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АБОНАМЕНТ ЗА СПИСАНИЕ „ЗВУК И СВЕТЛИНА” ЗА 2017 Г.

 Абонаментът на списание „Звук и светлина” за 2017 г. , което се издава ежемесечно (12 броя за 

2017 г.) е, както следва:

� * на плоскопечатен шрифт – 8 лева

� * на компакт диск в MP3 формат – 10 лева

� * на брайлов шрифт – 6 лева

 Срок за абонамент: 15 декември 2016 г.

  Всички заявки за абонамент трябва да се изпратят в НАСГБ най-късно до 15 декември (по 

интернет или на хартия). Без заплащане на абонаментната такса, такъв няма да се прави. Също така, не 

може да се направи абонамент, ако не е подадена и писмена заявка за това.

 Писмената заявка за абонамента задължително трябва да съдържа:

         - Трите имена на получателя, а ако е от името на организация или институция -  точното й 

наименование и името на служителя й, получаващ списанието.

         - Точен адрес: район (квартал, жилищен комплекс), улица №, блок, вход, етаж, апартамент, област и 

община, задължително пощенски код, град или село.

         - Вариантите, за които получателят се абонира: на хартиен носител, на компакт диск, на брайл, както 

и колко екземпляра (например по един или по повече). 

         Писмената заявка може да се подаде на ръка в касата или в офиса на НАСГБ, както и да се изпрати с 

писмо индивидуално от абоната или с писмо от председателя на териториалната организация (общо за 

няколко получателя). Когато териториалната организация подава обща заявка, да се записват коректно 

точните адреси, както е дадено по-горе, а не само имената на получателите (тъй като често получателите 

сменят адресите си и те не са същите, както през тази година). 

         Таксата за абонамента може да се плати по няколко начина:

         - Първият е да се внесе в касата на асоциацията в брой.

         - Вторият начин е да се изпрати с пощенски запис на адрес: 

пощ. кут. № 29, пощ. код. 4018, гр. Пловдив, за Иван Валентинов Попов 

(пощенските разходи по изпращането на записа са за сметка на подателя). 

В този случай не трябва да се пише адресът на ул. „Весела” 30, защото адресираните така писма и записи 

много често се губят. Ако изпращате телеграфен запис, моля да ни уведомявате и по друг начин (телефон, 

имейл, скайп), тъй като от пощенския клон в този случай не ни оставят уведомления на хартия. 

         - Третият начин е сумата да се преведе по банковата сметка на НАСГБ: Банка „Райфайзенбанк“ ЕАД,  

офис Пловдив 2, бул. „Шести септември“ №125, гр. Пловдив, IBAN: BG28RZBB91551002642784, BIC: 

RZBBBGSF. Едновременно с банковия превод, задължително да се изпрати и писмена заявка за 

абонамент. Председателите на ТО на НАСГБ, да окажат съдействие на членовете за осъществяването на 

абонамента.
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ФОНДАЦИЯ „ЗАСЛУШАЙ СЕ“   

ИЛИ КАК СЕ ЧУВА ТИШИНАТА 

Към кого е отправен призивът? Към обществото, което да се заслуша в предизвикателства-

та, стоящи пред хората с увреден слух.  

Кои са те? Те са вдъхновени, креативни и с безкрайни възможности.  

Възможности за какво? Да рушат стереотипи, да преодоляват социалната стигма, да не ис-

кат „помощ“, а равен достъп до информация, образование и кариерно развитие.  

Фондация „Заслушай се“ е победител във второто издание на социално отговорната ини-

циатива на Нова телевизия Броудкастинг Груп и фондация Reach for Change - Промяната 

2015/2016, който получава финансиране от 30 000 лв.    

Какви са конкретните действия, чрез които постигат целите си? Предлагат услуги за оси-

гуряване на достъпна среда за хората с увреден слух чрез комуникационни и информационни 

технологии, а именно: 

1. Осъществяване на видео жестов превод чрез тристранна връзка между глух потребител, 

жестов преводач и чуващ потребител. 

2. Преобразуване на говор към текст в реално време.  

Мобилното приложение може да се свали като апликация на таблет или смартфон и рабо-

ти в онлайн режим.  

Чрез иновативните си решения за общуване фондация “Заслушай се” поставя ясна граница 

между понятията “интеграция” и “социално включване”. Ако при интеграцията едно нечуващо 

дете е поставено в масово училище и с това институциите и обществото смятат процеса на него-

вата социализация за приключен, без да отчетат факта, че дори и с високо развита способност за 

четене по устните, голяма част от информацията не достига до него, то при социалното включва-

не би следвало детето да има алтернативни социални взаимодействия в училищната среда, а не да 

остава в нейната периферия.  

Ако до този момент липсата на слух е била стена между чуващи и нечуващи, поради раз-

личния начин, по който използваме езика, то с развитието на технологиите ще видим как тази 

стена постепенно се руши, а на нейно място се изгражда своеобразен мост за двустранно езиково 

обогатяване. Защо двустранно? Защото жестовият език не е тайна кодировка, достъпна само за 

нечуващи, а красив, живописен и динамичен език, който е най-добре да научим от самите глухи 

хора – това вече може да се случи лесно, питайки ги всичко, което ви интересува чрез услугата за 
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трансформиране на говор към текст. 

Без човешкия фактор обаче нито една технология не би могла да бъде ефективно внедрена 

и разпознаваема сред обществото. Отговорен за създаването на приложението на български език  

е основателят и председател на фондация “Заслушай се” е Ашод Дерандонян. В една своя презен-

тация, на която показва семейна снимка, той пита аудиторията “Какво чувате от снимката?”. 

След което споделя: “Моето детство е минало точно по този начин – кадри като снимки, в които 

има много цветове, има много ситуации, но няма как да си спомня какво ми е било говорено през 

първите седем години”.  

Загубил слуха си на 2-годишна възраст в следствие на антибиотици, след упорита работа 

на родителите му и активна слухово-речева рехабилитация Ашод Дерандонян проговаря, когато е 

на 7 години. Следвайки убеждението, че той е като всички останали, но просто не чува, е записан 

в масово училище.  

Завършва висшето си образование в Американския университет в България, след което 

живее няколко години в чужбина и притежава солиден опит в неправителствения сектор и фи-

нансите. В Канада той вижда какво се случва с глухите хора – какво значи те да се чувстват рав-

ни граждани, какво значи да има условия за равен достъп, колко е хубаво да си пуснеш телевизо-

ра и чрез натискането на едно копче да можеш да активираш субтитри в реално време, да отидеш 

на различни събития, на които има или жестов преводач или субтитри. 

Завръщайки се в България прави щателно проучване, от което вижда че глухите хора са 

изолирана общност, която е третирана като втора категория хора, като хора имащи нужда от по-

мощ, а не от съдействие. Това го мотивира да създаде фондация “Заслушай се”, посредством коя-

то да покаже, че глухите хора, независимо дали говорят или ползват жестов език, са като всички 

останали.  

Началото на този дълъг и сложен процес е поставено, стартирайки услугата преобразува-

ща говора в текст в едно от специализираните училища в София, а през 2017 г. обхватът и прило-

жението на платформата ще бъдат разширени. Целта е да се осигури качествено и достъпно обра-

зование за деца и младежи с увреден слух. Учениците и студентите ще могат да възприемат уст-

ната реч на преподавателите във вид на писмен текст.       

Следващата цел, която си е поставила фондацията е осигуряване на среда за самостоятел-

но управление на субтитри за медиите, излъчване на видео със субтитри по време на събития, 

както и автоматизацията на преобразуването на говор към текст. 

Тишината вече има нов глас и той се казва “Заслушай се”.   
Анна Ройдева 
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ЧЕСТИТ  И  БЛАГОСЛОВЕН  ЮБИЛЕЙ                          

 В слънчевия есенен ден – 04.11.2016 г., отново в ТСО на 

слепите и ТО на сляпо-глухите – Асеновград, имаше сбирка 

по случай рождения ден на заместник-председателя Алекси 

Ладжев, придружен от неговото семейство. Много активен в 

дейността на организацията, уважаван, обичан и винаги ус-

михнат. 

 В залата неочаквано засвири гайда и влязоха любимата 

българска родопска певица Валя Балканска и гайдарят Петър 

Янев. Не повярвахме на очите си! Тя запя и всички станаха на 

крака. Изненадата бе неочаквана и много приятна, организи-

рана от семейство Ладжеви. Валя Балканска първо поздрави 

рожденика и песните продължиха. Родопчанката бе много 

красива, облечена в народната си носия, а на гърдите й – три реда пендари. Усмихната, чаровна, 

лъчезарна – това бе родопското слънце – Валя Балканска. За нея прозвуча специалното стихче: 

 „Дали от огън пламъка си взела,       

 а от предците борбения дух       

 и своята душа в мисия си вплела, 

 с надежда, с вяра и с любов“. 

 Лушка Маджарова от град Лъки подари на двамата своята стихосбирка „Живи въглени”. 

Янко Русков изпя песен. Ръководството поздрави Алекси Ладжев по случай 75-годишния му 

юбилей. Връчени му бяха поздравителни адреси от г-н Димитър Парапанов – председател на 

НАСГБ, от г-н Велик Атанасов – председател на РО на слепите – Пловдив и от ТСО на слепите и 

ТО на сляпо-глухите – Асеновград. 

 Когато Валя пееше, пееха и незрящите. Тя зареди празничното пространство на залата с 

много положителна енергия. Следваха още песни, хора, танци. Водещият музикант Мишо пуска-

ше подходяща музика за всички, а в чашите се наливаше асеновградски мавруд и каберне. Сър-

мите на съпругата бяха като за конкурс. А тортата? Тортата – огромна с надпис – дело на асеновг-

радски сладкари. 

 Препълнената зала бе една слънчева магия, а денят – незабравим. Членовете на организаци-

ята умеят да работят, да са борбени, умеят и да празнуват и да се обичат. Затова ги наричаме 

„победители на мрака“. 

 Не всички успяха да видят нашата Валя, но тя ги дари с чудния си глас и с много любов, 

която заключиха в сърцата, за да я запазят цял живот. 
Славка Ставрева 
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Мария Паскалева 

НАШЕТО ГОЛЯМО СЕМЕЙСТВО 

 

 Според българската православна църква 21-ви ноември се отбелязва като един от големите 

Богородични празници – Въведение на Божията майка в храма. Тригодишната Мария била заве-

дена от родителите си в храма и отдадена в служба на Бога. Тъй като Църквата е определила този 

ден като празник на християнското семейство, всички в дома се събират около трапезата на чаша 

вино, топла питка и вкусна гозба. Трапезата не се прибира, за да дойде Богородица, да си хапне и 

благослови дома. 

 Този празник ни отведе в гр. Тервел. Аз, Станчо Пеев, Мария Андреева, Калинка Ковачева 

и Снежана сме доброволци към БЧК-Добрич. Читалището в гр. Тервел беше организирало голям 

концерт по случай празника. В него взеха участие детски фолклорен ансамбъл, битов хор и наша-

та група за стари градски песни. Не може с думи да се опише каква магия са тези 120 лица, които 

участваха в концерта – от 5 до 75-годишни огласяха залата цели 2 часа, а лицата им грееха от 

щастие. Сигурна съм, че този празник е отбелязан подходящо не само в малката единица – се-

мейството, а и в много зали и клубове, защото на този ден започват Коледните пости и се свързва 

с настъпващата зима. 

 „Нашето голямо семейство”! Не се чудете на моето заглавие! Аз виждам в него голямото 

семейство на Асоциацията на сляпо-глухите в България. Седалището е в Пловдив, но от там ид-

ват добрите пожелания, красивите думи за щастие и радост, положителна енергия, които ни изп-

ращат г-н Димитър Парапанов и неговият екип. Толкова пъти съм се възхищавала на този човек 

при срещите си с него. Благородното му отношение към всеки, подходящите думи, които намира 

за човека срещу себе си, не са качества на всеки. Той е бащицата, той е еликсира и затова е толко-

ва обичан и уважаван. 

 А нашето послание към тервелчани, беше към всички, които нямат увреждания – да се огле-

дат около себе си. Да преценят своите роднини, съседи, познати, които се нуждаят от някаква по-

мощ, но да са тактични. Нашето голямо семейство не се нуждае от съжаление, а от съпричаст-

ност. Нека поканят нашите хора на концерт, да ги заведат в своите клубове, да пият по едно кафе 

в близката сладкарница или просто да се поразходят и поговорят за добрите моменти в живота 

си. Какво по-добро дело от това да изведеш един човек от самотата му, да разнообразиш живота 

му. 

 Предстои да посрещаме големи празници. Това ще бъде повод да се видим, да се чуем, да 

си пожелаем винаги да вървим с вдигнати глави, защото с нищо не сме различни от другите, нап-

ротив! Нека за сетен път докажем, че сме пълноценни граждани на своята Родина – България! 
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ПРЕГРЪЩАМЕ ТЕ С ОБИЧ 

 

„Приятели, не забравяйте – животът е мираж. 

 Повече веселие, вяра и кураж!” 

 К. Ковачева 

 

 Един поздрав за 85-годишния юбилей на нашата приятелка Стоянка Иванова Миланова от 

ТО на сляпо-глухите в гр. Добрич.  

 Стройна мома, красива и обаятелна, намира своето щастие в нашия град при съпруга си 

Иван. Двамата са заедно вече 53 години. По-правилно е да се каже, че са неразделни и влюбени и 

до днес. Те са пример за здраво и уважавано семейство. Въпреки трудностите, които ги съпътст-

ват.  

 Мамчето, както ние я наричаме, започва да работи твърде рано. Не е имала време да учи, но 

работата й във фабрика „Добруджански текстил” й създава име и авторитет. Тя е сред онези ра-

ботнички, чийто труд се забелязва и оценява. И когато всичко върви от добре по-добре, идват 

трудностите за нея и семейството й. През 1983 г. се появяват първите увреждания – отлепване на 

ретината на двете очи. Влошава се и слухът. Стоянка получава първа група инвалидност и излиза 

в пенсия. Но животът не свършва за нея. Тя се устремява да върви по друга пътека. Пътеката на 

новото поприще – от 2000-та година става член на ТО на сляпо-глухите Добрич и е един от най-

дейните членове. Избрана е в ръководството на организацията, основателка е на спортния клуб, 

носителка е на четири медала от националните състезания по дисциплините клякане и коремни 

преси. Активен участник в състава за автентичен фолклор.  

 Важно е да отбележа и нейната голяма обич към близки хора, на които винаги е в помощ. 

Да поговори с някого, да го посрещне в дома си, да даде приятелски съвет, е нещо, което Стоянка 

прави с удоволствие. Чувства се щастлива, когато е сторила нещо добро за някого. Тя не чака от-

плата. Стига й една усмивка и едно “Благодаря!”. Такива са и отношенията в семейството. Съпру-

гът – Иван, често споделя, че винаги е пръв помощник в домакинските работи, при отглеждане на 

сина им Мишо, на семейството, на внучката. Сега вече Стоянка чака своя правнук или правнучка, 

за да бъдат старините им още по-щастливи.  

 А какви кулинари са в семейството! Най-различни вкусотии сме хапвали в клуба, приготве-

ни от тях. По различни поводи Стоянка е носила баници, баклава, лукумки и какво ли още не. 

Танчето често отбелязва: „Това го направи моят Иван”. 

 Семейството и приятелите й отбелязваме рождения й ден, чукнали чаши за здраве и дълъг 

живот на нашата Стоянка, както и на нейния Иван. Сладки да са винаги залците им и още по-

голяма обичта и уважението един към друг. За тях двамата с удоволствие бих изпяла песента 
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„Красив роман е любовта, написан без начало и без край!”  

 Кое е повече от здравето, любовта и уважението? Може би равносметката, че си живял дос-

тойно въпреки сполетялото нещастие, за да бъдеш по-различен от другите, но да покажеш, че жи-

вотът винаги има решения, стига да го търсиш, намериш и преодолееш! 

 Обичаме те, Танче! Посрещай още рождени дни и все заедно с нас! 

 

 

 

 

ЗРЪНЦЕ НАДЕЖДА, СИЛА И ОБИЧ 

 

 Световният ден на незрящите хора е 13-ти ноември. Не е повод за празнуване, но е ден, в 

който напомняме на обществеността, че нас ни има и ние съществуваме. Въпреки увреждането 

си, работим като всички останали, отглеждаме децата си, радваме се и се вълнуваме с едни и съ-

щи проблеми. Имаме мечти и идеали, хубави и лоши моменти.  

 На 14-ти ноември в клуб „Детелина” към ТО на сляпо-глухите в гр. Добрич се проведе съ-

биране по повод Деня на слепия гражданин. На поканата се отзоваха 23-ма души.  

 Първоначално председателката Ковачева говори за 13-ти ноември – Международния ден на 

слепия гражданин. Тя припомни, че това е рождената дата на Валентин Аюи – първият тифлопе-

дагог, който поглежда към хората със зрителни увреждания като на равнопоставени в общество-

то. Аюи създава училище за слепи деца в Париж. Много скоро неговият пример е подет и от дру-

ги държави. Ние, съвременниците трябва да знаем и пазим паметта на този велик французин.  

 Събирането продължи с рецитал, изнесен от някои от поетите от нашата организация – Ди-

митър Кънчев, Калинка Ковачева и Руска Иванова. Общата идея на творбите бе на тема: „Силни 

сме”. Звучаха народни песни като поздрав към всички присъстващи. 

 Най-тържествено бе отбелязан юбилеят на Стоянка Миланова. Отпразнувахме и рождения 

ден на Янко Златев и именния ден на Ангел Иванов. „Виновниците“ получиха разкошни букети 

от бели хризантеми. Вдигнаха се много тостове и наздравици за здраве и благополучие. 

 Доволни и щастливи, след прекрасно прекарания ден, се прибрахме по домовете си. Всеки 

от нас отнесе вкъщи мъничко зрънце надежда, сила и обич, така нужно ни в студените зимни дни. 

      

Мария Паскалева 

Калинка Ковачева 
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  „АВГУСТА“ ЗНАЧИ ПОБЕДИТЕЛ 

  Когато нещо се създава с ентусиазъм и добри намерения, няма как то да не е успешно за-

напред във времето. Неизброими се оказват успехите на спортистите от ОСКСГ „Августа – Стара 

Загора“ за изминалите 5 години.  

 В началото, като малко, прохождащо дете, започнахме плахо и несигурно. Участвахме най-

вече в състезания и турнири по канадска борба, спортна табла и шахмат. Успехите ни и опитът, 

които трупахме при всяко състезание ни зареждаха с надежда и сили и ни караха да вярваме все 

повече във възможностите си. Така, всяка година се увеличаваше не само броят на спечелените 

медали и купи, но и видовете спорт, в които даже изключително бързо започнахме да се налагаме 

като много добри спортисти. Оказа се, че сме сред първите и в леката атлетика, и в боулинга. 

Всички ние можем само да се гордеем от победите и успехите на нашите прекрасни състезатели 

– Юмюгюл Рашид, донесла първите 2 медала от европейско първенство по канадска борба на гр. 

Стара Загора; Донка Йовчева – универсален спортист, спечелила десетки призови места в леката 

атлетика, боулинга и канадската борба; Петко Колев, донесъл на клуба ни немалко медали от 

състезания по канадска борба, лека атлетика и боулинг; Миглена Михайлова, носител на пълен 

комплект медали по лека атлетика, сребърен медал от турнир по боулинг и заедно с Анна Нейко-

ва и Ангелина Кръстева завоювали отборно златната купа по спортна табла на Световните спорт-

ни празници за сляпо-глухи в Пловдив 2016 г.; Теньо Господинов, спечелил отборно първата ку-

па за клуба ни по шахмат и отборно с Миглена Михайлова и Донка Йовчева – носители на сре-

бърната купа по лека атлетика за 2016 г. в гр. Пловдив; Ангелина Кръстева, печелила неведнъж 

медали от състезания по лека атлетика, спортна табла, боулинг, републикански и европейски 

шампион за 2015 и 2016 г., както и световен шампион за 2016 г. по канадска борба. Благодарни 

сме на всички състезатели на ОСКСГ „Августа – Стара Загора“, които с участието си в състеза-

нията са допринесли за израстването и доказването на отбора ни в редиците на спорта. 

 Поднасяме своите специални благодарности на нашите основни спонсори – Община Стара 

Загора и БФКБ, без чиято финансова помощ не бихме постигнали абсолютно нищо. Благодарни 

сме и на НАСГБ, ОСКСГ „Вихър“ – Варна, ОСКСГ „Марица“ – Пловдив, СК „Хищник“ –

Добрич, СК „Родопи“ – Кърджали, за многобройните перфектно организирани спортни форуми и 

турнири. 

 Има още едни хора, на които трябва да поднесем нашите огромни благодарности – това са 

всички придружители, които по време на състезанията са били неотлъчно до нас и са ни помага-

ли! 
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 Заслужени благодарности и за медиите – ТВ Стара Загора, пресцентъра на Община Стара 

Загора и всички останали, които винаги и навреме отразяват нашите успехи! 

 През изминалите 5 г. ОСКСГ „Августа – Стара Загора“ има спечелени една златна, две сре-

бърни и пет бронзови купи и общо деветдесет и шест медала, от които: четиридесет златни, два-

десет и един сребърни и тридесет и пет бронзови. 

 Тези невероятно високи постижения за нашия скромен клуб, който наброява само 13 човека 

доказват, че ние сме хора с висок спортен дух и силна воля, готови винаги за победа, както в 

спорта, така и в живота. 

 Към нови спортни върхове, мили колеги и приятели! 

 

 

Ангелина Кръстева 
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ПРАКТИЧЕСКА ДИСКУСИЯ ЗА РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА С УВРЕДЕН СЛУХ 

 Практическата дискусия се проведе на четвърти декември в хотел “Шипка”, гр. София. Ме-

роприятието е организирано от Асоциация на родителите на деца с увреден слух (АРДУС) и Об-

разователен център за деца и младежи с увреден слух “Яника”. 

 Дискусията откри Мария Кръстева (председател на АРДУС), която представи в резюме дей-

ността на организацията, подкрепяща родители на деца с увреден слух вече 24 години. Фокусира 

вниманието върху родителската отговорност и значимост в развитието на децата с увреден слух, 

които са като всички останали, но просто не могат да чуват.    

 Събитието продължи с динамична, увлекателна и практически насочена презентация. Спе-

циалистите Марина Тодорова – слухово-речев рехабилитатор в „Яника“ и Петя Христова – слухо-

во-речев рехабилитатор и логопед в „Яника“ проведоха открит урок за родители, акцентиращ 

върху предизвикателствата в обгрижването и възпитанието на деца с увреден слух и тяхната ран-

на рехабилитация. 

 За ползите от приобщаващото образование и изводите за силните и трудните страни в пре-

дучилищната подготовка на децата с нарушен слух говори Мария Валявичарска  – специален пе-

дагог в „Яника“. 

 Педагогическа методика и технология за извънкласно подпомагане презентираха Таня Ива-

нова – слухово-речев рехабилитатор и специален педагог в „Яника“ и Веселина Хайдушка – нача-

лен учител. 

 Ива Евстатиева – сурдопедагог към Средно специално училище за деца с увреден слух 

"Проф. Дечо Денев", задълбочено и в диалог с родителите обсъди новостите и промените в при-

общаването на деца с увреден слух в масовите училища. 

 Славина Лозанова – логопед и слухово-речев рехабилитатор в "Яника" и Таня Димитрова – 

слухово-речев рехабилитатор и създател на образователния център "Яника", очертаха видовете 

форми на жестовата комуникация и тяхното приложение според индивидуалния профил и среда-

та на детето.  

 По отношение на жестовия език битува митът, че той не е релевантен на говоримия. Но изс-

ледвания на глухи хора, които използват жестов език, показват че преработката на жестова ин-

формация се извършва в лявата хемисфера, специализирана за преработка на езиковата информа-

ция, а не в дясната, отговорна за визуалния тип информация.  

 Жестовият език е вариативен, както и говоримият език със своята книжовна форма и диа-

лекти. В глухите общности се използва естествен жестов език, за обучителни цели –

специализиран такъв, а между чуващи и нечуващи – калкиращ жестов език, който използва същи-

те конструкти, както и книжовният език.    
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 Защо езикът е толкова важен въпрос? Защото е онази невидима нишка, по която се предава 

опит, познания, чувства, емоции. Това бе прекрасно илюстрирано в заключителната част на 

практическата дискусия с провеждането на блицинтервю с чуващи и нечуващи родители на вече 

пораснали деца с нарушен слух. В съкровен разговор те споделиха какви пътища са изминали с 

надеждата по-младите от тях родители да имат ясен поглед върху бъдещето на децата си. 

 Следващите интервюирани бяха млади хора със слухови проблеми, които са на различни 

етапи от житейския си път. Какво беше общото между тях? Бяха усмихнати, сбъдващи се и вдъх-

новяващи, независимо дали общуват чрез гласа, посредством жестов език или и двете заедно.  

 Характерно за цялата среща бе непринуденото и при-

ятелско отношение, а специалистите, изпълнени с топлина, 

професионализъм и ерудиция, насърчаваха родителите да 

задават колкото се може повече въпроси, защото само мно-

гото информация води до качествен избор. 

Анна Ройдева 
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 ХАВАНА 

 Хавана е столицата на Куба и най-голям 

град в страната и на Антилските острови. Гра-

дът е една от четиринадесетте провинции на 

страната, наричана Сиудад де ла Абана. Насе-

лението му е около 2 110 000 души (към 2012 

г.).  

 Хавана е разположена на северния бряг 

на Куба, южно от архипелага Флорида Кийс, 

при който Мексиканският залив се свързва 

с Атлантическия океан. Градът се намира глав-

но на запад и на юг от дълбок залив, отделен от морето с тесен проток, който се разделя на три 

основни пристанища – Маримелена, Гуанабакоа и Атарес. Река Алмендарес пресича града от юг 

на север и се влива в морето няколко километра западно от залива. Ниските възвишения, по кои-

то е разположен града, се издигат постепенно от дълбоките води на Флоридския проток. Извест-

на забележителност е 60-метровият варовиков хребет, издигащ се от изток и завършващ с хълмо-

вете Кабаня и Моро, на които през колониалната епоха са разположени укрепления, охраняващи 

източния залив. Друг известен хълм е разположен на запад и е зает от Хаванския университет. 

Извън очертанията на града по-високи възвишения се издигат на запад и на изток. 

 Климатът в Хавана, както и в по-голямата част от Куба, е тропичен. Топлият бриз и место-

положението на острова в зона с пасатни ветрове, прави климата по-мек. Според климатичната 

класификация на Кьопен, Хавана се намира в тропичен саванен климат. Средните температури 

варират от 22 градуса през януари и февруари, до 28 градуса през август. Температурата рядко 

пада под 10 градуса. Количеството на валежите е най-интензивно през юни и октомври и най-

слабо от декември до април, като средното количество е около 1200 мм годишно. 

 Градът е основан на сегашното си място през 1519 година и първоначално носи името Сан 

Кристобал де ла Абана. Той е сред първите испански селища на острова и се образува край удо-

бен за пристанище естествен залив. Първоначално Хавана е търговско пристанище, често напада-

но от пирати. През 1555 година градът е опожарен от френския корсар Жак дьо Сор. 

 През следващите години испанците изграждат в Хавана крепост, която да предотврати пи-

ратските набези. Тя започва да играе важна роля в предотвратяването на контрабандата и налага-

нето на монопол в търговията с колониите – всички кораби от испанските колонии 
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в Америка първо доставят стоките си в Хавана и оттук те се транспортират към Европа. През 

1592 година селището официално получава статут на град. 

 През XVII век Хавана бързо се разраства, изграждат се множество нови сгради, главно от 

дърво, съчетаващи архитектурни стилове от Пиренейския полуостров с типични елементи 

от Канарските острови. През 1649 година тежка епидемия довежда до смъртта на една трета от 

жителите на града. 

 В средата на XVIII век населението на Хавана надхвърля 70 хиляди души и градът е трети 

по големина в Америка, след Лима и Мексико. По това време Хавана е най-важното испанско 

пристанище в Новия свят с най-големите корабостроителни и кораборемонтни съоръжения. 

 През 1762 година, по време на Седемгодишната война, Хавана е превзета 

от Великобритания – продължилата година британска окупация довежда до бързо разрастване на 

търговията с британските колонии в Северна Америка и Антилските острови, което предизвиква 

съществени обществени промени. В края на войната Испания отстъпва на британците Флорида в 

замяна на връщането на Хавана. След като си връщат града, испанците го превръщат в най-силно 

укрепената крепост в Америка. През 1796 година от Санто Доминго са пренесени останките 

на Христофор Колумб – те остават в града до оттеглянето на испанците през 1898 година, когато 

те ги пренасят в Севиля. 

 С края на колониалния монопол в началото на XIX век търговията между Антилските ост-

рови и Северна Америка нараства и Хавана се превръща в процъфтяващ град. Развиващата се 

средна класа изгражда нови жилищни сгради в неокласически стил и градът става известен като 

Париж на Антилите. 

 През 1837 година е построена първата железопътна линия – с дължина 51 километра 

до Бехукал, по която се превозва захар от долината на Гинес до пристанището. С това Куба става 

петата страна в света и първата испаноезична страна с железница. През следващите десетилетия 

са изградени обществени сгради, като луксозния театър „Такон“. През 1863 година са разрушени 

крепостните стени на града, за да се даде възможност за неговото разширяване. След забраната 

на робството в Съединените щати, много американски плантатори се преместват в Хавана, тъй 

като в Куба робството остава легално до 1886 година. 

 През 1898 година, по време на Войната за независимост, Хавана става сцена на сблъсъци 

между привърженици и противници на независимостта, които провокират Испано-американската 

война и довеждат до края на испанския колониализъм в Америка. Градът остава под американски 

контрол до 1902 година, когато Куба става независима държава. 
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Източник: www.bg.wikipedia.org/  

 През следващите десетилетия градът се възстановява от пораженията от гражданската война 

и се строят множество многоетажни сгради за растящата средна класа. Бумът на туристическия 

бранш през 30-те години довежда до изграждането на множество луксозни хотели, казина и нощ-

ни клубове, част от тях контролирани от организираната престъпност в Съединените щати. Като 

център на хазарта в средата на века Хавана изпреварва Лас Вегас. Градът през този период е из-

вестен с яхтените си пристанища, големи автомобилни състезания, музикални представления и 

обширни паркове. 

 След Кубинската революция от 1959 година в страната е наложена комунистическа дикта-

тура. Национализацията на икономиката и наложеното от Съединените щати ембарго се отразя-

ват тежко на града. Стопанската криза се задълбочава след разпадането на субсидиращия Ку-

ба Съветски блок в началото на 90-те години, но за разлика от страните в Източна Европа в Куба 

комунистите успяват да се задържат на власт. 

 От началото на XXI век режимът прави опити за съживяване на туристическата индустрия и 

дава известна възможност за чужди инвестиции в сектора. Като част от опитите за привличане на 

чужди туристи са положени усилия за възстановяването и по-добрата поддръжка на части от ста-

рия град. 

 Местоположението на Хавана е важно за началната ѝ икономика. Още през 16 век градът се 

прочул като търговски център на Новия свят. Въпреки усилията на правителството на Фидел Кас-

тро да се разсее индустрията от Хавана, столицата си остава най-важния индустриален център 

на Куба. В градските индустриални зони е концентрирана леко-промишлената индустрия, а в ос-

таналата част на острова са Кубинските захарни плантации. В града се правят и прочутите пури 

Хабанос. През Хавана минават 50 процента от вноса на Куба. 

 В Хавана се намира най-голямото балетно училище в света с около 4500 ученици всяка го-

дина, при отиващи на кастинг над 50 000. Образованието е безплатно и главно ориентирано към 

социалистическа система. Преди в града имало два университета, но след революцията този в 

Марианао – Католическият университет, бил затворен. 

 Здравеопазването е центрирано в градските болници, управлявани от правителството. 

Здравните услуги в Хавана са по-добри от останалите в страната. Също така, в столицата се пра-

вят и операции при сърдечно-болни и хора с проблемно зрение, рядко срещани някъде другаде в 

Карибската държава. Услугите в града са под контрола на правителството. 
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НЕОЛИТНО СЕЛИЩЕ 

Да сте чували за неолитно селище между Харманли и Любимец? Вероятно не, но няма и 

да чуете, защото го няма. Тогава какъв е смисълът да разговаряме за това? Има смисъл, защото 

ще говорим за причините и последиците от неговата липса. Повярвайте ми, струва си. Струва си, 

защото ще видим себе си. Дали ще се харесаме, ще разберем, ако дочетем до край. 

 Още в 1985 г. на картите 

с пунктирани линии бе нанесен 

проектът за автомагистрала 

„Марица“ в отсечката Люби-

мец-Харманли. Както си е ред-

но, първи по трасето минаха 

археолозите. Те попаднаха на 

неолитно селище на малка дъл-

бочина почти до повърхността 

и в отлично състояние. Такива, 

поставени под покрив, в Евро-

па са само четири или пет. 

Всички те са в страни от оживе-

ните пътища, а нашето – на самия път. И хукнаха археолозите по министерства и агенции да ис-

кат изместване на трасето или надлез над селището. Отговорът от всякъде е един и същ: „Пари 

няма, оправяйте се“. 

 Ами оправихме се. 

 Една нощ трактористът сваля греблото на булдозера и помита селището през средата. Ще-

тите са непоправими. За вина, виновни и отговорност не ми се говори. Някой не си свърши рабо-

тата до край и не каза на тракториста: „Ето, от тук до тук не влизай с трактора. Ти нямаш работа 

там, а други“. 

 А археолозите бяха свършили добра работа. Чрез сондажи бяха успели да картографират 

селището. Жилищата са от дървена конструкция от преплетени клони, подмазани с глина и в от-

лично състояние. Открили са и две ями край селището. В едната са вършени траурни церемонии, 

а в другата – жертвоприношения в чест на река Марица и разливите й. По-любознателните ще 

Автомагистрала “Марица” 
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По материал, излъчен по радио Стара Загора с репортер Елена Никлева 

Материала подбра и обработи: Петко Абаджиев        

кажат: „Но нали и в древен Египет е било така?“. Прави сте, защото и датировката показала нали-

чието на две паралелни цивилизации. Но какво ще покаже една прецизна датировка? 

 Неолитното селище можеше да хвърли допълнителна светлина коя от двете цивилизации е 

по-ранна. Можеше… 

 А можеше трасето да се измести съвсем малко. Можеше и надлез да реши проблема. Оста-

ваше само един обширен паркинг. Другото щеше да го свърши бизнеса. Та кой би пропуснал въз-

можността да построи хотел, мотел, ресторант, бар, дискотека, тенис-кортове, басейн, магазини 

за храни и сувенири, плодово-зеленчуков пазар, здравен пункт с аптека, бензиностанция и авто-

сервиз. А сега умножете работните места по две, три или четири, защото щяха да работят на сме-

ни или непрекъснато.  

 Та кой турист ще подмине такава древна културно-историческа атракция! Финансовата за-

губа е неизчислима. Сега туристите минават с пълна газ, за да разходят долари и евро в Гърция и 

Турция. За нас остават само отровните газове от автомобилите им. Защото петролните запаси на 

Иран, Ирак и Саудитска Арабия все някога ще се изчерпят, но неолитното селище под покрив 

щеше да е едно неизчерпаемо богатство. Щеше…  

 Не е честно така, нали? Но е справедливо, защото сами си сътворихме тази глупост.  

 Гледам се в огледалото на времето и през очите на бъдните поколения и не се харесвам. 

Виждам се като Черен Петър вместо Хитър Петър. Знам, че нямам лична вина за случилото се и 

вие нямате. Но има поколенческа вина, от която не можем да се скрием.  

 Хайде да завърша малко оптимистично! Всички искаме промяна към по-добро. А трябва 

толкова малко – да променим себе си, да променим отношението си към богатствата, по които 

ходим, тъпчем, мачкаме и унищожаваме. 

 Ами да се променим, кой ни пречи? 
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СТИВЪН ХОКИНГ  

 Професор Стивън Уилям Хокинг е английски физик. Роден на 8 януари 1942 г. 

в Оксфорд, Англия. Занимава се основно с космология и квантова механика, известен е и като 

популяризатор на науката. Въпреки тежкото си неврологично заболяване – амиотрофична лате-

рална склероза, което довежда до атрофия на мускулите и мозъкът изгубва напълно способността 

си да ги контролира, Хокинг не престава да се труди в областта на науката, показвайки, че физи-

ческото увреждане не прави никого по-малко способен да твори. 

 Хокинг, който към момента е на 74 г., живее с моторно-невронно заболяване 53 години, 

въпреки че лекарите му казват, че му остават само 2 години живот, когато е диагностициран през 

1963 г.  

 Първите признаци на заболяването се проявяват, когато родителите му празнуват приемане-

то на Хокинг в университета Кеймбридж. Бащата на Стивън подава бутилката на сина си, който е 

срещу него. Стивън я взима и понечва да си налее. Внезапно осъзнава, че не може да контролира 

ръката си – тя трепери и той успява да напълни едва една трета от чашата. Останалата част се раз-

лива върху покривката. Всички вдигат чаши, опитвайки се да прикрият тревогата от липсата на 

координация на момчето. Същата вечер бащата на Хокинг, който е лекар, кара сина си да обещае, 

че ще отиде да си направи изследвания, тъй като през същата година Стивън е започнал да изпит-

ва двигателни смущения, които прогресивно се влошават. 

 След няколко седмици лекарите го уведомяват, че страда от изключително рядко срещаното 

заболяване – амиотрофична латерална склероза. 

 Хокинг, въпреки всичко отишъл в Кеймбридж, за да започне докторантурата си, но изпад-

нал в дълбока депресия. Преминавайки през характерните етапи на скръбта се питал: „Защо точ-

но на мен се случва това?". Гневял се на света и отказвал да повярва в поставената диагноза. По-

лучавал пристъпи на ярост и отчаяние. 

 В едно студено зимно утро обаче Хокинг станал от леглото, погледнал се в огледалото, ви-

дял дълбоките сенки под очите си и казал: „Стига!". Този млад човек се заклел, че няма да пропи-

лее в самосъжаление годините живот, които му остават, че ще направи нещо стойностно, което 

ще му донесе удовлетворение. 

 Много години след това самият той обяснява, че през седмиците на емоционално възстано-

вяване си изградил нова лична философия, която обобщено звучи така: „Самосъжалението е без-

полезно и е загуба на време. Дори когато се парализирам напълно, ще мога да се занимавам с 

прекрасни неща. Например да изследвам Космоса". 
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По материали от интернет 
Съставител: Анна Ройдева  
 

 След три години Стивън, опирайки се на бастун, завършил докторантурата си с една от най-

брилянтните дисертации в историята на космологията. Преподавателите му, световноизвестни 

учени, били във възторг. За пръв път имали пред себе си математическата теория за началото на 

Вселената, за Големия взрив. И тя била създадена от студент! Стивън Хокинг учудил цялата на-

учна общност с размаха на изследванията си. Теориите му обяснявали с невероятна аналитичност 

и яснота образуването и структурата на Вселената, доразвивали откритията на Айнщайн и опис-

вали за пръв път какво представляват Космосът, черните дупки, светлината, времето... Безброй 

понятия, обяснени свързано за пръв път в историята на космологията. Понятия, които в действи-

телност малцина можели да разберат, при това само повърхностно.  

 След този успех и назначението му като преподавател по физика Стивън Хокинг се оженил 

и скоро му се родили две деца. Междувременно болестта се развивала прогресивно и го прикова-

ла към инвалидната количка. Въпреки парализата общото му физическо състояние било учудва-

що добро и животът му бил вън от опасност, но той постепенно изгубвал подвижността на тялото 

си. При всеки напредък на болестта Хокинг си казвал твърдо: „Оплакването е загуба на време". 

 От 1985 г. физикът използва специален апарат, за да говори. Компютърът, инсталиран в ин-

валидната му количка, му позволява освен да говори, да пише статии и други текстове, да полз-

ва Интернет и електронна поща. Управлението се извършва чрез движение на единствения мус-

кул, който Хокинг може да контролира – един от лицевите мускули на бузата, под око-

то. Движенията се разчитат от специален инфрачервен сензор, вграден в очилата му. За въвежда-

не на текст се използва система за предсказване на думите, но въпреки това целият процес е изк-

лючително труден и бавен. 

 През всичките тези години Стивън Хокинг продължава научната си работа и печели награ-

ди и признания. Книгата му „Кратка история на времето" е продадена в над десет милиона екзем-

пляра в целия свят. Най-ценното качество обаче на този мъж, тежащ само петдесет килограма и 

прикован към огромна инвалидна количка, е позитивността му, посланието му за щастието. 

 По време на реч, изнесена на 7 януари 2016 г. в Кралския институт в Лондон, Хокинг се об-

ръща към хората, страдащи от депресия със следното твърдение: “черните дупки не са черни, 

както повечето хора ги изобразяват. Те не са онези вечни затвори, за каквито някога ги възприе-

махме… Обекти могат да излизат от черната дупка и след това дори да се озоват в друга Вселена. 

Така че ако се чувствате така, сякаш сте попаднали на подобно място, не се предавайте. Има из-

ход.“  
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ПЪЛНЕНИ ЯЙЦА СЪС СИРЕНЕ И КРАСТАВИЦА 

(предложение на Ивелина Стефанова от Силистра) 

 Продукти: 6 бр. твърдо сварени яйца, 3-4 колелца от прясна краставица, 2 с.л. натрошено 

сирене, 1-2 с.л. кисело мляко, стрък магданоз, сол и черен пипер. 

 Начин на приготвяне: Яйцата се срязват надлъжно на две половини. Жълтъците се изваж-

дат и се прехвърлят в купа. Намачкват се с вилица и към тях се добавят останалите продукти 

(краставицата се нарязва на ситни кубчета). Всичко се обърква и със сместа се пълнят яйчните 

белтъци. Сервират се в плитка чиния, украсени по желание. 

 

МАСЛЕНИ СОЛЕНКИ СЪС СИРЕНЕ 

(предложение на Златка Ганева от Добрич) 

 Продукти: 100 г меко масло, 100 г фино настъргано сирене, сол на вкус, 170 г брашно. За 

намазване: лют червен пипер, къри на прах, микс сушени зелени подправки по избор, разбито яй-

це. 

 Начин на приготвяне: Смесете маслото, сиренето и солта. Разбъркайте до кремообразна 

смес. С брашното омесете меко тесто. Разделете на три части и оформете топки. Всяка от тях раз-

точете на кръг и поръсете с различни подправки. Нарежете всеки кръг на 8 триъгълника и завий-

те на кифлички. Поставете ги в тава, покрита с хартия за печене. Намажете с разбито яйце и по-

ръсете с подправки или семена. Загрейте фурната на 180 градуса и изпечете соленките за около 

15-20 мин. 

 
КРЕМ-СУПА ОТ ПИЛЕ СЪС ЗЕЛЕНЧУЦИ 

(предложение на Руска Ангелова от Добрич) 

 Продукти: ½ пиле, 1 стрък праз, 1 морков, 1 стрък резен от глава целина, 40 г масло, ½ чер-

вена чушка, 1 ч.ч. броколи, накъсани на розички, 150 г заквасена сметана, 2 жълтъка, сол и черен 

пипер на вкус. 

 Начин на приготвяне: Сварете пилето заедно с праза, моркова и целината. Извадете месо-

то в купа и след като изстине го обезкостете на малки парченца. Сипете половината от месото в 

бульона и го пасирайте, заедно с праза, моркова и целината. Върнете супата на котлона и добаве-

те броколите и чушката, нарязана на кубчета. Варете 3-4 минути и овкусете със сол и черен пи-

пер. Разбъркайте жълтъците и сметаната. Застройте супата, накрая добавете и останалото пилеш-

ко месо. Сервирайте топла, поръсена с няколко кръгчета пресен праз. 
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ВИЦОВЕ 

 Женен мъж при психолог: 

 – Всичко в живота ми е ок, но ми липсват силни усещания. Как да си кача адреналина? Опи-

тах всичко – скокове с парашут, бънджи, гмуркане. Искам нещо ново! 

 Психологът: 

 – Хванете си любовница. 

 – Имам си три, не помага. 

 – Тогава разкажете за тях на жена си.  

 

 В час по история бе регистриран най-дългия сън – ученик заспа по време на 15-ти век и се 

събуди през 18-ти.  

 

 – Госпожо, моля Ви! Контролирайте детето си! Непрекъснато ме имитира! 

 Майката веднага взема мерки: 

 – Петърчо, престани да се правиш на идиот! 

 

 – Какъв е проблемът с жена Ви? – пита психиатърът. 

 – Нямате представа колко ми е трудно с нея! Тя ми задава някакъв въпрос, отговаря си на 

него сама и после половин час ми обяснява защо съм й отговорил неправилно…   

 

 – Искаш ли да избягаме от града за Нова Година? Рим, Париж… 

 – Абсурд! Кой ще претака зелето???  

 

 Има две причини, поради които не разрешавам на приятелите ми да карат моето ново Пор-

ше, което ми донесе дядо Коледа: 

 1. Нямам толкова добри приятели… 

 2. Дядо Коледа не ми донесе ново Порше, както си бях поръчал…  

 

 Политиката в България е като художествената гимнастика: 

 – Обръчи от фирми 

 – Рязане на ленти 

 – Подхвърляне на топката 

 – Волна програма с медиите 

 – Съчетание с бухалки  
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ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИТЕ ОТ ДЕСЕТИ БРОЙ: 

 

ВЪПРОСИ: 
Какво означават следните думи: 

 1. Асимилация: 

 а) процес на поглъщане, усвояване  

 б) процес на преразпределение  

 в) застой   

 2. Плеоназъм:  

 а) идеология  

 б) речников запас  

 в) речева конструкция, в която излишно се повтарят близки или еднакви по значение думи  

 3. Мизантроп:  

 а) музикален инструмент  

 б) човекомразец, човеконенавистник    

 в) човек, който говори много  

 4. Шовинизъм:  

 а) направление в психологията  

 б) краен национализъм  

 в) нещо тайно, скрито за очите на другите 

 5. Евфемизъм: 

 а) устойчиво словосъчетание  

 б) ораторски талант  

 в) дума или израз, заменящи други с по-директно звучене 

 6. Онтология:  

 а) сборник от художествени произведения   

 б) учение за битието  

 в) индивидуално развитие  

 

 

 На въпрос 1: отг. б 

 На въпрос 2: отг. б  

 На въпрос 3: отг. в 

 На въпрос 4: отг. а 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИТУРКА  

НА  

СПИСАНИЕ “ЗВУК И СВЕТЛИНА”  

 
БРОЙ 11-12, 2016 Г. 
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БРАТСТВОТО 
(с продължение) 

  

 Ецио реши, че е крайно време да потърси стария си приятел Бартоломео д’Алвиано, братовче-

да на Фабио Орсини. През 1496-а той се беше борил рамо до рамо с Орсини срещу папската войска 

и наскоро се беше завърнал от военна мисия в Испания. 

 Бартоломео беше един от най-способните лидери и отколешен съратник на Ецио. Въпреки гру-

боватия си нрав и склонността да изпада в пристъпи и на гняв, и на униние, той беше мъж с неоспо-

рима преданост и почтеност. Тези качества го превръщаха в основна опора на Братството, както и 

непримиримата му омраза към тамплиерите. 

 Но как да го намери? Не знаеше. Беше научил, че Бартоломео тъкмо се е върнал от бойното 

поле в казармите на частната си армия в покрайнините на Рим. Казармите бяха извън града, в полята 

на североизток, но недалеч от една от укрепените наблюдателни кули, които Борджиите бяха издиг-

нали на много места в околността. Те бяха достатъчно благоразумни да не закачат Бартоломео — 

поне докато не се почувстват достатъчно силни да го смачкат като хлебарка, за каквато го смятаха. 

А Ецио знаеше, че могъществото им расте с дни. 

 Пристигна в казармите малко след пладне. Слънцето тъкмо подминаваше апогея си и беше 

твърде горещо, но западният бриз облекчаваше донякъде жегата. Ецио застана пред огромната порта 

във високата палисада, ограждаща казармите, и похлопа с юмрук. 

 Шпионката се открехна и той усети как го оглеждат. Капакът се затвори и се дочу кратък приг-

лушен разговор. Отвори се отново. Последва радостен баритонов възглас и след дълго трополене на 

резета вратата зейна широко. Едър мъж, малко по-млад от Ецио, застана на прага във военна уни-

форма, по-спретната от обикновено, и разпери ръце. 

 — Ецио Аудиторе, ти, стари нехранимайко! Влизай! Влизай. Ще те убия, ако откажеш. 

 — Бартоломео! 

 Старите приятели се прегърнаха топло и поеха по площада към личното крило на Бартоломео. 

 — Заповядай, заповядай — настоя Бартоломео с обичайната си припряност. — Искам да те за-

позная с някого. 

 Влязоха в дълга, ниска стая, добре осветена от големи прозорци с изглед към вътрешен двор. 

Служеше очевидно и като всекидневна, и като трапезария и беше просторна и проветрива. Но ат-

мосферата не беше характерна за Бартоломео. Пред прозорците висяха чисти завеси. Върху масата 

имаше бродирана покривка, а остатъците от обяда бяха разчистени. По стените висяха картини. 

Имаше дори библиотека. Бианка, любимият меч на Бартоломео, не се виждаше никъде. И най-вече 

стаята бе невероятно чиста и подредена. 

 — Чакай тук — каза Бартоломео и щракна с пръсти на ординареца да донесе вино. Изглежда-

ше необичайно развълнуван. — А сега познай кого искам — да ти представя? 
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 Ецио се озърна отново наоколо. 

 — Е, вече познавам Бианка… 

 Бартоломео махна нетърпеливо с ръка. 

 — Не, не! Тя е в кабинета при картите. Там живее сега. Опитай пак. 

 — Е — лукаво проточи Ецио, — да не би да е… съпругата ти? 

 Бартоломео го погледна толкова разочаровано, че Ецио почти се разкая за правилната си до-

гадка; не че беше трудно да се досети. 

 Едрият мъж обаче се развесели бързо и продължи: 

 — Тя е истинско съкровище. Няма да повярваш… — Обърна се и изкрещя към вътрешните 

стаи: — Пантасилея! Пантасилея! — Ординарецът се появи с поднос със сладкиши, гарафа и чаши. 

— Къде е тя? — попита го Бартоломео. 

 — Провери ли под масата? — пошегува се Ецио. 

 Точно тогава на стълбите, спускащи се по западната стена на стаята, се появи Пантасилея. 

 — Ето я! 

 Ецио стана да я поздрави. Поклони се. 

 — Аудиторе. Ецио. 

 — Балиони. Пантасилея. Сега Балиони д’Алвиано. 

 Беше млада, двайсет и пет — трийсетгодишна. Името подсказваше, че е от благородническо 

семейство, а роклята, макар и скромна, беше красива и издаваше добър вкус. Имаше овално лице с 

ореол от руси коси, носът й беше чип като цвете, устните — плътни и весели, а умните й очи — 

тъмни, наситенокафяви — искряха доброжелателно и същевременно сдържано. Беше висока почти 

до раменете на Бартоломео и стройна, с широки рамене и тесен ханш; дълги изящни ръце и изваяни 

крака. Бартоломео определено беше открил съкровище. Ецио му пожела мислено да успее да я за-

държи. 

 — Приятно ми е да се запознаем — каза Пантасилея. 

 — И на мен. 

 Тя ги огледа и двамата. 

 — Друг път ще се видим за по-дълго — обеща на Ецио с изражение на жена, която не просто 

оставя мъжете да си вършат работата, а е заета със собствени дела. 

 — Остани малко, съкровище мое. 

 — Не, Барто, знаеш, че трябва да наглеждам секретаря. Винаги успява да обърка някак си 

сметките. И нещо не е наред с водоснабдяването. Трябва да проверя. — Обърна се към Ецио: — Се-

га ме извинете, но… 

 — С удоволствие. 

 Тя се усмихна на двамата, изкачи се по стълбите и изчезна. 

 — Как я намираш? — попита Бартоломео. 
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 — Очарован съм. Наистина — отвърна искрено Ецио. 

 Забеляза също колко по-овладян е приятелят му край съпругата си. Очевидно в присъствието 

на Пантасилея казарменият жаргон бе забранен. Почуди се какво намира тя у съпруга си, но си на-

помни, че изобщо не я познава. 

 — Мисля, че за мен е готова на всичко. 

 — Къде я срещна? 

 — Друг път ще ти разкажа. — Бартоломео придърпа гарафата и двете чаши и прегърна през 

рамо Ецио. — Много се радвам, че дойде. Както навярно знаеш, тъкмо се прибрах от военна мисия. 

Чух, че си в Рим, и се канех да изпратя хора да те открият. Помня, че обичаш да пазиш в тайна мес-

тонахождението си, и не те виня, особено в това змийско гнездо, но за щастие ти ме изпревари. И 

слава Богу, защото искам да поговорим за войната. Да отидем в кабинета с географските карти. 

 — Разбрах, че Чезаре се е съюзил с французите — каза Ецио. — Как върви битката срещу тях? 

 — Добре. Момчетата, които оставих там под командването на Фабио, удържат напора. А тук 

ще обуча още мнозина. 

 Ецио размисли. 

 — Макиавели твърди, че положението е… по-трудно. 

 Бартоломео сви рамене. 

 — Е, знаеш го Макиавели. Той… 

 Прекъсна ги един от сержантите на Бартоломео. Пантасилея го придружаваше. Мъжът беше 

уплашен, а тя — спокойна. 

 — Capitano! — възкликна сержантът. — Трябва да ни помогнете! Борджиите ни нападнаха. 

 — Какво? Не ги очаквах толкова скоро. Извини ме, Ецио. — На Пантасилея извика: — Подай 

ми Бианка. 

 Тя незабавно му подхвърли тежкия меч, Бартоломео го препаса и изтича навън след сержанта 

си. Ецио понечи да ги последва, но Пантасилея го задържа, стиснала здраво ръката му. 

 — Чакай! 

 — Какво има? 

 По лицето й се четеше дълбока загриженост. 

 — Ще говоря направо, Ецио. Битката не се развива добре — и тук, и в Романя. Атакуват ни от 

две страни. Борджия на единия фланг, а французите, предвождани от генерал Октавиен — на дру-

гия. Но знай — позицията на Борджиите е слаба. Надвием ли ги, ще можем да се съсредоточим вър-

ху френския фронт. Трябва да завземем кулата. Ако някой заобиколи в гръб… 

 Ецио наклони глава. 

 — Знам как ще помогна. Информацията ти е безценна. Mille grazie, Madonna d’Alviano. 

 Тя се усмихна. 

 — Това е най-малкото, което една жена дължи на съпруга си. 
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 Борджиите бяха нападнали изненадващо казармите, избирайки времето за следобедна почивка. 

Хората на Бартоломео ги бяха отблъснали с традиционните си оръжия, но докато ги изтикваха към 

кулата, Ецио забеляза как стрелците на Чезаре се събират по бойниците, насочили новите си пушки 

към прииждащите мъже на Бартоломео. 

 Той заобиколи мелето, избягвайки стълкновения с отрядите на Борджия. Тръгна към задната 

част на кулата. Както очакваше, вниманието на всички бе погълнато от битката отпред. Изкачи се 

по външната стена, чиито грубо одялани камъни предоставяха лесна опора за краката. Хората на 

Бартоломео бяха въоръжени с арбалети, някои имаха и далекобойни пушки, но те не можеха да съ-

перничат на гибелния огън на усъвършенстваните оръжия на Борджия. 

 За по-малко от три минути Ецио стигна горната част на стената, извисяваща се на четирийсе-

тина крачки над земята. Прехвърли се през парапета с изопнати жили и тихо се сниши върху покри-

ва на кулата. Прокрадна се зад стрелците, пристъпвайки тихо все по-близо до противника. Извади 

безшумно Скритото острие. Изскочи иззад мъжете и светкавично обезвреди четирима с двете остри-

ета на камата. Едва тогава снайперистите на Борджия осъзнаха, че сред тях се е вмъкнал враг. Ецио 

забеляза как един насочва дуло към него; беше на петнайсетина крачки разстояние и затова просто 

запрати камата по въздуха. Тя се завъртя три пъти и се заби между очите на войника със смразяващ 

глух звук. Мъжът падна, но успя да натисне спусъка на мускета — за щастие на Ецио цевта се бе 

изместила от желаната мишена и куршумът се отклони надясно, към най-близкия му съратник, про-

низа адамовата му ябълка и накрая заседна в рамото на мъжа зад него. И двамата се строполиха. На 

покрива на кулата останаха само трима стрелци. Ецио веднага отскочи встрани и с опакото на длан-

та си зашлеви единия през лицето с такава сила, че той излетя през бойника. Преди да падне надолу, 

Ецио улови цевта на пушката му и халоса с приклада лицето на втория. С мъчителен крясък той 

последва другаря си през стената. Последният вдигна ръце, че се предава, но твърде късно — Скри-

тото острие вече се бе плъзнало между ребрата му. 

 Ецио грабна още една пушка и заслиза по стълбите към долния етаж. Там четирима войници 

стреляха през тесните пролуки в дебелите каменни стени. Той натисна спусъка, стиснал мускета на 

височината на кръста. Най-отдалеченият падна ничком с окървавени гърди. Ецио пристъпи две 

крачки напред, размахал пушката като тояга, този път с дулото напред. Улучи коляното на втория 

войник, който рухна на пода. Един от останалите бе успял да се извърне и да се прицели. Инстинк-

тивно Ецио се приведе напред и долови как въздухът изсвистя, когато куршумът профуча на санти-

метри от бузата му и се заби в стената отзад. Инерцията стовари Ецио върху стрелеца. Той се люш-

на назад, а главата му се разби в твърдия камък. Последният също се беше обърнал да посрещне не-

очакваната заплаха. Сведе поглед надолу, но Ецио отскочи от пода и Скритото острие прониза че-

люстта на войника. 

 Мъжът с раздробеното коляно се размърда и посегна към камата си, но Ецио го ритна в слепо-

очието и спокойно се обърна да погледа битката, разгоряла се долу. Силите на Борджия търпяха 
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погром. Без предимството на огнестрелните оръжия, войниците му отстъпваха бързо и скоро подви-

ха опашки и побягнаха, предоставяйки кулата на Бартоломеовите лидери. 

 Ецио слезе по стълбите до главната порта на кулата. По пътя се натъкна на няколко стражи, 

които оказваха яростна съпротива, докато сабята му не ги сломи до един. Прочистил кулата от вой-

ници на Борджия, Ецио отвори портата и се присъедини към Бартоломео. Битката беше приключила 

и Пантасилея стоеше до съпруга си. 

 — Браво, Ецио! Заедно обърнахме в бягство тези проклетници. 

 — Така е. 

 Ецио и Пантасилея тайно се спогледаха съзаклятнически. Мъдрият й съвет бе спечелил битка-

та. 

 — Тези нови пушки! — възкликна Бартоломео. — Прибрахме няколко, но още не сме им хва-

нали цаката. — Той се усмихна. — Както и да е… след като обърнахме в бягство папските кучета, 

ще успея да привлека повече хора на наша страна. Но първо, особено след днешния случай, искам 

да подсиля казармите. 

 — Добра идея. Но кой ще го направи?  

 Бартоломео поклати глава. 

 — Не ме бива много по тази част. Ти си образован, защо не прегледаш плановете? 

 — Имаш ли чертежи? 

 — Да. Наех блестящ млад мъж флорентинец като теб. Казва се Микеланджело Буонароти. 

 — Не съм го чувал, но добре. В замяна искам да узнавам всеки ход на Чезаре и Родриго. Може 

ли някой от твоите хора да ги следи? 

 — Скоро няма да страдам от недостиг на хора. Имам достатъчно поне за работна сила за стро-

ителството. Ще намеря и ловки шпиони да слухтят край Борджиите в твоя услуга. 

 — Отлично! 

 Ецио знаеше, че Макиавели има доверени доносници, но той си пазеше козовете, а Бартоломео 

— не. Макиавели беше заключена стая, Бартоломео — открито небе. И макар Ецио да не споделяше 

съмненията на Лисицата — които се надяваше да е поразсеял — не би отказал втора тетива за стре-

лата си. 

 Следващия месец наглеждаше работата по укрепването на казармите, поправянето на нанесе-

ните от битката поражения, построяването на по-високи и по-силни наблюдателни кули и подмяната 

на палисадите с каменни стени. Когато приключиха, двамата с Бартоломео тръгнаха на обиколка да 

оценят стореното. 

 — Не е ли прекрасно? — сияеше Бартоломео. 

 — Впечатлен съм. 

 — А най-добрата новина е, че прииждат все повече и повече хора. Аз, разбира се, ги насърча-

вам да се съревновават помежду си; добре е за бойния дух и ги подготвя за истинските битки. — 
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Бартоломео посочи голяма дървена дъска, украсена с неговия герб и подпряна върху триножник. — 

Както виждаш, тук е списъкът на най-добрите ни воини. Колкото повече успехи жънат, толкова по-

високо се изкачват в класацията. 

 — А къде съм аз? 

 Бартоломео го погледна и махна във въздуха над дъската. 

 — Някъде там горе, мисля. 

 Войник дойде да им съобщи, че един от най-добрите му мъже — Джан — ще участва в двубой 

на парадния площад. 

 — Ако искаш да демонстрираш умения, провеждаме тренировъчни срещи. А сега ме извини. 

Заложил съм парите си на това момче. 

 Той се засмя и се отдалечи. 

 Ецио тръгна към обновения кабинет с географските карти. Естествената светлина беше по-

добра и в разширената стая се побираха повече маси и стативи. Беше се загледал в карта на Романя, 

когато Пантасилея влезе при него. 

 — Къде е Бартоломео? — попита тя. 

 — На двубоите. 

 Пантасилея въздъхна. 

 — Толкова агресивно подхожда към света. Аз смятам, че стратегията не е маловажна. А ти? 

 — И аз. 

 — Нека ти покажа нещо. 

 Тя го поведе към просторен балкон с изглед към вътрешен двор. В единия му край имаше го-

лям нов гълъбарник, гъмжащ от птици. 

 — Това са пощенски гълъби — обясни Пантасилея. — Всеки, изпратен ми от Николо Макиаве-

ли от града, ми носи по едно име на агент на Борджия в Рим. Кланът Борджия забогатя през юбилей-

ната 1500. Прибраха парите на поклонниците, пожелали да си откупят опрощение. А онези, които 

отказваха да плащат, бяха ограбени. 

 По лицето на Ецио се изписа мрачно изражение. 

 — Но твоите нападения разтърсиха Борджиите — продължи Пантасилея. — Шпионите им 

претърсват града, издирват нашите хора и ги разкриват. Макиавели е узнал и някои от техните име-

на. И тях получавам по пощенските гълъби. Междувременно Родриго е попълнил с нови членове 

Курията, за да поддържа влиянието си сред кардиналите. Както знаеш, натрупал е дългогодишен 

опит във ватиканската политика. 

 — Несъмнено. 

 — Вземи имената им, когато се върнеш в града. Ще ти бъдат от полза. 

 — Възхитен съм, мадона. 

 — Потърси тези хора и ги елиминирай, ако успееш, за да дишаме по-леко. 
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 — Трябва да потегля незабавно за Рим. И искам да ти кажа нещо, благодарение на което аз ди-

шам по-леко. 

 — Да? 

 — Разкритията ти доказват, че Макиавели безспорно е един от нас. — Ецио се поколеба. — Но 

въпреки това… 

 — Да? 

 — Имам същата договорка с Бартоломео. След седмица го помоли да дойде на острова в Ти-

бър. Знае мястото. Осмелявам се да твърдя, че и ти го знаеш. Ще ми разкаже какво е научил за Род-

риго и за Чезаре. 

 — Още ли се съмняваш в Макиавели? 

 — Не. Несъмнено ще се съгласиш обаче, че е уместно цялата информация да се проверява 

дважди, особено в такива времена. 

 По лицето й сякаш премина сянка, но после тя се усмихна и каза: 

 — Ще ти изпратя Бартоломео. 

 

   

 

Оливър Боудън 
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