II ЧАСТ 
 
 Сред Босфора шум се вдига, лъскат шапки, домина!!! 
 Босфор (на турски Истанбул Боазъ) е протокът, който свързва Мраморно и Черно море и 

разделя европейската част на Турция – Румелия, от 
азиатската – Анадола. От двете му страни е разполо-
жен Истанбул, други селища от вилаета, множество 
вили и места за отдих, пристанища и предприятия. 
Името на протока идва от гръцкото Βόσπορος, Босфо-
рос – Пътят на юницата. Според легендата, спасилата 
се от магията красавица Йо, любовница на Зевс, пре-
върната в юница от ревнивата Хера, възвърнала чо-
вешкия си образ веднага щом избягала от Азия и ми-
нала в Европа. Жителите на Истанбул го наричат 
просто "Боаз" (проход, пролив). Дължината на прото-
ка е около 30 км. Максималната ширина в северната 

му част е 3700 м, а минималната – 750 м (между крепостите Анадолухисаръ и Румелихисаръ). 
Дълбочината в средата на протока варира от 36 до 124 м. Има удобни естествени пристанища, 
най-доброто от които е Златният рог на европейския му бряг, близо до изхода му в Мраморно мо-
ре. Той е един от най-труднопроходимите проливи в света заради интензивното движение. Затова 
е започнало вече прокопаването на нов канал, срещу което има силна съпротива от страна на еко-
лози и геолози. Над Босфора са изградени три моста. Под Босфора минават два тунела.  
 Тъкмо в Босфора на кораба "Боран", оборудвани с маскарадни атрибути като конусообразни 
лъскави шапки, цветни домина, странни свирки, оказали се балони, посрещнахме новата 2022 г. 
320 минути купонясвахме на този кораб, а той се движеше от единия до другия край на Босфора. 
През цялото празнуване звучеше музика. Полугола кючекчийка представи танц. Последва и гру-
пов мъжки танц. Танцуващите се държаха за раменете 
и този танц напомняше силно за българско хоро. Ди-
джеят си се беше яко заредил с хитове от различни 
времена, включително и български, не пропусна даже 
и "Бяла роза ще закича", което възпламени българо-
езичните купонджии.  
 Десетина минути преди два часа се отправихме 
към нашата бяла "Скания" и след 90 минути си бяхме 
в хотела. Констатирахме с изненада, че зарята в Ис-
танбул беше от скромна по-скромна. Явно, че комши-
ите са по-жалостиви към своите кучета и котки. 
 Общуването ми с цариградчани провеждах на 
турски език. Моят не особено перфектен турски се оказа достатъчно разбираем за моите речеви 
партньори. Този език изучавам с известни прекъсвания над 6 десетилетия. Улеснен бях от факта, 
че на младини почти 7 години бях живял и работил сред български турци. Несъмнено бях подпо-
могнат от обстоятелството, че в българския език изобилстват турцизми. Помагаше ми и това, че 
сред добрите ми приятели един-двама са турци. За всеки случай в раничката ми, която свалях от 
гърба само преди сън, се мъдреше българо-турски речник джобен формат. 
 И ако ми разрешите едно лингвистично отклонение. В резултат на османското господство и 
многовековното ни съжителство с турския етнос в българския език са проникнали стотици тур-
цизми. Някои от тях, като пара̀, торба, чанта, тава, чорап, ерген, пазар, бакла, фъстък, памук, 
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кюфте, пелте, боя, чекмедже, хайвер, халка, дюшек, 
ишлеме, сачма, боя, казан, айран, дори не ги смятаме 
за чуждици. И за тях май нямаме български синоними. 
Изглежда нашите пуристи, ако ги има все още, са 
вдигнали безпомощно ръце, или просто са обръгнали 
към това явление... Знайно е от мнозина, че свръх-
нахъсаният пурист Иван Богоров прави неуспешен 
опит да замени турцизма "кибрит" с "драсни пални 
клечица". Като че ли съвсем основателно е опасението 
на историка Божидар Димитров, че ако нашето осво-
бождение се е забавило още малко, българският език е 

могло и да го няма. Разбира се, и в съвременния турски език също има думи от чужд произход, 
персизми, арабизми, гърцизми и най-вече от международната лексика като: радио, телефон, проб-
лем, доктор, соло, акордеон, шампион, милион, компас, фабрика, март, трамвай. 
 По време на нашето петдневно пребиваване ние тествахме не само улиците, тротоарите и 
магазините на Истанбул, но и местните чай, боза, кюфтета, гевреци и кокореч. Чаят е най-
разпространената турска напитка. Поднася се в малки стъклени чаши с формата на лале. От него 
устните, зъбите и венците на консумиращия го изтръпват. И струва само 5 турски лири – около 70 
наши стотинки. Страхотната истанбулска боза, която трудно се намира, е по-гъста, по-ароматна и 
по-вкусна от българската. Кюфтетата са по-малки, 
по-сплеснати и изключително вкусни. По улиците ги 
предлагат с шепа едро нарязан кромид, който нито 
люти, нито мирише. Местните гевреци ми се сториха 
досущ като нашите. Кокоречът, или печени плетени 
агнешки чревца не ме впечатли, ял съм в пловдивс-
кия капан по-добре приготвени. И един наш дребен 
резил, да не кажа позор. Закуската ни беше на блок-
маса. Винаги си вземахме и едни малки бели нещица 
с яйцеподобна форма. Смятахме ги за пъдпъдъчи 
или гълъбови яйчица, но се оказаха прясна моцарела, 
чийто вкус не познавахме. Последното е казано под 
секрет, нека да си го знаем само ние!!! 
 Посетихме и забележителния Мъсър пазаръ (Египетски пазар), където пихме чай на рядко 
красиви релефни столове и маса. Разгледахме дворците Топкапъ и Долма бахче, като бяхме из-
вънредно впечатлени от интериора на последния. Не успяхме да посетим Капълъ чаршъ и Абана 
сокак, макар че на два пъти сме минали съвсем наблизо до тях. Това е сериозен повод да се вър-
нем пак в седемвековната наша столица и да се насладим повторно на нейните прелести. 
 Със сигурност невиждащите хора не отстъпват на зрящите по любознателност и устреми 
към пътешествия, по жажда за опознаване на близки и далечни страни. 
 Иска ми се да завърша моя пътепис с думите на екскурзовода от Пловдив Пламен Павлов, 
цитирани от приятеля ми Юлиан Пашелиев: "Който не е видял Истанбул не е видял нищо от све-
та, а който е видял Истанбул – все едно е видял половината свят"! 
 
 

Ангел Сотиров 
Снимки: Неда Кленска 
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Полезна информация 

РАЗВИТИЕТО НА ТЕХНОЛОГИИТЕ В ПОМОЩ НА  
ЗРЕНИЕТО И СЛУХА ДАВАТ ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО 

 
 Благодарение на технологичните иновации изследователите предвиждат бъдеще, в което 
зрението може да бъде възстановено. 
 Напредъкът в помощните технологии премахна много бариери пред достъпността на хо-
рата с увредено зрение. Но 
именно развитието на изкуст-
веното зрение има потенциа-
ла да предостави изцяло нов 
начин за „виждане“ на света. 
 Възстановяването на 
зрението на някого може да 
бъде трудна задача поради 
изключително сложната 
структура на човешкото око 
(повече от 2 милиона взаимо-
действащи си части). 
 Серж Пико, директор 
на Institut de la Vision, водещ 
изследователски център за 
очни заболявания в Париж, 
Франция, казва: Като световен лидер в разработването на ретинални протези, Picault координи-
ра Entrainment vision, мрежа от експерти във всички основни области, свързани с визуалното 
възстановяване, от невронауки и инженерство до патология и машинно обучение. Заедно с 15 
изследователи те работят върху нови технологии за възстановяване на зрението на пациенти. 
 „Може да звучи като научно-фантастичен роман“, казва Пико, който описва протеза за 
ретината и мозъчната кора, най-външния слой на мозъка. 
 „В момента няма налични в търговската мрежа кортикални протези, така че това проуч-
ване предлага чудесна възможност да ги разработим и имаме екип, който работи по това. 
 Кортикалната протеза е единствената възможност за милиони пациенти, които са родени 
слепи или ослепели поради нарушена връзка между ретината и зрителния кортекс. 
 Бързият напредък в невронното инженерство и микроелектрониката проправи пътя за по-
модерни кортикално базирани устройства за изкуствено зрение. 
 „Идеята е да използваме електроника за електрическо стимулиране на останалите нервни 
клетки, така че след като е загубена част от „веригата“, ние я заменяме с електроника“, казва 
Пико. 
 Един от партньорите на ENTRAIN VISION наскоро трансплантира микроелектроден ма-
сив от 100 микроигли във зрителната кора на жена с увредено зрение. Използвайки импланта, 
тя успя да идентифицира линии, форми и прости букви. „Тези резултати са много вълнуващи, 
защото демонстрират както безопасността, така и ефективността на тази технология и помагат 
на много учени да реализират своите дългогодишни мечти. Прехвърляйки информация директ-
но от външния свят към зрителната кора, се получава форма на зрение, която възстановява 
първичното, “обяснява Пико. „Това изследване може да бъде крайъгълен камък в развитието 
на нови технологии, които биха могли да помогнат за трансформирането на лечението на зри-
телното увреждане, но са необходими повече изследвания. 
 Използването на електрическа стимулация за възстановяване на зрението на индивида е 
само един от новите подходи, които се изучават, но има и други. 
 Разработена през XXI век, оптогенетиката е биологична техника, която използва светли-
на за контрол над нервни и други видове клетки. 
 „Във Франция вече има един пациент, който може да бъде видян да използва технология-
та“, казва Пико. 
 Пациентите, споменати от Пико, са диагностицирани с пигментен ретинит, невродегене-
ративно очно заболяване, при което повече от 2 милиона души по света са изгубили фоторе-
цепторите на ретината. Благодарение на революционно проучване на Gensight Biologics, зрени-
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ето на пациент беше частично възстановено с помощта на първия светлочувствителен протеин, 
открит във водорасли. 
 Третата вълнуваща технология, на която изследователите обръщат внимание, е виртуалната 
реалност. 
 „В Париж има място, подобно на кино, където можете да тествате зрението си“, обяснява 
Пико. „Например стая, пълна с препятствия. Следователно, след като устройството бъде имплан-
тирано в пациента, то може да бъде тествано в тази платформа, но не е възможно да се валидира 
устройството в други центрове извън Париж. Не е лесно. Платформата е толкова голяма, че не 
може лесно да бъде възпроизведена другаде. Тук идва мястото на виртуалната реалност.”. 
 Например, устройства за виртуална реалност позволяват на потребители по целия свят да 
изпитат същото преживяване като на живо в платформата в Париж. 
„Това също така ни помага да разберем кои са най-важните части от изображението за пациента 
и кои им помагат да се движат през пространството и да разпознават приятелите си“, добавя Пи-
ко. 
 Такива техники помагат на хората, страдащи от слепота, да възвърнат своята независимост. 
Но какво ще стане, ако и зрението, и слухът (двете ни най-важни сетива) са сериозно увредени? 
 За милиони хора, живеещи като сляпо-глухи, тактилните усещания са от основно значение 
за възприемането и взаимодействието със света. 
 „Получаването на информация и общуването е съществено за всички наши дейности, но 
без да получаваме информация за околната среда и да общуваме с хора, ние не можем да взаимо-
действаме с околната среда. Затова се фокусирахме върху подобряването на комуникацията за 
хора с увреден слух„. 
 Работа в университета в Борос, бизнес SUITCEYES, води до резултата, интелигентен, так-
тилен интерфейс, който разширява възприятието и пространствената ориентация на потребителя 
и му позволява да взаимодейства с другите. Технологията е номинирана за наградата Innovation 
Radar. 
 По отношение на детайлите на технологията, един от изследователите казва: „Тактилен ин-
телигентен персонализиран интерфейс, известен също като HIPI. Уловете околната среда Изпол-
зва компютърно зрение и сензорна технология. Камерите, сензорите и алгоритмите за компютър-
но зрение колективно откриват и разпознават обекти, сцени и лица. Обектът може да бъде стол 
или чаша, а сцената може да бъде коридор, офис или баня. Системата също така открива лица и 
съобщава на човека дали са му известни. Сензорната технология също следи разстоянието между 
обектите. Например, ако потребител търси кафе, HIPI ще се увери, че то е на масата на 3 метра 
вляво от него. 
 Ако платформата съдържа цялата тази информация, как се справя с нея? Как съобщавате 
тази информация на тези, които се нуждаят от нея? „Създадох хаптиграма, за да предам съобще-
ние на потребителя. Хаптиграмата е основно хаптичен модел, който предава значение на потре-
бителя. Това се прави с помощта на вибриращ тактилен задвижващ механизъм, който е малко 
вибриращо електронно устройство. То може да бъде поставено на различни части на тялото“, 
обяснява Олсън. Разработен е прототип, който интегрира технологията в облеклото. „Това 
включва разнообразие от жилетки, както и рокли, които изглеждат модерни. Има и версия, наре-
чена „Chairable“, която може да бъде прикрепена към облегалката на офис стол, за да предаде 
съобщение на седящия човек. 
 Потенциалът за интелигентни носими устройства, които правят околната среда достъпна за 
сляпо-глухите хора, насърчава независимия живот. Проектът добави и функцията COVID-19, ко-
ято позволява разпознаване на лица дори с маски. 
 Но това, което е наистина уникално за този проект, е неговият холистичен подход, който 
включва обширни потребителски и политически изследвания, работа в мрежа, иновации и гей-
мификация за подобряване на потребителското изживяване и потенциала за обучение. 
 Може да отнеме известно време, преди ползите от тази иновация да бъдат широко изпита-
ни, но перспективите за бъдещето са вълнуващи. Междувременно изследователите продължават 
да си представят бъдеще, в което могат да възстановят зрението. 
 
 

Източник: www.retinabulgaria.bg 
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Щрихи от родината 

РАЗХОДКА ИЗ НЕОБИКНОВЕНИЯ ДОМ 
 НА ЕМИЛИЯН СТАНЕВ 

 Непосредствено след смъртта на големия български писател Емилиян Станев на 15 март 
1979 г. се взема решение за изграждане на музей на твореца в гр. Велико Търново. Той се намира 
в сърцето на старото Търново, на мястото на родната му къща, в близост до Самоводската чар-

шия и построения от майстор Колю Фичето 
хан „Хаджи Николи“,  на бившата улица 
„Черковна“, днес „Никола Златарски“. Адми-
нистративно е подчинен на Националния ли-
тературен музей в София. Изграждането му 
показва една нова гледна точка на авторския 
колектив към музейния предмет, който в слу-
чая е умело съчетан с художествения текст и 
други изкуства. 
 Търновският дом на писателя, както на-
ричат музея, изцяло руши представата ни за 
типичен музей – със стъклени шкафове, бито-
ви предмети, много документи. Изпълненият 
художествен проект е на режисьора Въло Ра-
дев /в колектив с Иван Халачев, Константин 

Джидров, Николай Минчев, Скарлет Зидаро-
ва/. Музейният комплекс обхваща две сгради – 

една срещу друга. Архитектурният проект на къщата-музей е на арх. Христо Коев. Другата сгра-
да е фонд към музея. В нея се съхранява архивът на Емилиян Станев, библиотеката му, лични 
вещи, има салон за срещи и административна част. Макар и различни, двете сгради са стилистич-
но сходни. 
 Изграждането на музея е продължило цели 6 години и на 5 май 1987 г. в чест на 80 годиш-
нината от рождението на Емилиян Станев е бил открит. Изграден е със средства на бившия Ок-
ръжен съвет, подпомаган от тогавашния Комитет за култура, активно е участвала и покойната 
съпруга на писателя Надежда Станева, както и близки и приятели на Емилиян Станев. Творчес-
кият колектив е трябвало да се пребори с много консерватизъм, но в крайна сметка е успял да се 
наложи и да постигне това, което виждаме днес. Спокойно бихме могли да кажем, че изгражда-
нето на експозицията в музей „Емилиян Станев“ в гр. В. Търново промени представата за музей-
на експозиция у нас, след него вече е трудно да се мисли в старите шаблони. 
 Къщата музей на Емилиян Станев е построена на родното място на писателя, където той е 
живял от раждането си през 1907 г. до 1922 г., когато семейството му се преселва в град Елена. 
Нищо от автентичния й вид не е било съхранено. Днес само на първия етаж е запазено архитек-
турното разпределение, за да бъде отделена рождената стая на големия майстор на словото. Вли-
зайки в дома, ни посреща символно-ритуална музика, на фона на която се вижда родословното 
дърво на Емилиян Станев. Откроява се мястото на Никола – Емилиян сред Хълбювския род, от 
който произлиза. Хората от рода – войводи, художници, писатели, актьори, обикновени люде – 
събират в себе си, като в умален модел на обществото, паметта на цяла една епоха. 
 От колажите на стените ни гледат образите на Емилияновите родители, на близките, на съг-
ражданите му. Експозицията на първия етаж завършва с диапозитивен филм, който съдържа спо-
мени и образи от началото на ХХ век. Образите на търговците и занаятчиите от Самоводската 
чаршия, фотографиите от делничния живот на хората, от войните и бедствията, сполетели стра-

Емилиян Станев и пишещата му машина.  
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ната ни и отекнали особено силно в този град, ид-
ват пред нас, сякаш да затвърдят думите на писа-
теля, че всеки трябва да знае и почита историята 
си. 
 Усетили атмосферата на града, когато „за 
мене детството беше непрекъсната красота“, спо-
ред Емилиян Станев, ние се изкачваме нагоре, за 
да видим някои от личните му вещи и запечатани-
те върху фотографиите мигове. Те ни разкриват 
личност с интереси в много области. Всяка вещ и 
фотография са поставени на мястото си, няма ни-
що излишно. Отделните посетители биха могли да 
открият нещо за себе си. Тук е поставена пишеща-
та му машина „Ремингтон“, на която е писал всич-
ките си творби, преди него ползвана от друг бъл-
гарски писател – Светослав Минков. В нея е оста-
нал и последният лист от дневника на твореца, от 
който разбираме, че до края на дните си Емилиян 
Станев се е вълнувал от общочовешките въпроси 
на духа. Тук са очилата му, други лични вещи, бе-
лежник със записки от романа „Легенда за Сибин, 

преславския княз“. 
 Тук са и неговият часовник, спрял на 9.30 часа – часа на смъртта му, икона, изобразяваща 
празника „Благовещение“. От стената ни гледа и неговата посмъртна маска. Без да са много ве-
щите и снимките, сякаш ни доближават до твореца, като в същото време ни казват, че никога не 
бихме го разбрали докрай. 
 Със средствата на аудиовизуална апаратура се прожектират диапозитиви от кориците на 
изданията на Емилиян Станев у нас и в чужбина. Те говорят за неговото възприемане по цял свят. 
Читателите в цяла Европа, Китай, Индия и Африка вече са се докоснали до творчеството му. 
 На третия етаж ни посреща есенна българска гора, символично насочваща ни към една цяла 
група в творчеството на писателя – анималистиката и любовта му към природата. Подходящо е 
съчетана с ловните му пушки и рисунки на кучета. На този етаж е поставена и посмъртна отливка 
от ръцете на писателя. Над тях са финалните редове на романа „Антихрист“. Тези редове са обръ-
щение към всеки човек независимо от неговата възраст, националност, от времето, в което живее: 
„Ето птица отлита. Къде летиш, птицо? Звяр пробягва из гората. Къде бързаш, звяро? Кой ви зо-
ве, кой ви води и накъде? Къде отиваш и ти, човече?…“ 
 Неочаквана, а от друга страна – интересна, е срещата с колажите на този последен етаж. В 
тях оживяват образите на съвременни български актьори, снимали се във филми по произведения 
на Емилиян Станев. На видеоуредбата тук могат да се видят откъси от тези филми: „Крадецът на 
праскови“, „Търновската царица“…, както и документалните „Емилиян Станев – човекът“, „Из 
дневниците на писателя“, „Вечните ловни полета“ на режисьора Дочо Боджаков. 
 Така се получава едно всестранно внушение у посетителя, съчетаващо в себе си отделни 
страни от няколко изкуства – музика, кино, живопис, скулптура, фотография, литература. 
 

Радка Пенчева,  
Източник: www.bulgarianhistory.org 
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Хоризонти 

ВРАТАТА НА БОГОВЕТЕ В ПЕРУ:  
МИСТЕРИОЗНИЯТ ЕНЕРГИЕН ПОРТАЛ 

 Съществуват много легенди, свързани с издълбаната в скалите врата в Перу. Повечето от 

тях  разказват за енергиен портал, през който 

простосмъртни и богове могат да преминават от 

едно измерение в друго. 

 Пренасяме се мислено в Перу и скалите 

край брега на езерото Титикака  –  Хаю Марка. 

Именно там се намира мистериозното образува-

ние, наречено Вратата на боговете или Пуерта де 

Хаю Марка (Вратата на Хаю Марка). 

 Вратата, вградена в розов мрамор, е една от многото тайнствени находки на територията на 

Перу. Първите данни за нея можем да открием в митологията на инките, а впоследствие и на 

всички останали местни обитатели. Според древните инки езерото Титикака е мястото, където се 

родил светът. От там започва всичко и там се връщат душите след смъртта на хората.   

 През 1996 г. перуанският екскурзовод Хосе Луис Делгадо Мамани случайно се натъква на 

Вратата на Боговете, докато изучава района край нея. Мамани разказва, че когато се приближил 

до скалната формация, за малко не припаднал от шока, който преживял. Причината се криела в 

това, че екскурзоводът бил сънувал същата тази скална врата много преди да я види с очите си. 

Това няма как да е съвпадение, убеден е гидът. Най-интересното било, че от масивния портал се 

излъчвала загадъчна синя светлина. Самият Мамани нарича случилото се „божие откровение“. 

 Мнозина вярват, че Вратата на Хаю Марка не е обикновено скално образувание. Считат го 

за мощен енергиен портал, през който Богове или 

извънземни същества, както и обикновени хора, или 

поне душите им, могат да преминават от едно изме-

рение в друго, от един свят в друг. 

 Местните легенди разказват, че в древни време-

на героите на племената, населяващи региона, били 

удостоени с честта да преминават през Портата на 

боговете в отвъдния свят, когато времето им на Земята изтече. 

 Тайнственият портал е с размери 7 метра височина и 7 метра широчина. Има формата на 
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врата, но по-интересното е, че в средата й е вградена 

още една – по-малка врата. А в нея има малка дупка, 

която местните племена определят като ключалка за 

отваряне на портала. Те вярват, че в бъдеще тази вра-

та ще се разтвори много по-широко от нормалните си 

размери и през нея боговете ще дойдат на земята и 

ще помогнат на хората. 

 Местните разказват още, че по времето на инките един свещеник (Жрецът на храма на се-

демте лъча) се озовал пред Вратата на Хаю Марка, бягайки от испанските конкистадори. Порта-

лът се охранявал от група шамани. Свещеникът носел със себе си златен диск. Той и шаманите с 

изненада открили, че той пасва идеално на дупката на малката скална вратичка. Поставили диска 

там и порталът се отворил. Мястото се обляло с бледосиня искряща светлина. Свещеникът бързо 

влязъл през открехнатата врата, за да се спаси от настъпващите конкистадори. Той преминал в 

някакво друго, тайнствено измерение, за което и до днес не се знае с точност какво е. Но от исто-

рията е видно, че Вратата на боговете е именно мощен портал между триизмерния земен свят и 

невидимия за хората, мистичен извънземен свят. 

 Но да се върнем в настоящето. Когато открива Вратата на боговете,  Хосе Луис Делгадо Ма-

мани веднага се свързва с местните археолози и историци. Мястото веднага привлича вниманието 

им, включват се и много изследователи на културата и живота на инките. Учените остават скеп-

тични към идеята, че Вратата на Хаю Марка е портал към други измерения. Тяхното заключение 

е, че тази врата вероятно не води и до подземни тунели или други убежища. С една дума - според 

тях тази врата не води до никъде. 

 Интересното в случая е, че много от изследователите имат необичайни преживявания, дока-

то проучват вратата. Някои от тях казват, че са почувствали фина енергия, пулсираща отвътре, 

когато се доближавали до нея. Други съобщават, че са чули странна ритмична музика, идваща от 

вътрешността на скалите. Трети пък са имали странни видения за горящи колони и други неща, 

които не били от нашия свят. 

 Вратата на Хаю Марка, разбира се, не е единственото място, сочено като портал към други 

светове и измерения. Такива съществуват и на много други места по целия свят. А дали легенди-

те за тях са истина или просто измислица само можем да гадаем. 

 

Източник: www.spisanie8.bg 
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Любопитно 

ОСМИ МАРТ ПРЕЗ ПОГЛЕДА  
НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ФАКТИ 

 През декември 1977 г. Общото събрание на ООН приема резолюция, с която обявява 8 март 
за Международен ден на жената, първоначално избран за Международен ден на работещите же-
ни. Но символиката на тази дата се корени в събития още от средата на XIX век. 
 Първият Ден на жената е отбелязан на 23 февруари 1909 г. в САЩ по инициатива на Аме-
риканската социалистическа партия. 
 Празникът започва само като политическо събитие на социалистите, но постепенно става 
част от културата на много страни. Идеята се появява след бурната индустриализация и икономи-
ческа експанзия в началото на ХХ век, която поражда протести за подобряване условията на 
труд. 
 Календарната дата се свързва с първата масова проява на жени работнички, състояла се на 8 
март 1857 г. в Ню Йорк. 
 Жените от шивашки и текстилни предприятия излизат на протест против лошите условия на 
труд и ниските заплати, но са атакувани и разпръснати от полицията. Две години по-късно тези 
жени създават своя първи работнически синдикат. Съществуват обаче и мнения, че тази история 
всъщност е измислена през 1955 г. вероятно с мотива на празника да се придаде комунистическа 
идеология - нещо, което в онзи исторически момент е било важно за борещите се за правата на 
жените в Западна Европа и САЩ. 
 Към края на XIX и началото на ХХ век протестите се засилват, а най-широка известност 
придобива шествието в Ню Йорк през 1908 г. с искания за по-кратък работен ден, по-добро зап-
лащане и право на гласуване за жените. 
 На 27 август 1910 г. в Копенхаген се провежда първата международна конференция на же-
ните, организирана от социалистическия интернационал. По предложение на германската социа-
листка Клара Цеткин се приема решение всяка година в една от първите недели на пролетта да се 
празнува денят на работничките и на международната им солидарност. 
 8 март в България: 
 Първото женско дружество в България е основано през 1857 г. в град Лом. Сред основател-
ките му са Еленка Ценко Тодорова, Ангелина Кръстьо Пишурка, Стефания Коста Стаменова, Ма-
рия Цоно Иванова и др. Първоначално от 1911 г. празникът се отбелязва с беседи в тесен кръг, а 
през 1915 г. е първото публично честване. Като общобългарски празник 8 март се чества от сре-
дата на ХХ век. 
 Първата жена лекар в България - д-р Тота Венкова - се дипломира през 1886 г. Тя не само 
работи в епоха, когато е немислимо жена да го прави, но и проправя път на всички жени след нея, 
които мечтаят за образование, професия, място и признание в обществото. 
 Райна Касабова пък влиза в историята и статистиката като първата жена в света, изпълнила 
мисия от борда на боен самолет. Тя е само на 15 години, когато на 30 декември 1912 г. по време 
на Балканската война лети като пилот наблюдател над Одрин и хвърля позиви за прекратяване на 
военните действия. 
 През 2017 г. ООН отбелязва празника под мотото „Жените в променящата се работна среда: 
Планетата 50 на 50 до 2030 година”. В много страни, включително и в България, 8 март се отбе-
лязва и като Ден на майката. 
 

Източник: www.nationalgeographic.bg 
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ЗАЩО РАВНОДЕНСТВИЕТО ВЪЗВЕСТЯВА 
 ПРИСТИГАНЕТО НА ПРОЛЕТТА? 

Какво е равноденствието 

На всеки шест месеца, веднъж през март и 
отново през септември, астрономическото равно-
денствие прави деня и нощта приблизително равни 
по продължителност, като денят винаги е малко по
-дълъг (с колко точно зависи от географската ши-
рина). Това ни дава около 12 часа дневна светлина 
и 12 часа нощ. 

На 20 март 2022 г. пролетното равноденст-
вие оповести идването на пролетта в Северното 
полукълбо. След това, на 22 септември 2022 г., 
природата отново ще ни донесе есенното равно-
денствие, което ще въведе есента на север. Тези 
дати се заменят в Южното полукълбо, където през 
март настъпва есента, а през септември пролетта. 

Защо се случват равноденствията 

Нашата планета обикаля около Слънцето, докато се върти около собствената си ос, която е 
наклонена на 23,5 градуса. Това кара двете полукълба да “прехвърлят” помежду си получаването 
на повече слънчева топлина. Два пъти годишно орбитата на Земята и нейният аксиален наклон се 
сливат, така че Слънцето застава точно над екватора, хвърляйки разделителна линия между свет-
лите и тъмните части на планетата, наричана Терминатор или зоната на здрача. 

Но Терминаторът не разделя перфектно планетата на тъмна и светла половина. Земната 
атмосфера изкривява слънчевата светлина с 60 км, което се равнява на половин градус. Това оз-
начава, че едната половина на планетата все още е малко по-осветена от другата - дори на равно-
денствие. 

Земята не е единствената планета, на която има равноденствия. Всъщност, всяка планета в 
нашата слънчева система ги има. През 2009 г. сондата “Касини” засне равноденствие на Сатурн в 
орбита около газовия гигант. По същия начин както на Земята, равноденствията на Сатурн нас-
тъпват на всяко полугодие (но това се равнява на 15 земни години, което прави фото документи-
рането от “Касини” уникално събитие). 

Отбелязване на равноденствието 

През хилядолетията древните култури проследявали равноденствията по различни начини. 
От построяването на паметници, като пирамиди, през каменни гравюри, използвани като кален-
дари, до храмове, които включват Слънцето в самата си архитектура – много различни цивилиза-
ции отбелязвали преминаването му по небосклона и смяната на сезоните с доста голяма точност. 
 

Източник: www.nationalgeographic.bg 
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Технологии 

МУЛТИМЕДИЙНИЯТ ПЛЕЙЪР MEDIA PLAYER CLASSIC 
 HOME CINEMA – С УДОБСТВА ЗА СЛАБОВИЖДАЩИ 

 

Уважаеми читатели, 

бих искал да представя на 
вашето внимание един удобен пле-
йър за слабовиждащи потребители. 
Това е Media Player Classic Home 
Cinema (Медиа плейър класик хоум 
синема̀)или съкратено MPC-HC(ем 
пи си, ейч си) и е част от пакета с 
кодеци K-lite codec pack(Кей лайт 
кодек пак).  Той дава възмож-
ност за уголемяване на целия или 
на части от филма, който гледаме в 
момента.  

Ще дам пример: пуснали сте филм, в който живо ви интересува детайл от дадено нещо, 
например цената на някаква стока в супермаркет в САЩ. На филма се вижда, но не така ясно, а 
вие желаете да научите колко струва тази  стока там.  

Тук на помощ ни идват удобните функции на този плейър. С него можете да увеличавате 
както в режим пауза, така и в режим на просвирване. 

Тъй като обикновено филмите са доста големи, за да се пренасят бързо по интернет, са 
създадени алгоритми за тяхното свиване(компресия). Тези алгоритми са вградени в кодеците, ко-
ито извършват декодирането на видео файла и правят възможно неговото просвирване. 

По-долу накратко ще опиша клавишните комбинации, както и част от опциите за работа с 
този плейър.  Искам да предупредя, че понякога комбинациите се променят в различните версии 
на този плейър. Настоящата статия засяга текущата версия (1.9.19). 
 

Клавишни комбинации за Media player classic: 

Ето някои от полезните манипулации с екрана. Те могат да се правят както по време на 
просвирване на филма, така и когато филмът е на пауза. Това става от малката цифрова клавиату-
ра, както и в комбинация с клавиш контрол. 

Numpad 1 (надолу вляво) и numpad 9 (нагоре вдясно) съответно намаляват и увеличават 
мащаба на филма или част от него 

Numpad 4 (лява стрелка) – намалява (сплесква филма по вертикал) 

Numpad 6 (дясна стрелка) – разширява/разтяга филма по вертикал 

Numpad 8 разширява/разтяга филма по хоризонтал 

Numpad 2  намалява/сплесква филма по хоризонтал 
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Ctrl+ numpad 4 (стрелка наляво) – измества филма вляво 

Ctrl+numpad 6 (стрелка надясно )  –  измества филма в дясно 

Ctrl+numpad 8 (стрелка нагоре) – измества филма нагоре 

Ctrl+numpad 2 (стрелка надолу) – измества филма надолу 

Ctrl+numpad 1 – измества филма надолу и наляво  

Ctrl+numpad 9 – измества филма нагоре и надясно 

Ctrl+numpad 3 – измества филма надолу и надясно 

Петицата (от цифровата клавиатура) връща всички настройки по подразбиране 

Стрелка нагоре – увеличава звука 

Стрелка надолу – намалява звука 

Стрелка надясно – 8 секунди напред 

Стрелка наляво – връща с 8 секунди филма назад 

С клавиша Home се отива в  началото на филма 

Има разбира се и възможност за забързване на просвирването, което е полезно за студенти 
(при прослушване на лекции). Това става с клавишната комбинация Ctrl+стрелка нагоре – за за-
бързване, и Ctrl+стрелка надолу – за забавяне.  

Има различни степени на забързване и забавяне, което става с неколкократно натискане на 
клавиша контрол плюс горна или долна стрелка). 

Има и ред други полезни неща, но всички те се намират в опциите на програмата и са дос-
тъпни с натискането на буквата О от латинската азбука, а клавишните комбинации се намират в 
раздела Бутони (Keys). В опциите се намират не само настройки за клавишните  комбинации, но 
и много други като език на интерфейса,  формати, външни филтри, опции за просвирване на DVD 
и много други. 

 

Плейърът го има в Интернет, както самостоятелно, така и като част от гореспоменатия па-
кет с кодеци K-lite codec pack. Той може да се изтегли на адрес:  https://codecguide.com 

Подготвил съм и кратка видео демонстрация на този плейър  
на www.zvuk-i-svetlina.eu/videos/mpc-hc/ 

Дотук описаните функции на плейъра са само малка, но полезна и съществена част за хо-
рата със слабо зрение(а и не само), които могат да разполагат с удобно средство за увеличаване 
на видеото или части от него. Разбира се, има още много опции и настройки, но няма да ни стиг-
не мястото за поместване на всичко, ето защо оставям на любознателните читатели сами да отк-
риват, изследват и експериментират! 

 

Статията подготви: 

Илия Кърджанов 
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Полезни съвети 

КАК ДА СЪЗДАДЕМ ЛЕСЕН ЗА ПОДДЪРЖАНЕ ДОМ? 

 I ЧАСТ 

 Домакинската работа е изморителна и от нея няма измъкване. Домът изисква редовна под-
дръжка, за да изглежда безупречно и да бъде приятен за обитаване. Все пак, с правилно планиране 
и добре обмислен дизайн бихме могли да спестим време и усилия за почистване вкъщи. 

 Какво да направим, за да получим лесен за поддържане дом? 

 1. Внимателно изберете подовите настилки 

 Подът се зацапва най-лесно и бързо. Избирайки подходящ материал обаче, бихте могли да 
предотвратите наслояване на нежелани замърсявания, да прикриете поне отчасти неизбежните 
запрашвания и да улесните последващото им почистване. Добро решение е да изберете подова 
настилка с възможно най-малко фуги, в които биха могли да се събират и наслояват замърсява-
ния. 

 Изключително подходящ вариант за модерни интериори е подът от шлайфан бетон със за-
вършващо покритие, което запечатва порите и импрегнира настилката. Друг чудесен избор са ши-
рокоформатните плочи гранитогрес, както и подовете от ламинат. Подовите плочки с деликат-
на шарка са изключително подходящ избор, върху който леките ежедневни замърсявания дори не 
личат. 

 Независимо дали става въпрос за ламинат или гранитогрес, добре е да избягвате твърде свет-
лите и прекалено тъмните нюанси, тъй като на техния фон замърсяванията се открояват най-ясно. 

 2. Въздържайте се от застилането на пода с килими и мокети 

 Препоръчително е да се откажете от килимите, които задържат прекалено много прах дори 
при редовно почистване, а изискват и регулярно основно изпиране. Ако все пак не можете да се 
лишите от усещането за топлота и уют, което безспорно създават, постарайте се да ги използвате 
ограничено и то само в помещения, в които възможността да ги замърсите с обувки и дори до-
машни пантофи е сведена до минимум – например в спалните. 

 Излишно е да споменаваме, че светлите цветове са рискован избор. Имайте предвид още, че 
шаги килимите, макар и изключително красиви, са доста капризни по отношение на поддръжката, 
затова се спрете на по-обикновен вариант с къс косъм. 

 3. Обърнете внимание на стенните покрития 

 Макар и в не толкова голяма степен като подовете, стенните повърхности също подлежат на 
замърсявания, особено в тесни пространства и входни антрета. Затова, ако искате да си улесните 
живота и да спестите излишни усилия, е добре да изберете покрития, които са лесни за поддръжка 
и почистване. 

 Латексът например може да бъде измивен и с транспирираща структура, предотвратяваща 
образуването на мухъл. Интериорните мазилки имат много добра устойчивост на замърсявания и 
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механични повреди, както и декоративните облицовки от камък и дърво. И тук е добре да се въз-
държате от вариантите с твърде много и особено дълбоки фуги, които задържат повече прах и са 
по-трудни за почистване. 

 За банята пък е препоръчително да изберете вариант с облицовъчни плочки в голям размер 
и да избягвате декоративните мозайки, защото множеството фуги ще усложнят почистването. 
Трябва ли отново да напомняме, че белите тонове са магнит за замърсяванията? 

 4. Потърсете подходящи материали за мебелировката 

 Няма как да не обърнем внимание на материалите в обзавеждането. ПДЧ е популярен и ико-
номичен избор с изключителна устойчивост на ламинираното покритие. Естествената дървесина 
и МДФ са материали от по-висок клас, но по-претенциозни от гледна точка на поддръжката – те 
трябва да се третират със специални препарати и да се почистват с фина кърпа. 

 Интересен ефект в интериора имат гланцираните покрития в най-различни цветове. Те са 
все по-популярни в съвременните решения, но имайте предвид, че са уязвими на наранявания и 
зацапвания с пръстови отпечатъци. Препоръчително е да избягвате приложението им в повърх-
ности като рафтове, плотове и вратички за отваряне с докосване и пуш механизъм. 

 5. Обмислете избора на тапицерия за мека мебел 

 За тапицираните мебели изберете качествена кожа или текстилна дамаска с водоотблъсква-
щи свойства и устойчивост на замърсявания. Непременно потърсете възможност седалните и об-
легалните възглавници да са със сваляема тапицерия за по-лесно изпиране при необходимост. От-
ново е добре да избягвате прекалено светлите тонове. 

 Изключителен избор за трапезарията пък могат да бъдат тапицираните столове. За да улес-
ните поддръжката им в безупречен вид, може да потърсите модел със сменяеми калъфи в разц-
ветка и десен по избор. Така ще разполагате с възможност за лесна подмяна на замърсената или 
захабена тапицерия. 

 6. Изберете подходящ материал за кухненски плот и гръб 

 Кухненските плотове и гърбове често се зацапват от разливания и мазни пръски, затова е 
силно желателно да изберете лесен за поддържане материал с висока устойчивост на замърсява-
ния. Най-доброто решение е техническият камък. Той се характеризира със свойства като топло и 
влагоустойчивост, изключителна здравина, киселиноустойчивост, антибактериалност и висока 
плътност. 

 Естествените материали като гранит и мрамор се открояват с неподправена красота, но са 
далеч по-трудни за поддръжка, защото порестата им структура изисква регулярно импрегниране 
с допълнителни защитни покрития. Добре е да избягвате облицоването на плота или гърба с кера-
мични плочки и декоративни мозайки заради фугите, които лесно се зацапват, но трудно се по-
чистват. По-добре заложете на цялостно покритие на гърба с камък, стъкло или ламинат. 

Следва продължение …  
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Кулинарни рецепти 

БАНИЦА АЛА ЛАЗАНЯ С КАЙМА 
(Предложение на Василка Кичукова от Дряново) 

 Продукти: 1 пакет фини кори за баница, 500 г кайма, 3 с.л. доматено пюре,  

1 малка глава стар лук, подправки - риган, босилек, мащерка, черен пипер, сол, няколко маслини 
без костилките, 150 г кашкавал, 5 яйца, 3 с.л. олио или зехтин, 1 газирана вода. 

 

 Начин на приготвяне: Запържваме лука и маслините в мазнината. Добавяме каймата, сме-
сена с малко вода, и пържим до златисто. Добавяме размито във вода доматено пюре и подправки 
на вкус. Пържим за още около 10 минути. 

 В предварително намаслена тавичка нареждаме по 3 кори, отгоре плънка и по този начин 
запълваме цялата тава. Нарязваме получената баница на парчета и заливаме със сместа от разби-
тите яйца и газирана вода. 

 Печем в умерена фурна, като малко преди готовност вадим баницата и поръсваме с настър-
гания кашкавал. Допичаме за около 5 мин. 

 Получената баница наподобява много лазаня Болонезе, особено ако сте добавили риган и 
босилек към соса.   

   

ЗАДУШЕН СВИНСКИ ДРОБ ПО СЕЛСКИ 
(Предложение на Василка Кичукова от Дряново) 

 Продукти: 600 г свински дроб, 1 морков, 3 глави лук, 1 червена чушка, 1 зелена чушка, 200 
г гъби, чубрица, черен пипер, магданоз, олио, сол. 

 Начин на приготвяне: Дробът се изкисва от кръвта за няколко часа. 

 В тенджера или тиган се загрява олиото и се добавя нарязаният на полумесеци лук, морко-
вът - на колелца, а чушките нарязани на ленти. Прибавят се нарязаните на едри парчета гъби. За-
душават се, докато омекнат всички зеленчуци. Дробът се нарязва на кубчета и се прибавя към зе-
ленчуците. Разбърква се. След 3 - 4 мин се прибавя червеният пипер и подправките. Налива се 
една кафена чаша вода или бяло вино. 

 Похлупва се тиганът с капак и се задушава вкусният пържен дроб, като покъкри 5 - 10 мин. 
Сваля се от огъня и се поръсва задушеният свински дроб по селски с нарязан пресен магданоз.   
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ВКУСНА ТОРТА С НЕСКАФЕ – ЛЕСНА,  
БЪРЗА И БЕЗ ПЕЧЕНЕ 

(Предложение на Ивелина Стефанова от Силистра) 

 Продукти: 500 г бисквити (или готови блатове за торта), 500 мл сладка сметана “Hopla”, 3 
яйца, 11 с.л. захар, 3 с.л. нескафе или капучино, малко мляко за накисване на бисквитите. 

 Начин на приготвяне: Разбийте сметаната с половината количество захар (5,5 супени 
лъжици). В друг съд разбийте яйцата с останалата част от захарта. Накрая, добавете нескафето и 
разбивайте още малко. Изсипете сместа в съда със сладката сметана и разбъркайте добре. 

 Потопете бисквитите за кратко в млякото една по една или първо ги наредете и с лъжица 
добавете малко мляко върху тях. В млякото може да добавите малко ром, но не е задължително. 

 Наредете бисквитите и нанесете слой пълнеж, с дебелина около един пръст. Повторете 
процедурата, докато съставките свършат. 

 Отгоре украсете с шоколадови пръчици, оставете в хладилника да се охлади добре, за 
предпочитане за цяла нощ. 

 Забележка: Използвайте капучино вместо нескафе, особено когато я приготвяте за деца. 

 В оригиналната рецепта се използва и 250 г маргарин. Маслото или маргаринът се добавят, 
за да стегне пълнежа малко повече, но аз не използвам масло от години. Вкусът е по-добър. 

 Каквото и да решите, няма значение защото тортата се изяжда за рекордно кратко време, а 
ако ви остане, можете да я сложите във фризера, така ще получите нещо като сладолед. 

   

КАРТОФИ И ШУНКА НА ТИГАН 
(Предложение на Ивелина Стефанова от Силистра) 

 Продукти: 500 г картофи, 100 г варена шунка, черен пипер, сол, 2 яйца, 2 с.л. брашно, 
магданоз, 50 г кашкавал, олио. 

 Начин на приготвяне: Настържете картофите и отцедете сока. 

Настържете и шунката. Ако нямате шунка, можете да използвате и мек салам. 

 Смесете я с картофите, подправете със сол и подправки. 

 Разбийте яйцата и ги изсипете при картофите и шунката. Добавете 2 супени лъжици брашно 
и разбъркайте до еднородна смес. Накрая добавете и ситно нарязания магданоз и настъргания 
кашкавал. 

 Загрейте малко олио и с помощта на лъжица сложете от сместа в тигана. Пържете от двете 
страни до златисто. 
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Усмивки 

ВИЦОВЕ 
 
  – Вчера се опитах да обясня на баба, че работя като програмист. 
  – Успя ли? 
  – Миии... накрая се разбрахме, че поправям телевизори и развъждам мишки... 
 
 На въпроса "Кое е най-неприятното при паралелното паркиране?" 98% от анкетираните же-
ни шофьори, са отговорили: – Свидетелите! 
 
  – Пандемия или политика е коронавирусът? – Държавна религия е. Можеш да вярваш или 
да не вярваш в него, но си длъжен да спазваш обредите и ритуалите. 
 
  – Жена, внимавай да не се удавиш! – Що бе, да не плачеш за мен? – Не, ма! Малко ракия 
нося, няма да успея да почерпя всички... 
 
 Отива блондинка на бензиностанцията. Служителят я пита: – 95 или 98 желаете? Тя: – Що, 
тазгодишен нямате ли? 
 
  – Учих кучето си да лае, когато поиска да яде. Проведох някъде около стотина тренировки 
с него!!! – И сега лае ли? – Не, сега не яде, докато не започна да лая. 
 
 По 80% от американските долари, имало следи от кока. А по 90% от стотинките в България, 
имало следи от търкане на билети. 
 
 Как ми липсват епидемиите от моето детство. Единствената социална дистанция беше: – 
Стой по-далече от този – има въшки! 
 
 Мъж седнал в ресторант и започнал да поръчва – салати, ракии, предястия, ястия, вина, де-
серти, кафета – почти цялото меню. По едно време до него се доближил келнерът и попитал: 
  – Господине, имате ли нещо против да оправим сметката? 
  – Няма проблем, но ще ви помоля да попитате управителя на ресторанта, дали е възможно 
да платя с перли – отвърнал мъжът. 
 Келнерът се оттеглил и след малко се върнал: 
  – Няма проблем, господине, управителят е съгласен. 
  – Чудесно! – казал нашият – дай тогава една порция миди и стискай палци! 
 
  – Теб за какво те осъдиха? – За убеждения. – ??? – Бях убеден, че охраната на банката е зас-
пала... 
 
 Доказано е, че в бирата се съдържа витамин В. Изпиваш една бира – това е витамин В1, две 
бири – В2… 6 бири – витамин В6, 12 бири – това е витамин В12. А когато изпиеш каса бира – то-
ва си е В комплекс. 

    
Вицовете са публикувани по предложение на Ивелина Стефанова от Силистра 
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КОЛКО ДОБРО Е ЛОГИЧЕСКОТО ВИ МИСЛЕНЕ? 

 
 
 

 Американският академик Реймънд Смълян е известен както с математическите си трудове, 
така и с множеството си книги, пълни с парадокси и гатанки. 
 В следващите редове ще ви представим 9 от тях. Можете ли да ги разрешите успешно? 
 

 1. Портрет 
 Хората питат един мъж: „Кой е на портрета?“. Той отговаря – „Израснах сам. Но бащата на 
човека на портрета е синът на моя баща.“ Чий е този портрет? 
 

 2. Странна присъда 
 Съдят двама души. Единият е признат за виновен, другият – за невинен. Съдията обаче ос-
вобождава и двамата. Как можете да обясните тази странна присъда? 
 

 3. Семейни връзки 
 Двама индианеца седят на малка греда. По-ниският е родственик на сина на по-високия, 
въпреки че по-високият не е негов баща. Как можете да обясните това? 
 

 4. Асансьорът 
 Един човек живее на 25-ия етаж в 30-етажна сграда. Когато се прибира вкъщи, взима асан-
сьора до 24-ия етаж, след което качва останалото разстояние пеша. Защо не ползва асансьора ди-
ректно до 25-ия? 
 

 5. Монетите 
 На масата има две монети с обща стойност 15 цента. Едната от тях не е 5 цента. Какви точ-
но са монетите? 
 

 6. Католикът 
 Това е въпрос за онези от вас, които познават малко или много католицизма. Може ли като-
лик да се ожени за сестрата на неговата вдовица? 
 

 7. Охлювът 
 Охлюв може да обиколи един стадион по часовниковата стрелка за 1,5 часа. Същият марш-
рут наобратно обаче му отнема 90 минути. Можете ли да обясните тези различни резултати? 
 

 8. Колко струват птиците? 
 В магазин за домашни любимци една голяма птица е два пъти по-скъпа от някоя по-малка. 
Жена купува 5 големи птици и 3 малки. Ако е била купила 3 големи и 5 малки, е щяла да похарчи 
20 долара по-малко. Колко струва една птица (и голяма, и малка)? 
   

 9. Мечешкият кожух 
 Ловец се намира на 100 метра на юг от една мечка. Придвижва се на 100 м на изток, обръща 
се на север, стреля в тази посока и убива животното. Какъв цвят е кожуха на мечката? 
 
  
А ето и отговорите: 
 
 1. Това е портретът на сина на въпросния човек. 
 2. Подсъдимите са сиамски близнаци. 
 3. По-високият човек е майката на по-ниския човек. 
 4. Той е дребосък, който не може да достигне бутона за 25-ия етаж. 
 5. 10 и 5 цента (една от монетите, в случая 10-центовата, не е 5 цента). 
 6. Не. Ако жената на католика е вдовица, то той е мъртъв. Мъртвецът не може да се ожени. 
 7. 90 минути = 1,5 часа. Съответно – резултатите са еднакви. 
 8. Малката птица струва 10 долара, а голямата – 20. 
 9. Бял. 
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БЕГЛЕЦЪТ, 1866 г., ПРОЛЕТТА  

 Антон изобщо не се бе надявал тази зима да бъде последната от неговото заточение. Но човек 

никога не знае каква случайност може да промени съдбата му. Някаква непредвидена среща, някоя 

изтървана дума... Един обикновен ден от лятото на 1865-а и ето че животът му се преобърна. То лято-

то на Сахалин, този най-източен остров на руската империя, трудно може да се нарече лято според 

представите на поляк. Температурите и в най-горещите дни не надвишаваха пролетните в родината 

му. 

 Очевидно представите на човек се менят с времето и с разстоянията. Роденият в охолство шлях-

тич Антон Бенковски, свикнал на мека постеля в имение с огледала и картини по стените и с прислу-

га, не би могъл да си помисли преди година и половина, че ще се чувства превъзходно в един обикно-

вен евенкски чум, излегнат на постлана върху голата земя мечешка кожа и с канче неподсладен чай в 

ръка. 

 Поривите на неспокойния планински вятър люлееха кожените стени на чума, но вътре край огъ-

ня беше тихо и топло. Три основни върлини с кръстосани върхове образуваха вътрешния скелет на 

палатката от кожа с формата на висока пирамида. Ако вътрешните върлини са повече на брой и по-

дълги, чумът става по-широк и събира доста хора. Но сега тук бяха само двама – Антон и руснакът, и 

не им трябваше голямо пространство. 

 Това също не би могъл да си представи преди – че не просто ще търпи присъствието на един 

руснак до себе си, ами дори ще си разговаря най-дружески с него. След десетилетията полски борби и 

въстания, потъпкани с кръв именно от руските войски, след изгнаническия поход и изтърпените стра-

дания и унижения той беше намразил всичко руско до дъното на душата си. А сега, моля ти се, излег-

нати край огъня, двамата си пекат нанизаните на дървени шишове рибки и си приказват като първи 

братовчеди. 

 – Странни хора са местните – говореше руснакът. – Отначало си мислех, че са родствени племе-

на и се опитвах да науча езика им, а се оказа, че са съвсем различни, нищо, че са все жълтурести в ли-

МЕДАЛЬОНЪТ 
/с продължение/  
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цата. Айните говорят някакъв само техен си език. Нивхите и евенките май имат някакво далечно 

родство, но не съм сигурен. 

 – Все са диваци, Брада – отвърна полякът. 

 Всички така наричаха руснака и само за разнообразие понякога го титулуваха с другия му пря-

кор Професора. 

 – Забавно е да ги изучава човек, като няма какво друго да прави. Ти, Антоша, си отскоро тук и 

още всичко ври и кипи в душата ти. Ако се позаседиш като мен двайсет-трийсет години, ще наме-

риш по-спокойни занимания за своя ум. А ние, братко, все с нещо трябва да се занимаваме. Иначе 

ще полудеем тук, накрай света! 

 Отначало след пристигането си на Сахалин Антон избягваше всички руснаци. И беше все сам, 

понеже останалите поляци от “червената верига” бяха оставени на континента около река Амур, а 

само трима пратиха на острова. 

 После другите двама се разболяха, прибраха ги обратно и остана само Антон. Той дълго не си 

говореше с Професора. Но накрая осъзна, че този човек също бе заточеник, значи и той някога е бил 

някакъв враг на руската империя и му е събрат по съдба. Сприятелиха се полека-лека и от него Ан-

тон започна да научава полезни умения за оцеляване сред дивата природа. 

 Научи също, че тук всички, които не са туземци, са или изпратени по служба, или изселени 

като него. На този далечен остров враговете на императора нямаше с какво да му навредят. Затова 

никой не ги пазеше, не ги връзваше, не ги заключваше, не ги питаше къде ходят. От тях се очакваше 

просто да живеят на острова, да населят пустия край, да се женят помежду си или да се смесят с 

местните и да раждат деца – нови поданици на негово величество. 

 На сутринта двамата разглобиха чума, сдиплиха кожата му и малкото си багаж, натовариха 

всичко на носилката, която влачеше мулето на Професора, и поеха на юг. Бяха решили да обходят 

острова по крайбрежието. Вървяха дни наред. Понякога попадаха на нивхи, облечени в халати с гео-

метрична украса и с шапки, обточени с пухкава кожа. Те ги подслоняваха в селищата си, продаваха 

им храна и топли ботуши. После започнаха да срещат айни. 
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 – Значи наближаваме най-южния край на острова – поясни руснакът. 

 Един ден по криволичещия път срещу тях се зададе редичка войници в униформи и с пушки на 

гърба. Като наближиха, Антон с изненада установи, че са японци. 

 Руснакът започна учтиво да им се кланя и сбута настойчиво спътника си да последва примера 

му. Войниците отвърнаха на поздрава им и отминаха. 

 – Брада, какви са тези японци тук? – изумен попита Антон. 

 – Ти не знаеш ли? Сахалин е съвместно неделимо владение едновременно на Русия и Япония – 

отвърна руснакът. – Ама наистина ли за пръв път го чуваш? 

 – Изумително! – Антон спря и чак приседна на един камък край пътя. – Брада, това е невероят-

но! 

 – Какво невероятно има? И Аляска е уж наша територия. Но се чува, че царят щял да я продава 

на американците, защото там няма нищо, освен сняг и лед. Нищо чудно да продаде и Сахалин на 

японците, но не ми се вярва. Тук все пак може да се живее. 

 – Чакай, чакай! Стига си бъбрил! – опитваше се Антон да го върне на главното. – Искаш да 

кажеш, че сега това едновременно е и руска, и японска територия, така ли? 

 – Така си е! – потвърди другият. 

 – И като стигнем след две седмици най-южната точка, трябва само да преплувам пролива и 

мога да избягам в Япония? И никой няма да ме спре? 

 – Можеш. Но защо ти е да бягаш, Антоша? 

 – И ти можеш да избягаш с мен. Не си ли го помислял? И отново да си свободен човек! 

 – Защо ми е да бягам, приятелю? Аз съм руснак. Аз съм си в Русия, макар и на другия ѝ край. 

 – Но аз не съм. 
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 Възрастният мъж го загледа и поклати умислено глава. 

 – Тук за тебе е затвор, така ли? – попита той, като поглади дългата си брада, заради която но-

сеше прякора си. – Ти си млад, нямаш даже четирийсет години. А аз май вече съм на шейсет и пет. 

Спрях да ги броя. Половината ми живот мина на тоя остров. Започнах дори да го харесвам. Дали ако 

си ида у дома в Тамбов, ще намеря някой, който още да си спомня за мен? Какво ще правя там? 

 – Аз имам какво да правя у дома – отвърна Антон. – Имам много неотложна работа и много 

верни приятели. Имам също майка и двама братя, ако са живи – Антон скочи на крака и повлече 

напред мулето за юздата, ръкомахайки възбудено – Ще наема лодка, ще преплувам до Япония. Ще 

работя каквото и да е, само да спестя пари за билет, ще се кача на някой параход и най-много след 

две години ще съм обратно във Варшава! Борбата не е приключила! Полша още не е загинала! 

 И той запя, колкото му глас държи, бодрата мазурка: “Йешче Полска не згинела!” Руснакът 

само поклати глава и въздъхна. И този другар щеше да го изостави. Те не казаха нищо повече до ве-

черта. Когато седнаха край огъня да хапнат скромната си вечеря и светлината на игривите пламъци 

затанцува по лицата им, Антон загрижено го попита: 

 – Какво си се умълчал, Професоре? Да не те обидих с нещо? 

 А възрастният мъж като продължение на съвсем друг разговор му отвърна: 

 – Няма да намериш лодкар, който да гребе четирийсет и пет версти1. Нито дори платноходка. 

Нито имаш пари да платиш. Това е разстоянието между Сахалин и Хокайдо. Най-късото през Лапе-

рузкия пролив. 

 Антон стоя известно време вторачен в него, а после попита: 

 – Искаш да кажеш, че е невъзможно да избягам? 

 – Възможно е – вдигна очи Професора, – ако дочакаш средата на зимата. Тогава проливът зам-

ръзва. 

1. Верста –  Една руска верста е равна на 1067 метра (б. а.) 
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 Двамата се погледнаха сериозно, а после полека се усмихнаха един на друг над огъня и в очите 

им заблестяха дяволски пламъчета. 

 Зимата дойде и се преполови. Те си бяха направили колиба на закътано от вятъра място сред 

крайбрежните скали и останаха заедно до последния ден, когато Професора най-после каза: 

 – Време е, Антоша. Нощес вятърът се е обърнал. Утре трябва да тръгнеш. 

 Той дълго бе възпирал поляка. Казваше му, че ледът е още тънък, че вятърът е насрещен и ще го 

вледени. Антон започна да го гледа с подозрение. Дали не се опитваше все пак да го задържи при себе 

си? Но ето че сам го подкани да тръгва. Двамата напълниха кожената раница със сушено месо, Антон 

обу най-дебело подплатените си ботуши, сложи най-топлите си дрехи и ръкавици и поседнаха за ми-

нута, загледани един в друг. Остана само да се сбогуват. 

 – Върви – каза простичко руснакът. – И бог да е с теб. 

 Антон кимна, прегърна го силно и тръгна по леда. Не се обърна повече назад. Тук не оставяше 

нищо свое, нищо, за което да съжалява. Само един приятел. 

* * * 

 Работата на дигата бе тежка и за нея получаваше веднъж на две седмици по седемдесет и пет до 

осемдесет сена. Беше силен мъж. По-силен от всичките дребни японци наоколо. Затова и майсторът, 

ръководещ укрепването на дигата, нае Антон. Прецени, че този гигант за същите пари ще свършва два 

пъти повече работа. И не се излъга. 

 Дигата трябваше да възпре буйните води, които се очакваше да рукнат в речното корито при 

пролетното топене на снеговете. Тя пазеше селото и нивите, затова разбитите и подровените от ланс-

ките порои места всяка пролет отново се укрепваха с камъни от близката кариера. Напълнените плете-

ни кошове хвърляха на предварително определените от майстора места. Бурните води можеха да тър-

калят отделни камъни, но не и когато са в цял кош, затворен със също така плетен и добре завързан 

капак. Товареха по няколко в лодка, гребяха покрай брега и ги пускаха там, където имаше нужда. Все-

ки ден. 
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 Антон не знаеше нито дума японски, но не му и трябваше. Виждаше, че с него се държат абсо-

лютно честно. Жената на майстора идваше в дните за плащане и когато се зададеше по дигата с паке-

ти бисквити в ръцете, грубите работници до един ѝ махаха. 

 Бъбреха весело, събрани под навеса за следобедния чай. Тя им плащаше за труда изключително 

точно, те прибираха парите си в ризите или ги увиваха в кърпа, а реката ехтеше от гласовете им. Кол-

кото даваше на другите, толкова тя отброяваше и на него. 

 Антон плащаше за храната и стаята, която бе намерил, по трийсет сена за две седмици и остатъ-

ка грижливо спестяваше. Живееше при бедния директор на селското училище господин Масао. Стая-

та не беше голяма, само шест татамѝ2, но му стигаше като временен подслон. Тук беше вече трети ме-

сец и успя да спести цели двеста и седемдесет сена. Не знаеше много ли е това или малко. Искаше са-

мо да му стигнат за пътя до Токио. А там вече имаше европейски търговци, свещеници и дипломати. 

Все някак щяха да му помогнат. Франция винаги е подкрепяла поляците. Може би трябваше да наме-

ри тъкмо френското посолство, да поиска среща с посланика. Дали не е време вече да тръгне или да 

остане и следващите две седмици за още една заплата? 

 Май е крайно време да тръгва. Доста се застоя в това село. 

 Антон събра във вързоп малкото си багаж и се приготви да го метне на гърба си, както бе видял 

японките да носят бебетата. Нахлузи на краката си плетените от слама сандали и тогава чу викове и 

писъци от улицата. Изскочи бързо навън и се огледа. Няколко по-организирани мъже вече тичаха с 

дървени ведра, пълни с вода, а зад близките къщи се вдигаше пушек. 

 Антон грабна едно ведро от двора и се втурна с другите. Образуваха верига. Гребяха от близката 

рекичка и плискаха върху горящата сграда, но тя беше дървена и нищо не можаха да спасят. Поне 

опазиха от огъня най-близките къщи. Наоколо плачеха десетина деца, а хазяинът му, целият раздър-

пан и начернен от въглените, крачеше съкрушен между руините. Училището бе изгоряло до основи. 

 Полякът нагази между пушещите греди и потупа успокоително скърбящия директор. Искаше да 

му покаже някак с жестове, че ще се съберат и за няколко дни със задружни усилия ще вдигнат учили-

щето отново. Беше разбрал за тези три месеца, че японците точно така решаваха общите проблеми. 

2.  Tатамѝ – плетени рогозки с размери 90 х 180 см, които още тогава са били стандартни и големината на  
стаите се е изчислявала в брой татами (б. а.). 
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 Господин Масао тъжно се усмихна и също така го потупа с благодарност по ръката. 

 “Ясно – помисли си Антон. – Няма да замина днес. Ще остана още два-три дни. Те ми помогнаха 

и аз трябва да им помогна.” 

 Хората се разотидоха по домовете си. 

 Хазяинът също се прибра. Изми се, облече чисти дрехи, прегърна жена си и сина си, мъничкия 

Куме, каза им нещо и излезе, а те коленичиха разплакани на земята. 

 Антон не разбираше какво точно става. Заинтригуван, той последва японеца и така отново стиг-

на до опожареното училище. 

 Там, сред още димящите останки, директорът постоя мълчаливо с наведена глава, вглъбен в себе 

си. После коленичи, извади отнякъде дълга кама и с рязък жест я заби в корема си. 

 – Стой! – изкрещя Антон, с два скока се намери до него и изтръгна камата от ръцете му. – Защо? 

Господи! Хора, помогнете! 

 Той прегърна олюляващото се тяло и се вгледа с ужас в очите на умиращия човек, които се 

притвориха бавно, а устните му се извиха в усмивка, пълна с достойнство и вътрешен покой. 

 Антон заплака. Раменете му се разтърсиха от неудържими ридания. Той не разбираше тези хора. 

Не проумяваше какви мотиви ги движат. Много важно, че училището изгоряло! Трябва ли да се само-

убива човек заради това? Напротив, трябваше да го изгради отново! 

 Някакви ръце го вдигнаха, други поеха мъртвото тяло от него и много внимателно и с уважение 

го отнесоха някъде. 

 – Защо? – питаше Антон и се вглеждаше в лицата около себе си.– Защо го направи? Кажете ми, 

защо? 

 Обясниха му. С много, много жестове, с някаква смесица от повече японски, тук-там английски 

и дори руски думи. Днес в повереното му училище бил изгорял портретът на императора, а директо-

рът Масао допуснал това да се случи. Не спасил от пламъците свещения образ. Единствената достой-
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на постъпка била да си направи харакири. Длъжен бил да го направи, иначе щял да се опозори за цял 

живот. 

 Антон крачеше по пътя на юг с вързопа на гръб. Трябваше да прекоси Хокайдо и да се прехвър-

ли с параход на големия остров Хоншу, за да стигне до Токио. Вятърът развяваше косите му. Щеше 

да изсуши и сълзите, които още му пълнеха очите, но каквото и да му нашепваше, нямаше да му по-

могне да разбере тези хора. 

 Той имаше друга представа за позора и достойнството. Може би сам упорито вървеше към своя-

та смърт, но не чрез самоубийство. Не! Тази грижа великодушно оставяше на враговете си и враговете 

на своята родина. А Антон, вкопчен в живота, щеше да ги предизвиква до последния си ден! 

БОЛНИЯТ ЧОВЕК, 1866 г., КЪСНА ПРОЛЕТ 

 Великият везир Фуад паша беше вторият доверен човек, когото новият султан Абдулазис назна-

чи на този най-висок пост в Османската империя. Вече пета година везирът старателно водеше делата 

на държавата, проникнат от примера на своя повелител за въздържание, отказ от излишен разкош, 

скромност и пестеливост и в личния живот, и в управлението. 

 Но това, че султанът забрани да се използват златни прибори за хранене в двореца и че съпруги-

те му бяха само пет, а не цял харем от жени и наложници като на покойния му брат, едва ли щеше да 

избави държавата от огромните ѝ дългове към чуждите банки. 

 В момента главната грижа на великия везир не бяха точно финансовите затруднения. Нещо мно-

го се разбъркаха междудържавните отношения напоследък! Човек просто не може да ги обхване с ума 

си, камо ли да ги направлява! 

 След като бяха принудени да дадат автономия на Египет, ето че и населението на остров Крит се 

разбунтува. Искат присъединяване към Гърция! И онзи безумец Гарибалди, който почти успя да обе-

дини Италия, им изпраща военна помощ! Какво нахалство! На север в Босна и Херцеговина се готви 

бунт, агентите му го потвърждават, а за капак на всичко и Румъния навирила рогата! 

 И пак този Бисмарк е в дъното на кашата там. Открадна от Дания Елзас и Лотарингия, а след то-

ва натри носа на самата Австрия в седем седмичната война. Една голяма и силна Прусия можеше да 
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бъде добър съюзник на султана, но защо започна да си вре носа в Румъния? Да организира държавен 

преврат и да смени краля в едно васално на Турция владение е твърде нагло! И то само за да сложи на 

трона някакъв пруски принц! 

 Великият везир беше твърде изнервен и сърцето му се разтупка неудържимо. Нещо трябваше да 

се направи по отношение на Европа. Да се заздравят позициите на султана в големите имперски дво-

рове. Та те взеха открито да му се подиграват. Във вестниците им постоянно наричаха Османската 

империя “болния човек”. Проклетите им вестници! Толкова ли не могат да си назначат цензори като 

тук? 

 На вратата се почука и влезе секретарят му. 

 – Кой ти разреши да влизаш? – викна по него Фуад паша. 

 – Извинявам се, паша ефенди, но нали искахте да повикам лекаря. Ето го, дойде. Да влезе ли? 

 – Пусни го – разпореди намусено пашата. 

 Напоследък никак не се чувстваше добре. Толкова грижи, толкова проблеми! Сърцето му няма-

ше да издържи. И тоя грък, докторът, все настояваше да идел да се лекува в чужбина. Във Франция да 

се лекувал! Че те ще го уморят там, нарочно ще го уморят, само и само да навредят на Османската им-

перия, нищо че все се пишат приятели! 

 Лекарят влезе с поклони. Накара го да легне. Разсъблече го съвсем непочтително и пашата се 

почувства като най-обикновен стар човек, твърде пълен, безсилен и жалък. Докторът го преслуша и 

почука с дългите си кокалести пръсти и все сумтеше недоволно. 

 Тия проклети доктори! Само те гледат строго през очилата и нищо не ти обясняват! 

 “Не се ядосвайте, ага – казват. – Не се претоварвайте с работа и грижи. Сърцето ви е слабо, тряб-

ва да го щадите. Ето тези прахчета пийте по два пъти на ден и повече си почивайте. И жените май 

трябва да пооставите засега...” 

 Все с такива съвети ще те затрупат, които не можеш изобщо да изпълниш! Нито един от тях! 
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 Как да си почине и да не се ядосва, като е затрупан с проблеми? И да не се уморявал! И да не 

ядял толкова много! 

 Великият везир се ядоса и изгони доктора. Всичко това и сам можеше да се посъветва. Нали тък-

мо медицина беше завършил! 

 Но сърцето му отново се разтупка от този безсилен гняв и той все пак се принуди да изпие едно 

от горчивите прахчета, разбъркано в чаша с вода. 

 След малко му поолекна. 

 Та докъде беше стигнал? До Румъния. Османската империя беше приела обединението ѝ с кня-

жество Молдова, само докато крал е Александру Куза. Сега, след преврата, устроен от Бисмарк, тряб-

ваше да настоява двете ѝ васални княжества отново да се разделят! Но великият везир си знаеше кол-

ко безрезултатни щяха да бъдат протестите и настояванията му. Добре, че поне българите не са се 

хванали и те за пушките, ами се занимават с някакъв си църковен въпрос. Трябвало да се отделят в 

самостоятелна църква, защото не били гърци! 

 Ето, ще посъветва султана да покаже благоволението си към покорната му рая. Ще започне да 

поощрява българите в борбата им да се отделят от гърците. По-добре да ги подстрекава в следващите 

години да се хапят помежду си като кучета, за да не се съюзят и насъскат срещу господаря си. Пък и 

гърците много самонадеяни станаха! Помислиха си, че всички християни са им в кърпа вързани и мо-

гат да ги доят като крава с църковния си данък! А данъци на османската държава кой ще плаща? Мно-

го нагли гърци! Много нахални! Като тоя доктор преди малко. Ама ще видят те! 

 Великият везир поклати доволен глава. Поне един проблем в империята му изглеждаше разре-

шим. 

 Сърцето му се поуспокои. Може би и прахчето помогна. 

 Е, другите държавни въпроси ще остави за утре. Така де! Докторът нали му препоръча да си по-

чива. 
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ЧОВЕКЪТ БЕЗ ЛИЦЕ 

 Криминалистът Николов се държеше сдържано. Нито нагло и безцеремонно, нито гузно. Не се 

извини за безпричинното задържане на Джордж. Можеше да прибере всекиго за двайсет и четири часа 

по основателно подозрение и той смяташе, че е имал такова. 

 Ели беше готова да вдигне огромен скандал във фоайето на полицейското управление, да запла-

ши, че ще се обърне към медиите и към адвокати, ако той откаже среща с нея. Но реши да започне 

кротко с простия въпрос към дежурния полицай на входа дали може да влезе при господин Николов, 

предварително натаралежена, че ще получи високомерен отказ или ще я накарат да чака неопределен 

брой часове. 

 За нейна изненада пет минути, след като дежурният позвъни по телефона някъде в дебрите на 

полицията, от стъклената врата излезе самият господин Николов и след процедурата по записване на 

личните данни я поведе към кабинета си. Това, което сме виждали в американските филми как някой 

разтревожен гражданин се втурва в полицейската служба и нахълтва в някаква обща зала, където гъм-

жи от полицаи и следователи, и как тропа по бюрото на интересуващия го служител, в България пос-

мъртно не можеше да се случи. Дали пък и в Америка става така наистина? Но тук ако той не иска да 

те види, няма начин да влезеш. 

 Влязоха в кабинета, след малко един униформен полицай въведе вътре Джордж и си отиде. Аме-

риканецът беше без белезници, намусен и с вид на човек, който наистина е спал в килия, макар и само 

една нощ. Той седна до Ели и двамата демонстративно мълчаха. Може би очакваха извинение и разре-

шение да си вървят. 

 – Така... да започнем – каза делово Николов, от което се разбра, че това си беше поредният за 

него работен ден, в който следваше да си върши редовната работа, и те двамата бяха част от тази ра-

бота. Той бръкна в бюрото си и извади голяма снимка на катастрофата, свалена от GSM-а на Джордж. 

Сложи я пред себе си и я заразглежда, сякаш сега за първи път я виждаше. После я плъзна към амери-

канеца.  – Това сте заснели, мистър Бенковски. Един кадър отдалече. Жалко за вашия приятел. Съжа-

лявам и за неудобството, което изтърпяхте, но докато не получих становището на специалист по отпе-

чатъците, не можех да снема подозрението от вас. 
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 Не беше точно извинението, което очакваха, но “благодаря” и за толкова! Все е нещо. 

 – Докато тече разследването, ще ви причиня още две неудобства, за които предварително моля 

да ме извините. Едното е, че ще задържа в следствените материали телефона ви. А второто е, че не 

можете още да напускате страната. 

 – Нали вече не е заподозрян? – реагира моментално Ели. – Може да излети за Америка, когато 

си иска, и вие нямате право да го спрете. 

 – Трябва ни тук, само докато тече разследването... 

 – Питайте сега – настоя тя. – Иначе с темповете, с които разследвате, той ще трябва да се засели 

за постоянно в България и да си намери къща и работа. Докато се пенсионира, може и да приключите. 

 – Много се научихте да приказвате! Много на едро хвърляте обвинения!– ядосано отвърна Нико-

лов. – С тия заплати и с толкова много дела на главата на един експерт какво можем да направим? 

 – Потърсете си друга работа, щом тази не ви харесва – даде му безплатен съвет момичето. – Тези 

ваши приказки постоянно ги слушаме по телевизията. Затова престъпниците се разхождат на свобода! 

А, и още едно прекрасно оправдание имате. “Ние ги хващаме, а съдът ги пуска!” Бисер в жанра! 

 – А не е ли така? – настръхна криминалистът. 

 

 – Ако представите годни доказателства за пред съда, няма да може да ги пусне! – заяви момиче-

то. – Само че за това се иска да се напънете. Иска се да не слушкате толкова много, когато някой ви 

“съветва” да замотаете някое разследване. 

 – Хайде, ще си говорим сега за корумпирани ченгета! – викна той. – Свободни сте. Вървете си! 

И той да си отлита. Ето му паспорта! 

 Николов бръкна в бюрото си и хвърли отгоре международния паспорт на Джордж. 
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 – Само че аз ще си бъда в България и ще ви досаждам постоянно! – закани се Ели. – Ще искам да 

знам докъде сте докарали разследването. Не си мислете, че той като си иде, ще сдиплите случая с това 

убийство в архива!  

 Цялата им препирня се водеше на български. Джордж не разбираше за какво се карат, а и не слу-

шаше, защото въртеше голямата снимка в ръцете си и внимателно я разглеждаше. 

 – Какво е това? – неочаквано попита той и посочи някакво петънце на асфалта близо до смачка-

ните коли. 

 Не беше камък, защото имаше съвсем правилна правоъгълна форма. Николов взе снимката от 

ръцете му и отново я разгледа. 

 – Това ли е телефонът на Майк? – попита Джордж. 

 – Не. Беше вътре в колата при краката му. Това е друго нещо. 

 Той извади още снимки от бюрото си, направени от фотографа на следствената група, която 

пристигна на местопроизшествието може би петнайсетина минути, след като Ели позвъни в полиция-

та. 

 – На нашите снимки това нещо го няма – отбеляза криминалистът. Замисли се. Отново заразг-

лежда снимката на Джордж. Ясно му беше, че дори още да я увеличат, обектът само щеше да се раз-

маже. Изпухтя озадачено. 

 Джордж полека изтегли снимката от ръцете му и пак се вгледа в нея, опитвайки се да си припом-

ни всеки миг от случилото се. 

 Тогава той се беше развикал на Ели, че не се спира така рязко... 

 Катастрофа, а после слиза и прави снимка. Някакъв човек крачи напред и някъде там пада на ко-

лене на асфалта, поразен от гледката. Уловил го е още изправен и в гръб. Висока фигура, светла сред-

но дълга коса, спортно яке... 
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 Джордж си спомни, че той спря и коленичи точно на мястото, където сега на снимката се вижда 

предметът. Приведе се напред. А после на полицейските фотографии предметът го няма. 

 – Ето ви го убиецът – заяви Джордж и го посочи с пръст. – Той отиде до мястото, падна на коле-

не и тогава е прибрал “нещото”. 

 – Няма лице – констатира Николов. 

 – Все е някакво начало. Имате ръст, коса, походка... нали ще си извадите друга снимка от теле-

фона ми? Бих искал, да взема тази. 

 – Вземете я – отвърна криминалистът и се облегна замислен в стола си. 

 Така го оставиха на излизане – смълчан и замислен. 

 – Може пък да поработи по случая – измърмори Ели, сякаш да се извини за това, което изля от-

горе му. Но това беше точно толкова полуизмъкнато извинание, колкото и неговото към американеца 

за причиненото неудобство. 

 В първата закусвалня Джордж влезе със сака си в тоалетната, изми се и си смени дрехите. По-

чувства се пречистен и малко по-спокоен. После закусиха и хванаха пътя за София. 

 – Утре трябва да си предадеш паспорта в руското посолство, ако искаш да ти сложат визата. 

Стига да са ти я разрешили – подсети го Ели. 

 – Да, добре – отвърна със странно безразличие той. – Но и да отида до Москва, после ще се вър-

на пак тук. Трябва да знам как се развива разследването. Може да хванат убиеца през това време. 

 Ели се усмихна иронично на оптимизма му и нищо не каза. 

 Този стрелец, този снайперист, той не беше случаен. Бяха го скрили вдън земя, тя можеше да се 

закълне в това. Най-вероятно дори го бяха извели от страната. Можеше да е навсякъде – в Сърбия или 

Косово, в Русия или в това забутано скучно градче, покрай което току-що минаха с колата... 

Галина Златарева 
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