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Приоритети
СЛЯПО-ГЛУХИТЕ В ЕВРОПА – ИЗКЛЮЧЕНИ
 ОТ ИЗКЛЮЧЕНИТЕ?
Брюксел, Белгия, 24 юни, 2015
	На 24 юни 2015 г., в Европейския парламент се проведе Работна закуска на тема "Сляпо-глухите в Европа – Изключени от изключените?", организирана от Европейския съюз на сляпо-глухите (EDbU) в партньорство с евродепутатите Адам Коса, Давор Стиир и Хелга Стивънс.
	Тази важна среща, от интерес за експерти и институции, работещи за насърчаване на Конвенцията за правата на хората с увреждания, бе организирана с цел да се изтъкне как, въпреки всички европейски приобщаващи стратегии, насочени към повече възможности за хората с увреждания, за да могат да се ползват от правата си на равна основа с другите, Европа все още често пренебрегва сляпо-глухите, една група от хора, които се считат за най-социално изолираните сред гражданите в Европейския съюз.
	Първото от този род събитие, организирано някога в Европейския парламент включва презентации от някои от най-добрите и изявени лидери на Европейската общност на сляпо-глухите, които грабнаха тази специална възможност за повишаване на осведомеността за сляпо-глухотата като отделно увреждане, за да представи EDbU (Европейския съюз на сляпо-глухите) и неговата визия, мисия, бъдещи планове за действие, както и текущите пречки, на които EDbU, като организация, се натъкват.
Ето и кратко описание на основните проблеми и предизвикателства,
 разгледани на това събитие:
	• Откриване и встъпителни думи (Давор Иво Стиир, хърватският член на Европейския парламент, Група на Европейската народна партия)
	• Правно положение на сляпо-глухите в Европа (Адам Коса, унгарски член на Групата на Европейския парламент на Европейската народна партия – Християндемократи)
	• Сляпо-глухите – невидими граждани на Европа – национален опит, представен от Питър Ванхоут (VZW Анна Тимерманверенигинг, Белгия), Тамаш Гангл (Национална асоциация на сляпо-глухите, Унгария) и Франсиско Хавиер Тригуерос Молина (Асоциация на сляпо-глухите, Испания).
	• Способни ли сме ние да чуем истинския глас на сляпо-глухите в Европа? – озвучен от Д-р Саня Таркцай, (Председател на EDbU, Хърватия).
	• Как да се изгради достъпна и приобщаваща Европа за сляпо-глухите? (Опит на скандинавските страни) маркирания от Сепо Юрванен, заместник-председател на EDbU, Финландия
	• Европейската комисия (Луиса Кабрал, началник на отдел за правата на хората с увреждания, заетостта, социалните въпроси и социалното включване) и офиса на Европейския омбудсман (Астрид Айхщадт, командирован национален експерт) – Проблеми на сляпо-глухотата
	• Дискусионен панел
	• Официален преглед и съобщения за бъдеща конференция от Хелга Стивънс (Белгийски член на Европейския парламент, Европейска консерваторска и реформистка група)

Подчертано важна информация от представителите на EDbU:
	• Независимо от наложеното социално изключване, липсата на правна рамка и изразената дискриминация чрез Потьомкин вилидж (изфабрикуван образ на участието на сляпо-глухи, докато в действителност техният вот по никакъв начин не може да влияе на решението), "паразитизъм" (положителен образ като резултат на усилията и личната находчивост на сляпо-глухия човек) и Покровителстване (погрешно впечатление, че сляпо-глухите са безпомощни и се нуждаят от някакъв представител от редиците на хората без увреждания, които да се борят за правата им), сляпо-глухите лица отдават и ще посветят много усилия да вземат в свои ръце процеса на вземане на решения, засягащ живота и бъдещето им.
	• Като автентичен и силен глас на сляпо-глухите в Европа – Европейски съюз на сляпо-глухите се стреми да превърне в реалност лозунга "Нищо за нас без нас!" за сляпо-глухите хора, водени от силното желание за извеждане на сляпо-глухите извън изолация чрез създаване и предоставяне на достъпни и качествени интерпретаторски услуги за сляпо-глухи и подобряване на видимостта на сляпо-глухотата и осигуряване признаването й като уникално увреждане с индивидуалните нужди при достъпа до информация, комуникация, мобилност и социално взаимодействие.
	• "Нищо за нас без нас!". Или по-положителен израз: "Всичко за нас с нас". EDbU и хората със сляпо-глухота в Европа са доброволци за сътрудничество в изграждането на достъпна и приобщаваща Европа за хората със сляпо-глухота.
	Правилното начало е зачитане на равнопоставеността и правата на хората с увреждания като същевременно се гарантират квалифицирани преводачи на разположение на сляпо-глухите общности.
	Работната закуска бе призната като значима от Европейския съюз на глухите (EUD), Европейския съюз на глухите младежи (EUDY) и Европейския форум на хората с увреждания (EDF), който подкрепи това събитие с присъствието си.
	EDbU благодари на всички приятели, колеги, презентатори, както и на партньорските организации, които почетоха това събитие с тяхното участие. 
“Бяхме щастливи, че избрахте да се насладите на този голям ден с нас!”
Източник: www.edbu.eu
Превод от английски: Илия Кърджанов



Делници и празници
МОЖЕ ЛИ ЧОВЕК ДА БЪДЕ САМОТЕН В ПРИЯТЕЛСТВОТО?
	Приятелството не е задушевен бар, в който всеки може да влиза и излиза, когато си поиска. То трудно се ражда, но живее дълго, ако е чисто и истинско. Приятелство може да се роди още в детска възраст. Както големите, така и децата имат нужда от близост, взаимност и разбиране. С течение на времето, ако се намираме сред добронамерени и доброжелателни хора, то се затвърждава и продължава до края на живота ни. Само с истински приятел можеш да споделиш най-голямата си радост и болка. Споделените с близък човек мисли и постъпки го карат да се чувства подкрепен, успокоен, облекчен и най-вече – не е самотен. Смятам, че приятелството е богатство, което не може да се купи дори и с пари. То не е дадено за всеки човек, защото истинското е голямо и изисква отговорност и задължение. Понякога, макар и обкръжен от много хора човек се чувства самотен. Такъв е този, който не е разбран, желан и обичан от приятелите си. Именно приятелството свързва сродни души, хора с близки възгледи, интереси и със сходни желания. Чрез приятелството човек съпреживява радостта, огорченията, любовта и всичко, което вълнува другия. Има и самота, когато човек е преживял нещо трагично: загуба на близък човек, любовно разочарование, неуспехи в работата и т.н. Такъв човек е огорчен, потиснат, дълбоко засегнат от житейски и сърдечни проблеми. Той се затваря в себе си и се усамотява. А самотата убива личността, опустошава душата й. Такъв човек става самолюбив, егоист, дори безразличен към всичко. В такъв момент е необходимо да имаш сърдечни приятели, а именно хора с нравствена красота, с много човешки добродетели, които да умеят да приобщят, да привлекат самотния младеж, девойка или зрял човек към приятелската среда. И с много внимание, такт, сърдечност и топлота да се помогне на такива хора да се отърсят от самотата си и отново да изживеят радостите на живота – мечти, блянове и копнежи. Това може да стане ако приятелството е споделено от двете страни. С него сърцето ни винаги трябва да „пее”. Знаем, че има хора – коравосърдечни, жестоки, без милост, затова те са отбягвани, самотни и будят у нас съжаление. Приятел е не този, който яде и пие с теб, а този който в труден момент е до теб, който в самотата те подкрепя. Затова ако двама души не ги свързва чистосърдечна връзка, винаги единият ще се чувства самотен. Приятелството трябва да се цени и съхранява. Това е богатство. В него намираме радост и утеха. Сред приятели преживяваме най-прекрасни мигове от живота си, с тях споделяме успехи, постижения, удари на съдбата. Човек не може да живее самотен, защото животът му ще е пуст и безрадостен. Всеки от нас има нужда от верен приятел. Ненапразно поговорката гласи: „приятел в нужда се познава”. 
	Да обичаш, да държиш на истинското приятелство, в което можеш да се опреш при необходимост на любим човек или верен приятел, само тогава човек може да изживее пълноценно живота си, да изпита пълна естетическа наслада от най-красивото чувство – приятелството. Тогава няма самота. Тогава човек не е самотен, а живее в едно общество или определен кръг от приятели – прекрасни хора, които умеят да уважават и ценят другия.

Ганка Параскевова

ЧЕТВЪРТИ БАЛКАНСКИ ФЕСТИВАЛ “ЖИВА ВОДА”

	 Музикалните празници “Евро фолк” се състоAят от четиридесет и пет музикални фестивала и се провеждат под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали – ЕАFF в различни европейски градове. Основно събитие на музикалните празници “Евро фолк” е Фестивал №1 в Европа на традиционните народни изкуства – Старопланински събор “Балкан фолк” в България. В него ежегодно участват от 7000 до 15 000 музиканти, певци и танцьори. Характерна особеност на музикалните празници “Евро фолк” е, че всички изпълнения се записват с професионална аудио и телевизионна техника и най-добрите от тях се излъчват многократно по повече от 50 кабелни и сателитни телевизии, както и по Световната интернет телевизия "EuroFolkTV". Оценките на колективите, явили се в конкурсната програма на Балканския шампионат по фолклор "Евро фолк – Жива вода 2015” в гр. Хисаря, са валидни за класиране в Световната ранг листа /World ranking list of folklore/. Фестивалът се провежда от 4 до 8 юни в гр. Хисаря, в който участват колективи от: Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Косово, Република Македония, Черна гора, Сърбия, Хърватия, Словения, Румъния, Турция, Италия и др.
	На 04.05.2015 г. се включиха и Пловдив в лицето на фолклорна група "Орхидея" и дует "Настроение" от гр. Пловдив. Група "Орхидея" изпълни две песни – "Запалило се малемо" и "Гюрга бели бяло платно", за които беше удостоена със златен медал, диплом и участие на фестивала в Симеоновград. Дует „Настроение” също бе награден със сребърен медал и също с диплом и участие във фестивала в Симеоновград. Вярваме, че където и да отидат самодейците се представят отлично и няма да ни посрамят. Да са живи и здрави още дълги години, да са на ниво на музикалната сцена и все така да обират наградите.
Снежанка Кирчева
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ПЕТ НЕЗАБРАВИМИ ДНИ В ГРАДА НА ТЕПЕТАТА
	От шести до десети юли 2015 г. четирима спортисти от спортен клуб „Устрем” – Добрич пребивавахме в НЦРСГ „Хелън Келър” гр. Пловдив. С нас бяха и колеги от Стара Загора и Варна. Поводът бе обучение по боулинг. Тренировките провеждахме в хотел „Новотел”. Обучителите ни бяха младите преподаватели – Деян Славов, Анна Ройдева и Елена Атанасова. Ежедневно провеждахме тренировки. Признавам си откровено, че в началото ми бе много трудно. Моята топка все попадаше в каналите. Елена, учителката, ми даваше непрекъснато кураж с думите: „Няма да се даваш на някаква топка! Ти си упорито момиче.” С течение на времето успявах да насоча немирната топка и тя започна да попада в целта. Радвах се като малко дете. Усилията ми бяха възнаградени. През свободното време, когато нямахме тренировки по боулинг, ни организираха игри по дартс и спортна табла. На 7-и юли – вторник ходихме в Асеновград по повод откриване на спортния клуб „Станимъшка светлина” към организацията на сляпо-глухите. Те разполагат с помещение, предоставено им от общината. Председателят на НАСГБ г-н Парапанов отряза лентата на новия клуб. За забавление ни представиха интересни игри, с които ще оползотворяват свободното време на сляпо-глухите от Община Асеновград. Дните в гр. Пловдив минаха неусетно. За пореден път изразявам своята благодарност към всички членове на екипа на Националния център – от хигиенист до директор. Когато човек работи с любов и обича хората, не може да няма отлични резултати. Винаги отивам с желание в социалното заведение, защото съм убедена, че ще бъда в приятелски ръце, които знаят как най-добре да ми окажат съдействие и подкрепа.

От сърце Ви благодарим, мили хора!

Калинка Ковачева 


Силуети
СЛЯПО-ГЛУХ ГРАБНА СРЕБРОТО НА
КАСПИЧАНСКИЯ КОНКУРС
Ангел Сотиров
Снимка: инж. Валентин Тонев
	Въпреки двойното си сензорно увреждане – ето го и сред лауреатите на Международния конкурс „Майстори на шеговития къс разказ”. Двайсет зевзека от България, Украйна и Румъния сами представят своите весели истории, с времетраене не повече от десет минути.
	Конкурсът стартира през 2011 г. Негови организатори са Община Каспичан и Народно читалище „Пробуда 1928”. Той се организира всяка година, споделя по телефона председателят на читалището Стефан Петков.
	Строгото жури включва: Никола Анастасов (почетен председател), Мария Статулова (председател), Пламен Сираков, Любен Чаталов, Стефан Сотиров и Стефан Петков. И тези всепризнати професионалисти без колебание присъждат второто место на Димитър Грудев. Той представя брилянтно своя смешен разказ „Щастливец”. Бурни и нестихващи аплаузи, и гръмогласен смях до сълзи. „Ние смятахме, че играеш роля, че се правиш на сляп” – смаяни са семейство Валентина и Юлиан Куртеви. „А ти наистина си бил невзрачен, оооо, искахме да кажем, незрящ”... Точно Юлиан Куртев преди три години насърчава съчинителя Грудев в основата на хумористичната си творба да вкара битов сюжет.
	А актьорът от варненския театър Любен Чаталов признава на лауреата, че журито било силно впечатлено от неговата самоирония, че Митко в хумористичното си творение най-спокойно се шегува със своя сензорен недъг. Изглежда този факт до голяма степен е издърпал нашия човек на призовата позиция. Актрисата Мария Статулова при награждаването на сребърния баш зевзек му заявила, че е играла Надежда Сляпата в едноименната пиеса на Боян Папазов.
	На хумористичното поприще Димитър Грудев е печелил призови места и друг път. Преди шест години той участва в Националния конкурс за весел разказ в Кубрат. Тръгва си от там пак със сребро. Авторитетното жури се оглавява от Румен Леонидов, включва и писателят Борис Арнаудов, представител на програма „Христо Ботев” на БНР. Разбира се, и още двама-трима, чиито имена не успях да науча.
	Да честитим на Димитър Грудев високата награда! Да му пожелаем нови, още по-големи завоевания в полето на изящната словесност!!!
	
А ето и въпросния разказ:
ЩАСТЛИВЕЦ
	От няколко дни съм в санаториума. С моя нов приятел Стойне, правим обичайната си разходка преди вечеря.
	– Ти Митко, шъ извиняваш, – казва Стойне – ама нъли си невзрачен, та такова…
	– Кой е невзрачен, бе – прекъсвам го аз – кой е невзрачен? Аз ли? Аз дето съм една глава по-висок от тебе, и тежа десетина килограма повече от тебе. Аз ли съм невзрачен?
	– Да бе, да бе, така е. Висок си, хубав си, ама нъли на Вас дето не виждате Ви викат невзрачни.
	– Не невзрачни, бе Стойне! Не невзрачни, а незрящи – поправям го аз.
	– Знам бе, знам бе, ама аз обърках думата защото нещо зъбите ми не са съвсем наред – не се предава Стойне – та затова обърках думата.
	“Абе аз мога да ти оправя зъбите”, си казвам наум, ама нейсе. И след като си изясняваме що е това „незрящ“ и „невзрачен“ аз и моя приятел продължаваме разходката си защото до аперитива преди вечеря остава малко време, а при него, ние лингвистични недоразумения нямаме.
	Както, вече разбрахте, аз съм с увредено зрение, незрящ или направо казано сляп, въпреки това съм твърде мобилен и обичам да се разхождам. Когато съм сам ползвам бял бастун. Веднъж движейки се с моя приятел белия бастун, чувам: – Здравей! Как си?
	– Благодаря, добре съм – отговарям аз – но не мога да те позная по гласа.
	– Върви си по пътя, бе – троснато казва гласа – не говоря на теб. Приказвам по мобилния си телефон.
	– Моля да ме извините – казвам притеснено аз и бързам да изляза от обсега на сърдития глас.
	Слава Богу, не всички хора са недружелюбни. Много от тях ми помагат. Веднъж изчаквайки да преминат няколко автомобила, за да премина и аз на свой ред от другата страна на улицата чувам:
	– Приятел чакай, ей сега шъ тъ прекарам.
	– А, не! Не разрешавам – отговарям аз.
	– Защо бе, приятел – чуди се човекът – аз искам да ти помогна да пресечеш улицата.
	– Така може. Да ми помогнеш може, но да ме прекараш не!
	Та такива недоразумения се получават понякога, но общо взето съм щастлив. Така поне ни казват моите приятели, защото не съм могъл да видя това, което се случва около мен. Не било много лицеприятно. Ти, викат Митко си добре, че не виждаш. Абе направо си щастлив. И аз взех, че им повярвах. Един ден, мой съученик от гимназията, с когото не бяхме се срещали много години, като ме видя каза съчувствено:
	– Ех, Митак докъде си я докарал. Жалко, много жалко!
	– Напротив – казвам му аз. – Аз съм по-добре от теб, защото ти виждаш и все не можеш да си харесаш жена, а за мен всички жени са хубави. 
	Това, което казвам за жените е вярно, но то е тема за друг разговор.

Димитър Грудев 
 



От първо лице
БЛИЦ ИНТЕРВЮ
	Искам да Ви срещна с друга дама, участвала в поетичния конкурс, спечелила второ място – Димка Дамянова от гр. Пловдив.
	От кога се занимавате с писане на стихове?
	Димка: От ученическите години. Тогава беше времето на лексиконите. На кратките стихове тип хайку. Обичах много да пиша стихове. И да ги чета на приятели в компания. Казваха ми, че трябва да стана писателка.
	Какво Ви доведе в "Зрящи сърца"?
	Димка: Изпратих моите стихове за конкурса с мисълта да проверя дали това, което съм написала като незряща ще докосне сърцата на околните.
	Конкурсът е главна част от проекта на програма „Христо Ботев“ – "Познати и непознати". 
	Какво не знаем за Вас?
	Димка: Преди да загубя зрение бях национален състезател по скокове във вода. Имам 101 скока. Сто и втория се оказа фатален. Завършила съм музикалното училище в Пловдив 
	Двете с Лушка Маджарова сте като в онази песен за двата стръка иглика. Едната израснала в топлата пазва на Средна гора, а другата под жаркото тракийско слънце. Какво Ви топли, когато Ви обгърне студенината на околния свят?
	Димка: Когато ме обгърне студенината на околния свят разчитам единствено на акумулиращата печка. Шегувам се, разбира се. Най-много в живота ме топли обичта на моя съпруг, песента на славея на двора и лъчите на слънцето, които ме докосват сутрин рано.
	Как изглежда светът през очите на незрящите?
	Димка: Светът през очите на незрящите изглежда много интересен. Понякога тъжен, понякога палав и игрив. Но винаги весел и непредвидим. И пълен с какви ли не изненади!
	Според Вас какво е необходимо на хората, за да бъдат щастливи?
	Димка: Да няма войни и да има истинска любов между хората. Всеки да бъде готов да помогне на другия, за да бъде щастлив като него.
	От какво Ви боли най-много?
	Димка: Най-много ме боли от предателството. Особено, когато е било от човек, който съм обичала и държала на него.
	Най-трудната крачка във Вашия живот?
	Димка: Когато се налага заради това че съм сляпа, да си премълчавам. Това ме убива.
	С какво не бихте се разделили никога?
	Димка: С плюшените играчки изпълващи немалка част от дома ми и двете котета, които ме посрещат с много любов, когато се прибирам в къщи. 
	Каква е цената на зрението?
	Димка: Какво е небе без слънце, нощ без звезди. Така бих определила да имаш или да нямаш зрение. А що се отнася за цената – зрението няма цена. То не може да се купи нито със злато, нито с диаманти. 
	А каква е цената на приятелството?
	Димка: Изобщо има ли го в днешни времена?
	Имате ли кумир и кой е той?
	Димка: Моят кумир е Лили Иванова. Нали помните какво бяха казали преди години за нея. 	Времето се бои от пирамидите, пирамидите се боят от Лили Иванова.
	Славата тежко бреме ли е?
	Димка: Категорично да. Тя винаги е била съпроводена с много лишения и труд, и още повече завист от страна на ближните, когато постигнеш някакъв успех.
	Освен с писане на стихове с какво друго се занимавате?
	Димка: И аз като Лушка не си стоя мирно и кротко в къщи. Голямата ми слабост обаче е музиката, благодарение, на която със съпруга ми повече от седем години обираме овациите на публиката из цялата страна. Лично аз с много любов пея песните на моя кумир и хората казват, че съм втората Лили Иванова. Старая се да спортувам активно, обичам шопинг терапията. Болна съм на тема чистота, обожавам готвенето.
	Опишете се с едно изречение?
	Димка: Борбена, упорита, любяща и състрадателна.
	Вашето послание към читателите на списанието?
	Димка: Раздавайте обич, за да я получавате!
Кирил Дамянов

Щрихи от родината
СТОБСКИТЕ ПИРАМИДИ 
	На самия вход към долината на р. Рилска и Рилския манастир, се намира с. Стоб – наследник на древния тракийски гр. Стоби, унищожен според преданията при наводнение. Някогашният град-крепост е включен за пръв път в българската държава от хан Крум в началото на 9 в. През 1190 г. българските войски отново надделяват над византийците, но през 1254 г. е присъединен към Никейската империя от Йоан трети Дука Ватаци. Градът е присъединен за пореден път към България по времето на Иван-Александър (1331-1371 г.), а в местността Църквището е открит кръст с надпис от 1373 г. Самото селище днес, въпреки древната си история, не е толкова популярно, колкото намиращия се в непосредствена близост до него природен феномен – Стобските пирамиди. Може би те отстъпват на Мелнишките по размери, но според мнозина ги превъзхождат по живописност и богатство на форми. Намират се на 96 км. южно от София, като се пътува по международен път Е-79 (София-Атина) и само последните 7 км. са след отклонението за Рилския манастир. Селището е разположено на 2 км. от единствения път към Рилската обител. Ако разполагате с повече време, е добре първо да посетите туристическия информационен център в селото. Той е съвсем близо до площада, като за улеснение на туристите са поставени указателни табелки. Там ще имате възможност да получите и подробна информация за туристическите маршрути, забележителностите в околността и местата за отдих и настаняване. Началната точка за еко маршрут Стобски пирамиди е църквата "Св. Прокопий" в западния край на селото. От там продължава почвен път, който се изкачва нагоре по склоновете на планината и след по-малко от километър отвежда до същинското начало на маршрута – местността Църквище. Тук е крайната точка, до която може да достигнете с автомобил (въпреки, че поради лошия път е най-добре да го оставите още на паркинга до информационния център). На това място е поставено информационно табло, на което са обозначени: туристическа карта на целия регион, туристическа карта на тази част от Рила планина и информация за други природни забележителности и исторически обекти в околността. От местността Църквище се тръгва по горска пътека, маркирана с червен цвят, която плавно се изкачва към билото. И тук създателите на маршрута не са спестили средства и са поставили дървени пейки за отдих за най-уморените туристи. Въпреки това не се бавете с много почивки, защото предстоящите гледки ще Ви накарат да забравите за умората от физическото усилие. След 15-20 мин. пътеката излиза от гората и достига до малко заслонче-беседка, поставено до първата група пясъчни пирамиди. Застанете ли до изградения дървен парапет, пред Вас се открива смайваща картина от остри земни пирамиди, изградени от невероятната фантазия на природата. На върховете на много от пирамидите могат да се забележат огромни камъни, които в течение на дълги години са предпазвали като калпаци крехката основа под себе си от поройните дъждове и ерозионните процеси и по този начин са формирали високите стъбла на пирамидите. В днешно време те са останали да стърчат самотни във въздуха на височина от 6 до 10 м. над новата земна повърхност. Каменните калпаци стоят от векове върху пирамидите. Пясъчните Кули, изваяни от природните стихии през вековете, носят неповторимо очарование, особено ако се посетят при залез слънце. По това време червено-оранжевите нюанси на скалите, отразяващи последните лъчи на небосклона, изпъкват най-силно. Контрастът с яркосиньото небе и заснежените върхове на планината правят картината неповторима. Посетете Стобските пирамиди преди залез слънце.
	Живописните композиции носят различни имена, дадени им от народните предания – Куклите, Чуките, Самодивски комини, Зъберите, Братята и др.
Списание "Оренда",
 Списание за свещените места в България. 


Хоризонти
СМОЛИСТОТО ЕЗЕРО

	Тамянът е една от най-древните и най-ценни субстанции за кадене, той е „мозъкът на небето”, символизиращ святост. Традиционно се използва от антични времена като благовоние в Индия, Китай, както и по време на християнски богослужения. Египтяните използвали тамян за приготвянето на подмладяващи маски за лице.
	Древните китайци се къпели сред дим от тамян, за да пречистят съзнанието и душите си. Смятали тамяна за източник на вдъхновение, защото когато гори, димът му се издига спираловидно нагоре и вярвали, че осигурява директен контакт с божественото.
	Има едно плато в Оман-Дофар. Местните жители наричат това място храм под открито небе. Тук дърветата плачат с божествени сълзи. Прекрасни гори, в които дърветата излъчват плътен и гъст мирис на тамян, са покрили платото с гъсти корони, запазвайки в своите сенки свещения аромат.
	Много хилядолетия драгоценната ароматична смола тамян (ливан – така се среща в по-старите преводи на Библията) била единственият източник на доходи за обитателите на изгубените в пустинята селища. Южната част на пустинята, опънала се през целия Арабски полуостров, граничи с оманската провинция Дофар. Именно там, върху каменистото високопланинско плато растат дърветата, за които се разказват легенди. “А когато се роди Иисус във Витлеем Юдейски, в дните на цар Ирод, ето, мъдреци от изток пристигнаха в Ерусалим. И като влязоха в къщата, видяха детето с майка му Мария, паднаха и му се поклониха отваряйки съкровищата си, принесоха му дарове – злато, ливан и смирна.” – (Матея 2:1, 11). Още в древни времена югозападният район на държавата Оман-Дофар, бил известен като важен център на търговията с тамян. Легендата разказва, че един от тримата мъдреци, които дошли да се поклонят на младенеца Иисус и носейки в дар тамян, е тръгнал именно от Дофар. Днес, когато тамянът не се използва толкова много, в света съществуват само няколко места, където може да се намери. Заради многото мъгли в този район съществува легендата, че тамянът – това е роса, падаща от дърветата. И това не е далеч от истината. В края на март върху дърветата се правят нарези. През дъждовния сезон, който започва след това, сок, който много прилича на мляко, се издига по ствола и изтича през нарезите. Арабите го наричат „сълзите на боговете”. Три-четири седмици съхне върху ствола на дърветата, а след това започва времето, когато събират реколтата. От едно дърво събират до 400 гр. тамян. Местните жители смятат, че димът му гони дявола. Преди всички бедуини в селото живеели благодарение на тамяна. Днес само старците знаят къде растат дърветата и какво трябва да се прави с тях. Векове возели тамяна по суша от Дофар в Южна Арабия, откъдето завивайки на север, пътували покрай Червено море до мястото, където пътят на благовонията се разделял на две. Единият стигал до Египет, а другият отивал на изток – във Вавилон и Сирия. Докато товарът стигне до местоназначението, стойността му се увеличавала 6 пъти. Затова египтяните се стремели сами да изминат този път, избягвайки посредниците и дори се опитвали да си донесат млади дръвчета, за да ги засадят в Египет. Първата известна експедиция на египтяните се отправила за благовония около 3 000 години преди раждането на Христос. Това означава, че тамянът като благовоние се използва вече пет хиляди години. В търговските закони на Рамзес трети от 1200 г. пр. Хр. се казва, че цветът на благовонията може да бъде от опушено кехлибарен до нефритово зелен, блед като лунна светлина, а всички останали нямат никаква ценност. В древните времена тамянът за оманците бил това, което е нефтът сега – най-важната експортна стока и източник на благосъстояние. Кервани от камили возели благовонната смола в Европа. Търговията с тамян отдавна вече не играе толкова важна роля, както в старите времена, но все още над 300 000 дървета на платото Дофар плачат с божествени сълзи. Веднъж пророкът Мохамед казал, че от всичко най-много цени молитвите и приятните ухания. Всеки петък ароматният дим гони злите духове от мюсюлманския свят. Ароматът на тлеещ тамян изпълва храмовете на християни и индуси. От древността той е бил знак на божествена близост. Благодатната му миризма ни напомня, че трябва да издигаме своите дела и мисли като благоуханен жертвен тамян пред всеблагия Бог. Тамянът е ароматна смола от дърво от семейство Бурсерови, което расте в Източна Африка (Сомалия, Етиопия), на Арабския полуостров и в Индия и Иран. Латинското наименование на това красиво, невисоко дърво или храст с гъста корона и бели или бледорозови цветове е Boswellia sacra. За получаването на тамяна през пролетта в ствола на дървото се прави дълбок нарез, от който започва да изтича млечен сок. На въздуха той се втвърдява в кръгли зърна с кехлибарено жълт до ръждиво-червен цвят и характерен мирис. При стриване се образува прах, който частично се разтваря във вода като образува мътна емулсия с горчив вкус. В етанол смолата се разтваря малко по-добре. При нагряване се размеква и разпространява силен приятен балсамов аромат. Съдържа смоли (50-60%), камед (20-30%), минерални вещества (6-8%), етерични масла (3-7%).
	Истинският тамян е смолата на дървото Boswellia Carteri. Останалите видове тамян наричат индийски, йерусалимски, африкански. Другото най-близко по мирис дърво е Boswellia pupurifera, което расте в Сомалия и Етиопия. Неговата смола понякога наричат абисинска. Дървото, което расте в Индия и Персия, е Boswellia Serrata Roxb. и от него добиват индийския тамян. Тамянът (църк.слав. ливан – под това име се среща в Библията) е едно от най-древните благовония. И днес тамянът се използва за кадене от много религиозни конфесии. Издигащият се ароматен дим символизира жертвоприношението пред Небесата. Тамянът се използва в парфюмерията при производството на сапуни, дезодоранти и парфюми, особено мъжки, с източни аромати, и в ароматерапията – най-вече във вид на етерично масло, в хомеопатията и медицината. Учени от американския университет Джон Хопкинс и Йерусалимския Еврейски университет твърдят, че дори малки количества дим от тамян има антидепресивно действие, потискайки страховете и тревогите. Тамян се използва в психотерапията и при медитация. Представлява най-силното средство за защита на аурата, изпълва с енергия и повдига общия тонус, създава чувство на благоденствие и покой. Отстранява безсъницата, нощните страхове и подпомага правилния ритъм на съня.

Източник: Списание "Обекти"


За конкурса
БАНИЦА С ХЛЯБ
(предложение на Себиле Исмаил от Шумен)
	Продукти: 250 гр. сух хляб, 5-6 с.л. олио, 3-4 яйца, 1 кофичка кисело мляко, 1 ч.л. хлебна сода, 1 ч.л. сол, 150-200 гр. натрошено сирене.
	Начин на приготвяне: Подмазва се тавичката и се нарежда хлябът, нарязан на хапки. Разбъркайте яйцата, киселото мляко, содата, солта и сиренето. Изсипете сместа върху хляба, заравнете отгоре. Напръскайте с 2-3 с.л. олио. Печете 30 мин. до готовност.
* * *
БЪРЗ СЛАДКИШ С ЯБЪЛКИ
(предложение на Марийка Атанасова от Добрич)
	Продукти: 4 яйца, 1 ч.ч. захар (може и кафява), 2 ч.ч. нарязани на дребно ябълки, две трети ч.ч. олио, 2 ч.ч. брашно, 1 ч.л. канела, 1 бакпулвер, 1 ванилия, 1 ч.л. хлебна сода. 
	Начин на приготвяне: Разбиваме добре яйцата със захарта. Прибавяме на тънка струя олиото и брашното с бакпулвера, содата и ароматизаторите. Бърка се до хомогенизирането на всички продукти. Накрая се прибавят и ябълките и се разбърква добре, така че да се усвоят от тестото. Кексовата смес се прехвърля във форма за кекс или в подходяща тавичка, предварително намазана с олио и брашно. Сладкишът се пече в предварително нагрята фурна на 200 градуса.
* * *
КАША ОТ ЗЕЛЕН ФАСУЛ
(предложение на Александър Александров от Шабла)
	Продукти: 300 гр. пресен зелен фасул или от консерва, 2 с.л. брашно, 4 с.л. мас или масло, 1 ч.л. червен пипер, магданоз и сол на вкус.
	Начин на приготвяне: Измитият и нарязан на ситно фасул се сварява в подсолена вода и се претрива през цедка. Брашното се запържва до златисто в мазнината, поръсва се с червен пипер и се прибавя към пюрето от фасул. Получената каша се вари на тих огън няколко минути. След свалянето от огъня се поръсва със ситно нарязан магданоз. Може и да се сложи счукан чесън.
* * *
МЪРЗЕЛИВ ТУТМАНИК
(предложение на Димитър Кънчев от Добрич)
	Продукти: 2 ч.ч. брашно, 1 ч.ч. олио, 1 ч.ч. сирене, 1 ч.л. сода бикарбонат, 1 ч.ч. кисело мляко и 3 яйца.
	Начин на приготвяне: Всички продукти се разбиват с миксер. Сместа се изсипва в намазана с олио и поръсена с брашно тавичка и се пече в предварително загрята фурна на 180 градуса.


ПАТЛАДЖАНИ С БЕКОН НА СКАРА
(предложение на Ивелина Стефанова от Силистра)
	Продукти: 6 големи патладжана, 200-300 гр. бекон, 1 връзка магданоз, 1 връзка копър, 1 с.л. смлян червен пипер, сол и черен пипер на вкус, хляб Лаваш.
	Начин на приготвяне: Измийте патладжаните и ги разрежете по ширина на всеки 1,5 сантиметра, като не срязвате докрай зеленчука (трябва да се получи хармоника). Подсолете самите разрези и оставете за около 20 минути. Бекона нарежете на парчета по Ваш избор, подправете с червен и черен пипер и разпределете в разрезите на патладжаните. Нанижете ги на шишчета и изпечете на скара или на дървени въглища, като често обръщате от всички страни. Необходими са около 15-20 минути за изпичането. Готовото ястие поднесете с гореща питка Лаваш и нарязани зелени подправки.
* * *
НАДЕНИЧКИ СЪС ЗЕЛЕНЧУЦИ
(предложение на Илия Костов от Добрич)
	Продукти: 4 наденици, 4 моркова, 3 домата, 1 глава лук, 2 супени лъжици масло, 3-4 супени лъжици брашно, купче зеленчуков бульон, сол, брашно, 2 малки кисели краставички, 1 чаена  лъжичка червен пипер, щипка захар.
	Начин на приготвяне: Нарежете наденичката на парчета. Морковите, доматите и лука нарежете на дребно и задушете с лъжица масло. След това сипете разтворения в половин литър вода зеленчуков бульон. Наденицата оваляйте в брашно и запържете в останалото масло. Прибавете ги заедно с нарязаните краставички във врящия бульон и зеленчуците. Подправете ястието със сол, червен пипер и захар. Оставете го да ври до готовност на продуктите и сгъстете с чаена лъжичка брашно. Поднесете с варени картофи.
* * *
БАНИЦА С ПРАЗ И СИРЕНЕ
(предложение на Калинка Ковачева от Добрич)
	Продукти: 125 гр. масло, 2 стръка праз, ситно нарязани, 300 гр. натрошено сирене, 4 яйца, 5 ръчни кори за баница, 50 мл. газирана вода.
	Начин на приготвяне: В 1 с.л. от маслото се слага празът с 2 с.л. вода и се задушава на умерен огън 5-6 минути, докато остане на мазнина. Сиренето се смесва с праза и 3 от яйцата. Останалото масло се разтопява. Тавата се намазва с масло. С помощта на четка всяка кора се намазва с масло, слага се от плънката и се завива на руло. Рулото се завива на охлюв и се слага в центъра на тавата. По същият начин се процедира и с останалите кори, като се завиват спираловидно до края на тавата. Баницата се напръсква с газирана вода. Отгоре се намазва с четвъртото яйце, разбито с останалото масло. Запича се на 200 градуса за 10 минути и се допича на 180 градуса още 20-30 минути.
* * *
ОРЕХОВ СЛАДКИШ С КОНДЕНЗИРАНО
 МЛЯКО И РАЗТОПЕН ШОКОЛАД
(предложение на Ивелина Стефанова от Силистра)
	Продукти: 125 гр. масло, 1 яйце, 4 с.л. захар, 4 с.л. прясно мляко, 3 ч.ч. брашно, 100 гр. орехи, 250 мл. кондензирано мляко, разтопен шоколад.
	Начин на приготвяне: Смесете яйцето със захарта, добавете разтопеното масло, млякото, след това брашното и замесете тесто. Разделете го на 2-3 части и замразете. Когато извадите от фризера, настържете го с помощта на едро ренде и разпределете върху пергамент. Изпечете на няколко пъти, пластовете не трябва да бъдат дебели. Температурата да бъде 160 градуса, а времето – около 10 минути (до златисто). Изпечените трохи смесете с кондензираното мляко, натрошените орехи и разпределете сместа в подходящ съд. Заравнете и сладкишът е готов. Полейте с разтопен шоколад и приберете за известно време в хладилника, за да стегне покритието. След това може да се насладите на вкусния десерт.

Полезна информация

ХИРУРЗИ УСПЕШНО ПРИСАДИХА „БИОНИЧНО ОКО”
 НА 80-ГОДИШЕН ПАЦИЕНТ
	Медицински екип от болница в Манчестър успешно присади „бионично око” в ретината на 80-годишен пенсионер, страдащ от макулна дегенерация, предаде АФП.
„Пациентът Рей Флин възстановява зрението си със забележителни темпове и различава хората и контурите”, заяви проф. Пауло Станга, ръководител на екипа от Манчестърската кралска офталмологична болница, извършил трансплантацията.
При макулната дегенерация се наблюдава увреждане на част от ретината (макулата) и заболяването е отговорно за голяма част от дисфункциите на зрителния апарат при хората над 50-годишна възраст. То може да доведе до пълна загуба на зрението.
	„Първите резултати говорят за пълен успех и сме нетърпеливи да лекуваме и други пациенти, страдащи от същото заболяване с помощта на апарата „Аргус 2”, заяви проф. Станга.
	Медицинският апарат „Аргус 2” се произвежда от калифорнийската фирма „Секънд сайт” и се продава в Европа за 115 000 евро. Той представлява очен имплант, който досега се използваше за незрящи и от страдащите от дегенеративна ретинопатия. Апаратът изкуствено стимулира с електрически импулси отслабената ретина. На външен вид той наподобява чифт слънчеви очила, снабдени с миниатюрна камера и портативен апарат, в който се помещава електрониката и система за предаване на сигналите до очния имплант.

Източник: БТА 


Любопитно
ЛЕДЕНИТЕ КРЪГОВЕ – ИЗЯЩНИЯТ ФЕНОМЕН
	Миналата зима лошото време в Англия стана повод освен за традиционните оплаквания и за изумление. Студът и загадъчните естествени процеси доведоха до формирането на впечатляващ природен феномен. Във водата на р. Отър в графство Девън беше забелязана огромна кръгла плоча от лед, която се върти на едно място. До този момент подобни образувания са виждани много рядко и само на територията на страни с извънредно студен климат.
	„Природата ще продължи да ни изненадва.” Това минава през главата на Рой Джефърийс, който първи забелязва ледения кръг в югоизточна Англия. Джефърийс се разхожда с кучето си по поречието на река Отър, когато вниманието му е привлечено от странна плаваща форма във водата. На мястото, където се срещат двата водни потока, се върти масивен леден диск с диаметър повече от 3 м. За да бъде сигурен, че няма да остане единственият свидетел на необичайната гледка, англичанинът се обажда на своя съгражданин г-н Блисет, който е известен с интереса си към странните истории и явления и по случайност живее наблизо. В интервю за местния вестник по-късно Блисет разказва, че веднага грабнал камерата си и се забързал към реката, за да види с очите си странния леден диск. „Не можах да повярвам, когато Джефърийс ми каза. Засякохме и установихме, че дискът изпълнява едно пълно завъртане за 4 мин. и 10 сек. По това време температурата на въздуха беше под 0 градуса и времето беше нетърпимо студено през последната седмица”, разказва той. От Метеорологичната станция на Девън заявяват, че не могат да обяснят появата на забелязания леден кръг. Говорителят на станцията признава, че и те са озадачени. „Нашето най-разумно предположение, а това е само предположение, е, че кръгът е формиран от някакъв вид водовъртеж в реката. Не сме виждали подобно нещо досега”, казва той.

Невена Любенова – сп. Обекти 

Любопитни факти

КОЙ Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ПОЗНАТ ОБЕКТ ВЪВ ВСЕЛЕНАТА?
	Вселената е огромна бездна, в която предимно преобладава празен вакуум. Въпреки тази цялостна празнота, съществуват региони, в които има огромни структури. Така например, нашето Слънце е голяма топка от газ и прах, а образувания като мъглявините и галактиките са многократно по-големи, пише IFL Science. Но коя е тази структура, която надвишава по обем всички и чието съществуване буквално обръща наопаки законите на физиката? Това е т.нар. Велика стена Херкулес-Корона Бореалис, която е повече от два пъти по-голяма от досегашния рекордьор, който е куп от 73 квазара, известен с името Голямата квазарна група или със сигнатурата Huge-LQG. Този куп се простира на около 4 милиарда светлинни години. Новата структура е и 6 пъти по-голяма от Великата стена на Слоун, която е с диаметър от 1,4 милиарда светлинни години. Учените се натъкнали на новата структура, като обозначавали местоположението на избухванията на гама лъчи, за които се предполага, че се появяват при експлодирането на огромни звезди. Находката е в посока на съзвездията Херкулес и Корона Бореалис, където първоначално били отчетени прекалено голям брой гама лъчи. Тъй като тази структура е толкова далече, нейното отразяване и разчертаване е много трудно. Предварителните оценки са за размер от 5,4 милиарда светлинни години, което е невероятно голям обхват. Всъщност, същината на загадката около подобни структури е, че те са просто твърде големи, за да съществуват. "Теоретичните модели, които описват формирането на такива структури, противоречат на нашите практически наблюдения", коментира Джон Хакила от Колежа на Чарлстън. Дори още по-озадачаващо, тази стена изглежда продължава да расте и днес. Великата стена Херкулес-Корона Бореалис е титанът, който доминира познатото ни пространство и всичко друго изглежда нищожно, сравнено с нея. Докато я изучават, астрономите продължават да наблюдават нощното небе и кой знае, може би един ден ще се натъкнат на нещо още по-голямо.
Източник: сп. Обекти – Космос 


Здраве
ПРОБЛЕМИТЕ НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА
	Неприятното при хипофункцията на щитовидната жлеза е, че може и да не знаете за заболяването си. Хипофункцията на щитовидната жлеза означава, че не произвежда достатъчно хормони Т4 и Т3, които са необходими за функционирането на тялото и мозъка Ви. Научното наименование на това разстройство е хипотиреоидизъм.
	“Хипо” произхожда от гръцки и означава “под”. “Хипер” означава противоположното, т.е. “над”. (Така хипертиреоидизъм означава хиперфункция на щитовидната жлеза.) Друг термин, който все още се употребява за понижена активност на щитовидната жлеза, е микседем. Въведен е от д-р Орд през 1877 г. и се дължи на оточността (едем) на кожата при това заболяване. Хипофункцията на щитовидната жлеза е често явление, вероятно е много по-разпространено, отколкото се диагностицира. Тръгнете да пътувате с автобус или влак и със сигурност ще видите поне един човек с хипотиреоидизъм. Поне петдесет пъти по-вероятно е да е жена, а не мъж и тя ще е между трийсет и шейсет години. Депресията често съпътства заболяването и хипотиреоидизмът обикновено се прокрадва толкова бавно, че си мислите, че просто сте си такива или, че всичко се дължи на възрастта. Сър Уилям Гъл, лекарят на кралица Виктория, който пръв свързва щитовидната жлеза с някои странни промени, засягащи дамите около менопаузата, описва една от своите пациентки през 1873 г. така: “След менопаузата мадам Б. малко по малко стана апатична и напълня значително. Промените протичаха бавно от година на година, лицето й се промени и от овално стана кръгло, заприлича на изгряваща луна по време на пълнолуние, гласът й стана гърлен, а ръцете – особено широки и месести.” Въпросната мадам Б. не се е събудила една прекрасна сутрин с подпухнало лице, както се случва например при заушки. Промените, дължащи се на хипофункция на щитовидната жлеза, са така постепенни, че семейството Ви и дори Вашият лекар може да не осъзнаят какво се случва. Понякога е по-вероятно заболяването да бъде открито от лекар, когото не сте посещавали преди това. Когато Филис беше на посещение при майка си, която лежеше в болница с диабет, тя си побъбри с ординатора. За нейна изненада той искрено се поинтересува за здравето, вместо да попита за състоянието на майка й. Беше забелязал, че Филис е станала пълничка, леко се задъхва и има някои от външните белези на хипотиреоидизъм. Но, предполагам, за всички е ясно, че от нас зависи да съобщим на лекарите си за всяка промяна, включително и за незначителните, която настъпва с нас, независимо доколко нормални се смятат те за дадена възраст. Изключително важно е навреме да се установи недостатъчната функция на щитовидната жлеза, за да се предприеме веднага адекватното лечение. Например, ако Ви се струва, че кожата Ви става малко по-плътна и жълтеникава, увеличили сте теглото си с няколко килограма, без да ядете повече, всяко нещо ви коства усилие, не приемайте, че сами сте си виновни. Една от причините за този подмолен начин, по който проблемите, предизвикани от недостатъчната продукция на щитовидната жлеза, завладяват организма Ви, е, че жлезата се бори да функционира въпреки затрудненията и усилията, които полага, я изтощават. Друга причина е значителният резерв от йод и отчасти вече произведените и складирани в нея хормони. 

Автор: Джоан Гомез
www.znam.bg – Българският портал на знанието


Полезни съвети
ХИТРОСТИ В КУХНЯТА
	Всеки, който обича да готви, има своите малки тайни, с чиято помощ превръща обикновените ястия в кулинарни съвършенства. Да не говорим за майстор-готвачите – при тях засекретените тънкости са неизброими. Нека видим някои хитрости и при първа възможност да ги приложим, когато решим да сготвим поредната вкуснотия за семейството или приятелите си.
·	За да получите снежнобял ориз, добавете малко оцет по време на сваряването му.

·	За да добавите пикантен чеснов нюанс към всяко ястие, натрийте чинията, в която ще поднесете, с ароматния зеленчук и тогава сложете салатата или гарнитурата.

·	Съвсем различен вкус на месото придава маринатата от тъмна бира или смес от светла бира и соев сос със сол и черен пипер на вкус. Към пенливата течност може да добавите също задушени зеленчуци.

·	Черният дроб се подсолява в края на приготвянето, в противен случай той ще стане твърд.

·	За да не прегори повърхността на баницата, покрийте я с мокра хартия.

·	Ако пуснете кубче лед в бульона и поставите на котлона да кипне, последният ще се получи по-прозрачен.

·	Твърдо свареното яйце може да нарежете лесно и красиво, ако намокрите острието на ножа със студена вода. Така жълтъкът няма да се натроши.

·	Бобът няма да потъмнее при варене, ако се приготвя, без да затваряте съда с капак.

·	По-вкусна и ароматна кайма ще получите, ако прибавите една част суров лук, една част пържен и малко настърган картоф.

·	Използвайте лимонов сок за овкусяване на ястията, за да замените частично солта. Това е полезно за кръвното налягане. В крайна сметка няма да пресолите храната, а и ще й придадете по-изискан аромат.

·	Патладжанът няма да горчи, ако преди приготвянето му го нарежете на парчета, подсолите и оставите да си пусне малко от сока. След това изплакнете със студена вода.

·	Ципите на бадемите се обелват лесно, ако първо ги пуснете във вряща вода за 5 минути, а след това охладите, пускайки ядките в студена.

·	Бързо може да размразите пиле като го пуснете в купа със студена вода и прибавите щипка сол и го оставяте да престои във водата докато се размрази. По този начин, освен че спестявате време в размразяване на продукта, пилешкото месо ще стане по-бяло, по-вкусно и по-крехко.

·	С оцет ще направите месото много по-крехко и ще го размразите лесно, ако прибавите оцета към водата, с която размразявате месото или го облеете с оцета. Този трик ще Ви позволи да направите жилавото месо много по-крехко.
Източник: framar.bg


Усмивки
КАКВО СЕ СЛУЧВА, КОГАТО ВСИЧКИ
 ЗОДИИ ТРЪГНАТ НА МОРЕ?

	За много от нас летните отпуски започнаха. Да си представим, че всичките 12 зодии се натоварват в автобус и тръгват за морето. Вижте кой как би реагирал според своя характер в различните ситуации: По пътя: Овенът се нервира, че автомобилът не върви по-бързо, а Девата се ядосва заради трохите, които е направил Скорпионът, който скришом изяде сандвича. Стрелецът е сложил слънчевите очила, събул е джапанките и си е сложил краката на седалката пред негaо. Това ядосва Рака, който дори започва да плаче. Близнаците вече са променили няколко статуса във Фейсбук: „Отивамееее!”, „Тръгнахмееее!”, „Пристигнахмееее!”, „Голям купон!”. 
	И така – Скорпионът яде, Ракът плаче, Овенът се нервира. Везните внимават да не се изцапат и любезно молят Телеца да стои далеч от тях с този шоколад и сок, защото може да им изцапа бермудите. Лъвът маха на всички, които вижда през прозореца, защото е убеден, че всички наблюдават именно него. Козирогът брои парите си и изчислява по колко средно ще може да харчи на ден. Водолеят изпробва маската за гмуркане, а Рибите проспиват целия път.
	„Слава богу, пристигнахме!” Веднага пускат статус във Фейсбук Близнаците. Водолеят веднага лайква статуса. Овенът вече е в морето. Скорпионът влиза директно в банята, където прекарва известно време, което кара Везните да чукат на вратата, защото искат да си оправят прическата. Девата преживява нервен срив, защото в апартамента е пълен хаос и никой не се интересува от това. Стрелецът заминава на обиколка на мястото, Телецът търси риба на скара, а Ракът прави супа за всички. Козирогът още веднъж си преброява парите и се пазари със собственика на апартамента. Лъвът е на терасата и гледа минувачите. Рибата най-после се събужда и разсъждава за смисъла на живота. „Юхууу, ето ни на плажа” публикуват Близнаците нов статус в социалните мрежи, придружен със снимки. На една от тях Девата не се вижда добре от голямата шапка с периферия, но пък добре се вижда кремът със слънцезащитен фактор 50. Вижда се и Ракът, който е увит с плажна кърпа на анимационни герои. Везните си показват скъпия бански. Лъвът показва перфектната си фигура, а Рибите не се виждат от големия фотоапарат, който държат. Скорпионът е обърнал гръб и забранил да го тагват на снимки във фейсбук. Водолеят снима с оборудване за гмуркане, Козирогът вади трите книги от чантата, докато Телецът се радва на сладоледа. Овенът го няма на снимките, защото вече е преплувал 200 м. навътре в морето. 	
	„Парти вечер” туитват Близнаците, но този път без снимка, защото всички са червени като раци, с изключение на Девата. Телецът разпалва барбекюто, а Лъвът твърди, че той знае по-добре как става. Стрелецът кани всички съседи на купона, а на Скорпиона това не му харесва и се дръпва настрана. Ракът слага в чиниите на всички плодове. Везните са с вечерен аутфит и карат Рибите да ги снимат във всички пози. Водолеят предлага утре всички да отидат на курсове по гмуркане или на подводен риболов, но Козирогът пресмята на таблета си дали това би било рентабилно. Овенът пък го няма – заминал е на нощно къпане.

Източник: Екипът на Dama.bg


Занимателна страничка
УЛИКАТА
(Криминална загадка)
	Инспектор Стрезов гледаше крачещите пред него мъже – отмерените широки крачки на обути в гумени цървули нозе, вдървената и малко тромава походка. Той внимателно наблюдаваше как всеки един от тях се подпираше на дебелата дрянова тояга, как си помагаше с нея, когато трябваше да премине реката или да се промуши през храсталаците.
	Ударен с дрянова тояга, беше заключил съдебният лекар при неофициален разговор със Стрезов в моргата. Същото той потвърди и в протокола. Ударен един път и завинаги – точно, отмерено, хладнокръвно, с необходимата сила и замах на движението.
	Дебела дрянова тояга! Такава имаха и тримата свидетели по убийството, които сега крачеха пред него, за да го заведат на местопроизшествието. Такава тояга имаше и всеки друг жител на този планински край.
	– Тук – каза най-възрастният и спря.
	Бяха изкачили рида и се намираха пред нещо като малък параклис, останал от векове.
	– Лежеше по очи… Повдигнах го, а той се заваля. Главата си не може да държи изправена – каза вторият селянин и запали цигара. – Тогава дойдох аз, а малко след мен – Станьо. Отнесохме го в село при фелдшера.
	Инспектор Стрезов вече знаеше, че Станьо е името на най-възрастния, че този с цигарата е Гицата, а третият е Продан Мокрея. Сега той можеше да свърже имената с външността, думите с показанията, които те бяха дали пред селския милиционер. Но в показанията нямаше нищо съществено.
	– Ударен е с твърд предмет по главата – каза Стрезов и неволно влезе в тон с техния леко провлачен и лаконичен маниер на говорене. – Раната почти не кървеше. Две-три капки и толкова.
	– Не кървеше, ама всичко си беше ясно. Човек, който така хърка, не го бива дълго – намеси се Продан Мокрев.
	– Бяхте се уговорили да се съберете в 11 часа през нощта при параклиса, така ли? – попита Стрезов и погледна очаквателно към Продан, защото единствен той проявяваше някакъв интерес към разговора.
	– Така беше.
	– И по каква работа?
	– По наша си…
	– Иманярска?
	– Така я наричате вие, на смях, но тя е по-сериозна. Има тук заровена делва с жълтици още от турско време и това знае цяло село. Към полунощ преди новолуние златото свети… Малко жълто пламъче, което се мести. Обикаля пламъчето около параклиса и щом спре за по-дълго на едно място – там е заровена делвата. Затова се и събрахме.
	– Хич да се не бяхме уговаряли – хвърли цигарата Гицата. – Като тръгнеш на Станьо и Продан по акъла, освен тояга по главата да получиш, друго няма да ти се случи.
	Станьо чу името си и сви рамене. Вратът му хлътна в яката на палтото. Бавно премести дряновата тояга в лявата ръка и пристъпи към Стрезов:
	– Престъпника все едно ще хванете… няма къде да се скрие. Защото и той като имането е белязан завинаги – имането свети с жълто пламъче, а лошият човек…
	Станьо не се доизказа, но Стрезов вече знаеше кой е престъпникът.
	В кой от тримата се е усъмнил Стрезов?
f f e e
ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ ОТ КНИГАТА
 "ЛЮБОПИТНИ ФАКТИ" НА НИКИ КЪНЧЕВ


	На задача 1: отговор В – Холандия; 
	На задача 2: отговор Б – Жителите на островите Фиджи;
	На задача 3: отговор В – между Канада и Сащ;
	На задача 4: отговор Б – Мачу Пикчу;
	На задача 5: отговор В – Орехи.





Историята помни
ЧЕРНИЯТ КОННИК
(с продължение)

	„Втора грешка – с уплаха си каза Сондоке. – Увлякох се в лъжите си, дявол да ме вземе!“.
	Черноризец Храбър поговори с всекиго поотделно, след това се обърна към всички заедно:
	– Братя, радвам се, че ви виждам готови за великите дела, които ни очакват. Тук чух различни имена, български и славянски, но ние не сме нито българи, нито славяни, а братя. Това е нашата сила. Великата повеля на днешния ден е да забравим, че по род сме различни и да станем единни, сплотени, верни един на друг. Нас ни насъскват като кучета, мъчат се да ни озлобят, да ни смразят. И защо е това? Какво целят? Защо се дразнят от единството ни? Защото шепа лентяи и тунеядци искат да живеят на гърба ни, искат да смучат нашата пот, да благоденстват върху нашите мъки. 
	Той започна тихо и някак уморено, но постепенно гласът му се оживи и заприлича на сдържан рев на лъв. Заговори пламенно и този плам зареди и слушателите му, сякаш от него се излъчваха невидими лъчи, които разгаряха буря в душите на околните. Говореше за Христос и за неговото учение, за славянската писменост, която великите братя Кирил и Методий бяха създали и разпространили, за великото дело на княз Бориса, за любовта и единството между славяни и българи. Той им разкри как крамолите и вътрешните ежби отслабваха княжеството и как алчният византиец, вековният враг на славяните и българите, с нетърпение дебне часа, за да удари отслабеното от раздори княжество, да го победи и пороби. Той говореше с прости, но силни думи, които достигаха направо до сърцата на хората. Те го слушаха със зяпнали уста, а ръцете им неволно стисваха по-здраво дръжката на меча или топора.
	– Да тръгваме на бой! – изведнъж извика Курт. – Народът е с нас, а войската ще ни последва. Води ни, храбри Черноризецо.
	– Води ни! Води ни! – подеха отвсякъде.
	– За една нощ ще пометем и Владимир, и омразния на всички боритаркан, и цялата им паплач. Само ни поведи!
	– Защо искате аз да ви водя, братя? – укоризнено запита човекът, когото всички призоваваха за вожд. – Кой съм аз, че ме поставяте начело?
	– Как кой? – обади се един дрипав и очернен въглищар, който се бе назовал Славун. – Ти си главата на българи и славяни, ти си онзи, който утре ще бъде.
	– Не, не! – прекъсна го Черноризец Храбър. – Не изричай тази дума, човече. И аз съм като вас обикновен бранник на правдата и на онзи, който пръв издигна глас срещу тиранина и богохулника, онзи, който по право е ваш и мой господар – княз Борис. В негово име аз водя борбата.
	– Да живее княз Борис! – не се сдържаха и извикаха людете. – Да живее святото му дело! Да тръгваме срещу тиранина!
	Черният конник отново поклати глава с несъгласие:
	– Не, братя. Не сме готови още. Радва се сърцето ми, че сте решени за бран и велики подвизи, но не е настъпил още часът. Послушайте думата ми. Не е настъпил часът. Малко сме. Има още много люде, които поради облаги или неразбиране вярват и служат на Владимира. Ако започнем борбата сега, ще избухне вътрешна война, ще се опълчат брат срещу брата и много скъпоценна кръв ще се пролее напразно.
	– Тогаз какво да правим ние? – викна буйният Курт. – Със скръстени ръце ли да стоим?
	– Вие трябва да чакате, братя. Да чакате и да сте готови. Привличайте и нови люде за делото, но се пазете от предатели и изменници. Посвещавайте само онези, които са сигурни и верни. Нека нито един честен човек, без значение дали в жилите му тече българска или славянска кръв, да не остане извън нашите редове.
	– А как ще разберем кога е настъпил часът?
	– Ваш началник ще бъде Мостич. Познавате ли Мостича? – Черноризец Храбър потупа по рамото седящия до него Мостич. – Той ще има връзка с вас. Когато имам да ви казвам нещо, аз ще го казвам нему, а той – на вас.
	„Охо, значи Мостич – радостно помисли Сондоке и отново усети кавханския пояс на кръста си. – Още тази вечер Мостич ще лежи в окови.“
	Мостич веднага раздели хората на петорки и определи по един старшина за всяка петорка. Тогава Черноризец Храбър се сбогува и излезе. Един по един се заизнизаха и останалите. Тръгна си и Сондоке. Мракът скриваше доволната усмивка на широкото му лице. Той отиде към Малкия дворец, където беше стаята му, но не влезе вътре, а сви покрай него и забърза нататък. Заобиколи няколко сгради и похлопа на вратата на боритаркановото жилище. Черната сянка, която бе вървяла по петите му от землянката до къщата на Хорациус Барка, видя как той влезе вътре, почака малко, после изчезна в нощния мрак.
* * *
	Бодър и свеж, със самодоволна усмивка, която се виждаше не толкова на устните, колкото във веселите пламъчета на очите му, Хорациус Барка бързо изкачи стълбите на Големия дворец и влезе вътре. Той сякаш не приличаше на себе си – напоследък ходеше все небрежно облечен и брадясал, а сега бе чист, гладко избръснат, с добре подредени тънки мустачки и в най-хубавите си празнични дрехи. Имаше нещо тържестващо във вида му – вътрешно доволство, което личеше в гордо вдигнатата му глава, в напетостта на походката му и в изяществото на всяко негово движение.
	– О, та това е боритарканът – извика ханът, който беше в престолната зала, заобиколен от Цок, Паган и Окорсис. – Просто да не повярваш на очите си! Пременил се като за сватба.
	– Какво се е случило с тебе, Хорациус? – Запита Цок. – Да не си пипнал онзи обесник?
	– Или някакво наследство? – подхвърли Окорсис.
	Със свойствената си надменност Хорациус не обърна внимание на боилите, сякаш те изобщо не се намираха в залата.
	– Господарю, имам да ти съобщавам нещо изключително важно.
	– Говори, боритаркан. Аз отдавна чаках да заговориш по този начин. Какво се е случило?
	– Не може ли да говорим на четири очи? Може би трябва да ти кажа нещо за твои близки люде.
	– Говори! – заповяда ханът. – Близки са ми само тези люде, които са тук, около мене. Аз нямам тайни от тях. Да не би да си научил нещо за Черноризец Храбър?
	– Да. Мисля, че зная кой се крие зад това име.
	При тези думи Паган обърна благодарствени очи към небето и зашепна хвалебствия към Тангра. Окорсис недоверчиво вдигна вежди. Цок потри ръце. Ханът заплашително стисна обсипаната със скъпоценни камъни дръжка на меча си.
	– Продължавай! – рече Владимир.
	– Господарю, прости ми, ако онова, което ще ти кажа, предизвика твоя гняв. 	Истината може да е горчива, но е истина.
	– Говори без заобикалки. Кой е Черноризец Храбър?
	– Твоят брат Симеон.
	– Хи-хи-хи – изкиска се Окорсис. – Защо пък да не е Паган? Той е по-голям мухльо от Симеона.
	Лицата на Цок и Паган изразиха разочарование, само Владимир остана сериозен.
	– Думите ти звучат като шега, Хорациус – каза той. – Симеон не е способен на такива дела, каквито върши този разбойник. При това ти не знаеш, но не друг, а сам Симеон ме накара да те изпратя на засада край дома на Есхач. Кой ще устройва засади сам на себе си? И ако беше той, защо щеше да ни казва всичките кроежи на баща ми?
	– Изслушай ме, господарю. Имам сигурни доказателства. Изслушай ме и ще разбереш защо казвам, че истината е горчива, но е истина. Ето първото доказателство. На три пъти почти залавях Черноризец Храбър. И трите пъти той избяга в Горния край и там сякаш потъна в земята. И знаеш ли кой живее там, където той изчезваше? Старецът Продан, верният слуга на Симеона.
	– Това е улика, но не е доказателство – вдигна рамене Владимир. – Не претърси ли къщата на дядо Продан?
	– Претърсих – призна Хорациус, – но не намерих никаква диря, като че ли този разбойник се бе превърнал в дим и изчезнал през комина.
	– А Симеон е човек като тебе и мене или даже още по-негоден за такива работи – каза ханът. – Друго?
	– Второ, Черноризец Храбър винаги знае кроежите и плановете, които ние решаваме тука. Кой има право на свободен достъп в Големия дворец? Само Симеон. Той е идвал тайно, подслушвал е по вратите и после е предупреждавал набелязаните хора.
	– Да – замислено рече Владимир, – предположението е основателно, но е само предположение. Дворецът е пълен с наши верни слуги и роби. Виждал ли е някой от тях Симеон да подслушва по вратите? Помнят ли стражите на вратата той да е влизал в двореца, пък да не е идвал направо при мене?
	– Аз не мога да говоря с тебе, щом така предубедено го защитаваш, господарю.
	– Глупости! Ти ме познаваш добре, Хорациус. Аз премахнах двама свои братя и не би ми трепнало окото, ако трябва да отрежа главата и на третия. Впрочем аз отдавна щях да го сторя, ако той не беше такъв, какъвто е. Пък и сега съм готов да го направя. Дай ми доказателство, но истинско, сигурно доказателство и още днес главата на Симеон ще отхвръкне от плещите.
	– Слушай ме нататък, светли хане. Аз открих кой е дясната ръка на Черноризец Храбър, кой служи за връзка между него и хората му. Това е Мостич, когото още на времето трябваше да убия.
	– Мостич? Това име ми напомня нещо.
	– Един доста сръчен воин, господарю – намеси се Цок, – който понякога се биеше тука, за да развеселява гостите ти. Но откак Хорациус го направи за посмешище, ти го изгони, а Симеон го прибра за свой слуга.
	– Да, спомням си. Защо не го заловиш веднага?
	Боритарканът се засмя високомерно:
	– Това е сторено. Той се намира вече долу. – Хорациус показа пода под краката си и всички разбраха движението му – под престолната зала имаше каменни килии с дебели зидове, където се поставяха най-опасните престъпници. – Лежи с окови на краката и скоро ще каже и майчиното си мляко.
	– Да слезем веднага – отсече ханът. – Аз сам искам да чуя признанията му. Но първо заповядай няколко здравеняци да пазят около стаята на Симеона. Ако се окаже, че той е Черноризец Храбър, трябва да бъде заловен. Жив или мъртъв!
	За втори път високомерната усмивка се плъзна по лицето на Хорациус Барка, когато отговори:
	– Вече е направено, господарю.
	Те слязоха в подземията на двореца – студени и влажни стаи със стени, покрити с плесен и петна съсирена кръв. Малцина можеха да влязат тук и да не изтръпнат от ужас – сякаш зидовете бяха всмукали в себе си човешките страдания, на които са бивали свидетели, сълзите и предсмъртните вопли, и ги излъчваха по някакъв невидим и необясним начин. Колкото и да изглеждаше странно, тук най-добре се чувстваше Паган. Към неговите длъжности спадаше и разпитването на по-важните за княжеството престъпници, задължение, което обичаше, защото от мъченията над вързаните хора той получаваше самовнушението, че е силен и храбър човек, сиреч какъвто мечтаеше да бъде, но не беше. Влязоха в стаята за изтезания, в която имаше различни уреди със страшно предназначение – станове за разпъване телата на затворниците, железни клещи, остри като бръснач ножове, шишове и още много други неща, измислени сякаш от чудовища, а не от хора. Насядаха. След малко въведоха Мостич. От окървавеното му лице и разкъсаните дрехи личеше, че той не се бе оставил лесно да го заловят. Мостич огледа бързо стаята и остана прав, неподвижен, с вперени някъде в далечината очи. Паган се приготви да започне разпита, но ханът му направи знак да почака.
	– Погледни ме, Мостич – каза той. – Ти ме познаваш и знаеш, че съм човек, който държи на думата си. Отговори на въпросите ми и, заклевам се, нито косъм няма да падне от главата ти. Познаваш ли човека, когото наричат Черноризец Храбър?
	Мостич помисли малко, после отговори ясно:
	– Да. Познавам го.
	– Ти на него ли служиш?
	– Да. И ще му служа до гроб.
	В гласа му имаше някаква лека подигравка, примесена с твърда решимост, която разяри хана, но той се опита да продължи спокойно.
	– Ти си получил не една кесия жълтици от мене. Кое те накара да се продадеш на разбойника?
	– Ти сам, княже. За тебе аз никога не съм бил човек, а някакво животно, което трябва да лее кръвта си пред очите ти, за да те забавлява. А Черноризец Храбър е човек и гледа и на мене като на човек. Затова аз не му продадох, но му посветих живота си.
	– Това, което казваш, е глупаво, но аз не ще споря с тебе. Сега отговори на най-важния ми въпрос.
	– Кой е Черноризец Храбър, нали? – подигравателно запита Мостич. – Кажи на палачите си да започват, княже. Това никога няма да изтръгнеш от мене. Никога!
	Това „никога“ той изрече тихо, студено, но с толкова вътрешно убеждение, че дълбоко в себе си Владимир разбра – и да го нарежеха на хиляди парчета, Мостич не би изказал името на вожда си.
	– Симеон знае как да накара хората си да мълчат, а?
	Напразно Владимир бе очаквал някакво случайно трепване да издаде истината. Мостич прихна в смях, който не изглеждаше престорен:
	– Симеон ли? Ха-ха-ха. Защо не каза баба ми? Тя май е по-юначна от твоя брат.
	Владимир прехапа устни. Мостич беше силен човек, който не можеше да бъде победен с думи.
	– Почвай, Паган!
	– Почвай, почвай, палачо! – извика и Мостич. – Нито звук не ще изтръгнеш от мене.
	И Паган започна. Няколко страхотни часа той прилага върху вързаната си жертва своето зверско майсторство, като се наслаждаваше от нейните страдания. Нито един човек не би устоял на тези адски мъчения, но храбрият воин сякаш не бе човек – той стискаше зъби и мълчеше. Смаян, Паган се обърна към хана:
	– Господарю, ще опитам и с ножа. Ако и това не помогне – остава само секирата на палача.
	– Добре – кимна Владимир. – Продължавай!
	Паган разголи гърба на Мостич и с остър нож одра няколко ивици от кожата му. Под тях се показа червено, кърваво месо, което той обилно наръси със сол. Нечовешка болка сгърчи лицето на воина. Той трепереше от напрежение, разтърсваше вързаните си ръце, но продължаваше да мълчи.
	– Кажи! Говори! – повтаряше за хиляден път Паган, като го мушкаше с острието на ножа си.
	Но Мостич вече не можеше да говори. Той потрепера, изскимтя неистово и припадна.
	– Да го заколя ли? – запита плувналият в пот Паган.
	Ханът стана и тръгна към вратата.
	– Не. Това ще направи утре палачът сред града. Нека глашатаи да разгласят навред за утрешната казън – искам хората да разберат какво им носи Черноризец Храбър. – Владимир се обърна към Хорациус: – А ти, боритаркане, продължавай да следиш Симеона. Ако докажеш, че той е Черноризец Храбър или че дори е само във връзка с него, аз сам ще му отрежа главата. А този – той посочи с очи безчувственото тяло на Мостича – го пази добре. Остави най-верния си страж пред вратата на килията му.
	– А онези, които пазят стаята на Симеона?
	– Махни ги – рече ханът. – Симеон не трябва да знае, че го следиш.
* * *
	Хилядно множество се събра на сутринта да гледа обезглавяването на опасния бунтовник, както глашатаите наричаха Мостича. Людете от първите редици, предимно близки на хана или боритаркана, се поздравяваха като на голям празник и доволно потриваха ръце. Но зад тях настроението беше друго. Там прости и отрудени хора гледаха мрачно изпод навъсените си вежди, ругаеха полугласно, проклинаха. Може би единственият безучастен човек в Плиска беше само палачът. Той стоеше на високия подиум, издигнат през нощта, за да се види от всички посичането, и безстрастно чакаше, облегнат на секирата си. Сам Хорациус Барка с няколко стражи отиде да доведе жертвата. Това всъщност не беше негово задължение, но той се нагърбваше с него доброволно – днес бе истинско тържество за боритаркана, ден на първа победа срещу омразния му Черноризец Храбър. Той искаше всички да видят тържествуването му, та враговете да се уплашат, а приятелите да споделят неговата радост. Едва слязоха в подземието, и Хорациус още отдалеч забеляза, че вратата на килията беше открехната и пред нея нямаше пазач. Обхванат от страшни предчувствия, той изтича нататък и блъсна с крак вратата. С един поглед разбра всичко – Мостич бе изчезнал по чудо! Ала килията не беше празна. В единия ъгъл лежеше вързан стражът, с натъпкани в устата парцали. На другата страна на килията, закачен на една греда на тавана, висеше обесен Сондоке. На гърдите му бе закачено листче с големи и ясни славянски букви: ТАКА ЗАГИВАТ ПРЕДАТЕЛИТЕ. СЛЕДНИЯТ Е ПАГАН. ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР
	Хорациус Барка почувства, че е на прага на лудостта и потърси спасение в бясна деятелност, в успеха на която сам не вярваше. Той заповяда да се претърси подземието и сам го разрови така, като че търсеше игла, а не възрастен мъж. Развърза стража и го разпита, но той не можа да му каже нищо съществено:
	– Не зная нищо, господарю. Стоях на пост и изведнъж силен удар по главата ме повали. – И наистина голяма подутина на главата му потвърждаваше неговите думи. – Повече нищо не помня. Когато се свестих, вече бях вързан и Сондоке висеше там горе.
	Човекът не беше виновен, но Хорациус го възнагради с ритници и юмруци. После под страх на смъртна казън забрани на людете си да издават какво се бе случило. Но всичко беше напразно. Мълвата полетя из Плиска с бързината и неудържимостта на пожар в гора и след час целият град обсъждаше случката, тълкуваше я, разкрасяваше я. И се смееше главоломно. Не се смееше само Паган. Същия ден той умря. От страх.
* * *
	Те не се срещнаха, а просто налетяха един на друг. И тази среща бе така внезапна, че за няколко дълги мига и двамата останаха стъписани, изправени един срещу друг, прилични на каменни статуи. Черноризец Храбър бе излязъл от едно събрание на съзаклятниците и сега бързаше за друго, на отсрещния край на града. Той бе закъснял и затова бе оставил обикновените си предпазни мерки. Ала Хорациус Барка изглеждаше по-изненадан от него. Той не бе мигнал нито в една от десетте нощи, които бяха изминали от изчезването на Мостич, а със своите най-верни воини прерови всяко ъгълче на престолнината. Не говореше нищо, само от време на време размахваше юмрук към Малкия дворец, където беше онзи, който според него беше източникът на всичките му ядове. Без сам да съзнава, той така бе свикнал с мисълта за неуловимостта на Черноризец Храбър, че сега, като го видя изведнъж пред себе си, остана като вкаменен. Но това вцепенение, продължи много малко. Той измъкна меча си, извика на своите придружници и се хвърли напред. Мисълта на Черноризец Храбър работеше трескаво. Неговата смелост бе доказана неведнъж и сега той пак не се уплаши. Но да приеме сражението на голата улица беше лудост – людете на боритаркана щяха да го обградят и да го убият или заловят. Той бе храбър, но и благоразумен и не смяташе за унижение да избяга от многобройния неприятел. Да избяга, но как? Той нямаше време да обърне коня си, защото щеше да бъде застигнат от Хорациус, чиято сръчност съвсем не беше за подценяване, и да му изложи незащитения си гръб. Тогава? Той също извади меча си и спокойно посрещна яростната атака. Наведе се напред, за да защити главата на коня, и с ловко движение на ръката отби страхотния удар на Хорациус, който прелетя с коня си покрай него. В същия миг той смушка верния Арап и се нахвърли върху другите нападатели. Ала не стана нужда да се бие срещу тях – името му бе обкръжено с толкова слава, че те, като се видяха без водача си, предпочетоха да се отдръпнат и да му сторят път. За тях смъртта от меча на Черноризец Храбър беше по-страшна от ругатните и наказанията на боритаркана. И пак, както три пъти досега, започна луда гонитба из спящите улици на престолния град. И пак, както три пъти досега, Черноризец Храбър успя да достигне до Горния край на града и там да изчезне, сякаш погълнат от земята. Но този път Хорациус Барка бе намислил да направи друго. Той остави половината от людете си да претърсят наоколо, а с останалите препусна обратно, към Вътрешния град. Не след дълго той стигна до Малкия дворец, скочи от коня и с изваден меч влезе вътре. Вървеше толкова бързо, че спътниците му едва успяваха да го следват. В този момент като че ли всички демони на ада се бяха заселили в тялото му – той подтичваше със злокобна решителност, очите му мятаха светкавици, а устните му бяха свити в зла усмивка. За него часът на разплатата бе настъпил. Пред вратата на стаята, заемана от Симеон, един човек се изправи пред него.
	– Стой!
	Беше дядо Продан, който, след изчезването на Мостич, отново се бе върнал като слуга при
Симеона.
	– Махни се, старче! – изръмжа Хорациус. – Идвам при Господаря ти!
	– Който идва посред нощ с меч в ръка, не идва за добро. Върви си, човече, и ела утре, когато тъмнината не ще крие намеренията ти.
	Упоритостта на слугата още повече затвърди убеждението на Хорациус. Той кимна на хората си:
	– Махнете го!
	Те се нахвърлиха върху бедния старец, надвиха слабата му съпротива и го повалиха. Хорациус беше сигурен, че стаята на Симеон ще бъде празна. Затова той не си даде труд да почука, а блъсна вратата и влезе вътре. На голямата дървена маса, отрупана с книги и обемисти свитъци, горяха две дебели восъчни свещи. До нея една висока черна фигура обърна глава и в трептящата светлина на вощениците боритарканът видя пред себе си бледото брадато лице на Симеон. По всичко личеше, че братът на хана отдавна бе стоял надвесен над книгите, защото очите му изглеждаха уморени и блуждаещи. При тази неочаквана гледка Хорациус замръзна на мястото си, като че ли за миг се бе превърнал в каменен идол. Странен, много странен човек беше този Симеон. Той бе така завладян от книгите си, че сякаш се бе преселил в някакъв недействителен мир, където господстваше мисълта и нищо извън нея нямаше значение. И сега той бе така спокоен и безразличен, като че ли на света няма нищо по-обикновено и всекидневно от това да отворят с трясък посред нощ вратата на стаята ти и вътре да се вмъкне човек с гол меч в ръката. Той примигна няколко пъти, като напрягаше уморените си очи, и позна боритаркана.
	– А, ти ли си, Хорациус Барка? – Гласът му бе спокоен и не изразяваше никакво учудване. – Заповядай, седни. – Той освободи един стол от струпаните върху него книги и ръкописи. – При мен е малко тесничко и неподредено, но ти прощавай.
	Хорациус още не можеше да се отърси от вцепенението си и не бе способен нито да помръдне, нито да проговори. Сгромолясването на убежденията му беше така страшно, че той не успя да се опомни.
	– Влез, влез – настояваше Симеон. – При мене толкова рядко идват хора.
	Най-сетне боритарканът се съвзе, изръмжа нещо и се обърна към вратата. Но гласът на Симеон го накара да спре:
	– Чакай, не си отивай, боритаркане. Точно е сгода да те помоля нещо. Иначе щях да те диря.
	Ще не ще, Хорациус трябваше да остане и да изслуша Симеоновата молба.
	– Виж за какво се отнася – кротко продължи Симеон. – Има една девойка, за която искам да се оженя, пък този разбойник Черноризец Храбър, дето върлува нощем из улиците на Плиска, я обикаля и й завърта главата. Та, моля те, боритаркане, да хванеш този негодник и да го премахнеш, за да не пречи.
	Това вече преля чашата на търпението. Хорациус Барка излезе от стаята и затръшна вратата зад гърба си, докато ругаеше с цяло гърло на латински:
	– Ама че идиот, дявол да го вземе! Щял да се жени. Нямам аз други грижи! Пфу!
* * *
	Кремена линееше. Външно тя се опитваше да изглежда непроменена, да шета и тананика веселите си песнички, които някога бяха огласяли от сутрин до вечер дома на Есхач, но зад привидното й веселие всеки внимателен наблюдател можеше да открие пресиленост, издаваща душевния й смут. Винаги, когато знаеше, че не я гледат, тя се отдаваше на мъката си, лицето й посърваше и очите й се изпълваха с горест и тъга. Беше ли сбъркала Кремена, като отказа ръката си и на Симеона, и на Черноризец Храбър? Не беше ли им отговорила прибързано, необмислено? Не беше ли сбъркала, вслушвайки се само в гласа на сърцето си и пренебрегвайки такива мъдри съветници като отец Наум? Хиляди пъти тя си повтаряше все същите въпроси, даваше им ту един, ту друг отговор, а спокойствие все не намираше. Спокойствието й бе изчезнало невъзвратимо, сякаш изпепелено от жарта на лятното слънце. Понякога девойката съжаляваше за онези хубави детски години, когато в живота й не беше се появил нито мъжественият и силен Черноризец Храбър, нито благият и човечен Симеон. Тогава тя бе весела и волна като птичка и не познаваше терзанията на любовта и раздвоението. Но в следния миг си спомняше топлите очи на Симеон или украсената със сребърен лъв широка гръд на Черноризец Храбър и веднага си признаваше честно, че всъщност съжаляваше не за безгрижието на детството, а за тези двама забележителни мъже, по различен начин силни и с различно величие. Не, тя не беше сгрешила, като отказа и на двамата. Тя им бе казала истината, а казването на истината никога не е грешка. Благородният Есхач, в миналото на когото нямаше нито една подлост, неведнъж й бе повтарял: „Радостта от лъжата е по-мъчителна от страданията, които може да доведе истината“. Но защо те не оцениха честността й? Защо вече два месеца я отбягваха упорито? Нима бе засегнала гордостта им? Симеон посещаваше своя приятел Наум, но идваше само в онези часове, в които бе сигурен, че няма да я срещне. А много вечери бе преседяла тя, облакътена на прозореца си, с надежда, че пак ще чуе познатото подсвирване и ще види тъмната фигура на черния конник. Но той не идваше. Кремена знаеше, че той пак броди всяка нощ из спящия град, за да бди над живота на застрашените от хана люде, но нито веднъж от онази злополучна среща, в която едва спаси живота си, не я потърси, не пожела да размени дума с нея. И още нещо я измъчваше. Тя знаеше, че под всекидневната си залисия Плиска представляваше един кипящ котел, в който бушуваше народният гняв, че се готвеха велики дела. Всеки честен човек вземаше участие в това начинание – богат или сиромах, стар или млад, мъж или жена. Тя беше сигурна, че и хората около нея не бяха чужди на общото дело. Баща й, Наум, слугите, дори и този чипонос палавник Марко бяха посветили силите си на общото дело, а само тя, Кремена, която преди бе слушала и споделяла дръзките мечти на Черноризец Храбър, бе останала настрана, като че ли тя единствена не заслужаваше да й се доверят. Баща й не даваше и дума да се продума за нея. Това, според него, „не беше женска работа“. Веднъж тя бе заприказвала отец Наума, но той й бе отговорил със смях да си гледала премените и накитите, защото още не се били свършили мъжете в Плиска. Дори бе достигнала дотам да търси доверието и приятелството на малкия Марко, но хлапакът унищожаваше с охота сладките и плодовете, които му подаряваше тя, ала не проговаряше нито дума, когато Кремена започваше да го разпитва издалеко. След като мисли дълго, един ден Кремена се нарочи за нещо и отиде у Лазарови, защото в мълвата на людете той бе близък човек на Черноризец Храбър. Този великан, който я надвишаваше с две глави, беше иначе сърдечен и простодушен добряк. Той поговори с нея, поразпита я за това-онова и тя се окуражи да му каже:
	– Чичо Лазаре, искам и аз.
	– Какво, Кремено?
	– Не знам как да ти го кажа. Знам, че всички се готвите за големи работи и искам и аз да помогна според силите си.
	Той я изгледа със сините си добряшки очи и изведнъж прихна в смях, от който къщата се разтресе, сякаш навън бе избухнала буря.
	– Ти, ти? – задъхано повтаряше той. – Ти искаш??
	Кремена го гледаше разсърдено и обидено.
	– Аз. Щом посвещавате и децата, няма защо да пренебрегвате мене. Кажи право, чичо Лазаре, няма ли между вас жени?
	Простосърдечният и прям човек не се опита нито да скрие истината, нито да отрече своето участие в делото.
	– Има. Но те са такива жени – наложници на хана и боилите и продажници, че ти не можеш да се сравняваш с тях. – Той бе забелязал, че смехът му я огорчи и затова бе престанал да се смее. – Те ни донасят какво си говорят другите. А ти? Какво би могла да ни помогнеш ти?
	Девойката се изчерви и сведе поглед надолу, Лазар взе един подпрян до стената меч, извади го от ножницата и й го подаде.
	– Дръж! Протегни го напред. Ако ръката ти го удържи, докато преброя до десет – ще направя всичко, каквото поискаш.
	Кремена се оживи. Тя съвсем не беше от онези момичета, дъщери на богати бащи, изнежени и крехки, които стояха по цял ден пред желязното огледало. Дъщерята на Есхач бе поела върху себе си цялото домакинство на голямата си къща, ръководеше слугите и сама работеше колкото тях, а трудът я бе направил напета, силна, със здрави ръце.
Цончо Родев


 


