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Приоритети
ЗНАЧИМ НАПРЕДЪК ЗА ГЛУХИТЕ И СЛЯПО-ГЛУХИТЕ ХОРА
2015 и 2016 са години, в които можем да кажем, че се отбелязва напредък за хората с увреден слух в България и в Европа. През м. май 2015 г., след обсъждане в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, Министерски съвет на Р. България прие 5-годишен план определящ последователни етапи за предоставянето на преводачи по жестов език на глухите хора и интерпретатори на сляпо-глухите хора: провеждане на научно изследване на българския жестов език (БЖЕ) и едва след това признаването и узаконяването му; обучението на жестови преводачи и на интерпретатори за сляпо-глухи; законовото регулиране на разходите за преводи на жестов език (ЖЕ) и за интерпретиране за сляпо-глухи; въвеждане на БЖЕ като език и като калкираща жестова реч в специалните училища; включване на специалисти с увреден слух като учители или възпитатели в специалните училища; подобряване на условията при обучението на студенти с увреден слух. 
През м. декември 2015 г. преводачите на ЖЕ се обединиха отново и на свое Общо събрание, възстановиха Националната асоциация на преводачите на жестов език в България (НАПЖЕБ) – първоначално основана през 2005 г., но в следващите години спряла дейност поради различни субективни и обективни причини. В новия Управителен съвет (УС) на НАПЖЕБ работят на доброволни начала: Милена Гъркова-Калинова – председател, Светлозар Парапанов – зам.-председател и организационен секретар, Цветан Кунчев – отговарящ за медии и комуникация, и Марина Пенева – финанси. 
В европейски план, през м. юли 2015 г., глухите евродепутати Хелга Стивънс (Белгия) и Адам Коша (Унгария), осъществиха работна среща в Европейския парламент с ръководството на Европейския съюз на сляпо-глухите, относно специфичните проблеми на сляпо-глухотата в Европа. На тази среща г-жа Стивънс бе обявила подготовката на една предстояща Конференция по проблемите на хората с увреден слух (глухи и сляпо-глухи) в Европа, в областта на достъпа им до комуникация и информация. И така, в края на м. юни 2016 г. Хелга Стивънс разпространи покана за провеждането на Конференцията "Многоезичие и равни права в Европейския съюз: ролята на жестовите езици" на 28.09.2016 г. в Европейския парламент в Брюксел, като също така ни информира и за нейни колеги евродепутати, които евентуално биха могли да поемат участието ни. Веднага председателят на НАПЖЕБ Милена Гъркова-Калинова отправи множество молби за провеждане на посещението до повечето български евродепутати. Единствено откликна евродепутатът Георги Пирински от Алианса на социалистите и демократите, на когото изказваме искрената си благодарност. Той организира посещението и плати разходите за задгранично пътуване и престой на нашата група от 12 души: ние четиримата от УС на НАПЖЕБ, членът на Етичната комисия на НАПЖЕБ Пламен Павлов и 8 от Съюза на глухите в България (СГБ) – председателят Николай Нинов, зам.-председателят Диян Демиров, председателят на РО Пловдив и член на УС Красимир Альов, членът на Централната контролна комисия Тилка Кайрякова, председателят на младежката организация Росица Караджова, секретарят на Български студентски съюз на глухите София Калинова, както и Жулиета Пейкова, председател на ТО Запад, гр. Пловдив и член на УС на Асоциацията на родителите на деца с увреден слух. Благодарим от сърце и на СГБ, който пое разходите за транспорт в България, тъй като повечето от групата живеят в различни градове на страната. 
Конференцията бе впечатляваща с участието на над 832 души, повечето от тях глухи, със симултантния превод на 32 жестови езика (31 от Европа и 1 извън Европа – жестов японски), както и на 24 говорими европейски езика, като преводът бе осъществяван от общо 145 преводачи (жестови и устни). Също е много впечатляващо, че две държави – Белгия и Унгария – са избрали двама професионалисти с увреден слух за евродепутати, като от страна на Европарламента са им предоставили жестови преводачи за тяхната работа. Г-жа Хелга Стивънс също е издигната за кандидат за Председател на Европейския парламент – това е показателно за отношението на европейските общества към хората с увреден слух и убедеността, че те са специалисти в своите сфери и могат да бъдат успешни, щом им се предоставят професионални преводачи на жестов език, които да ги изравнят по отношение на комуникацията и достъпа им до информация. В изнесените доклади се даде много информация както за жестовите езици, така и за интерпретирането на жестов език в Европа. Също така и за двете досегашни Резолюции на Европейския парламент върху жестовите езици (от 1988 г. и от 1998 г.), като най-голямата полза ще е съставянето на бъдещата най-нова „Резолюция по жестовите езици и професионалния превод на жестов език“, която Хелга Стивънс ще предложи за приемане от Европейския парламент до края на 2016 г. В деня след Конференцията – 29.09.2016 г. – присъствахме на презентационна беседа в Европейския парламент, където ни бе разказано за начина на приемане на европейското законодателство. Така разбрахме, че „Резолюцията по жестовите езици и професионалния превод на жестов език“ сама по себе си не е задължителна, но тя ще бъде предложена от Европейския парламент на Европейската комисия, която да направи официално предложение за приемане от Европейския съвет, на европейска директива (даваща определена рамка на приложение) или на европейски регламент (за еднозначно изпълнение) от държавите-членки на Европейския съюз. СГБ, НАСГБ и НАПЖЕБ трябва да работят в партньорство и да са активни при всяка една от стъпките на гореспоменатия 5-годишен план, заедно с общностите на глухите и на сляпо-глухите, жестовите преводачи и интерпретаторите на сляпо-глухи, МОН и учителите на деца с увреден слух. В момента предстои научното изследване на БЖЕ, чрез което да бъде разкрита неговата реалност като езикова система, със своето многообразие и непрекъсната адаптация към промените в живота. Само това научно изследване ще даде основание на българската държава да признае законово БЖЕ и да премине към останалите стъпки от плана.
Светлозар Парапанов – изп. директор на НАСГБ
***********
Делници и празници

ГОРЧИВО МЛЯКО
 
Прибрах се от Сандански по живо по здраво. Митко не бе у дома, беше си отишъл до село да помогне на баща си. Грабнах веднага телефона да му се обадя, че съм пристигнала и да споделя хубавите мигове прекарани в Пиринския край. От дума на дума той ми сподели, че от Шабла в мое отсъствие идвали племенника ми с приятели и донесли прясна риба и шише козе мляко, което оставил в хладилника. След приключване на разговора запретнах ръкави, извадих бутилката с мляко и излях течността в подходяща тенджера, към млякото прибавих малко хлебна сода, за да не се пресече течността, тъй като е стояло цяла седмица. Сварих млякото и когато истина си налях една чаша и поседнах да пия. Аз обичам много козе мляко пък и е полезно за здравето. Разочаровах се, млякото горчеше, викам си развалено е дето е стояло толкова дълго време и изсипах съдържанието от тенджерата при отпадъците в една кофа. 
На следващия ден Митко се прибра, седнахме да обядваме, а той отиде до хладилника и като се върна ме попита къде му е виното, имал там бутилка червено вино. Отговорих му, че не съм пипала виното му, аз вино не обичам! Попита ме защо не съм сварила още млякото, да се развали ли съм чакала? “Вчера го сварих”: викам му, а той ми отговаря: “Какво си сварила бутилката е в камерата?”. Тогава аз проумях и разбрах защо е горчало млякото ми. Та аз съм сварила неговото вино. Ядосах се на грешката си, но после се смяхме от сърце, сварихме млякото, сложихме му захар и пихме сладко, сладко. 
Стават такива грешки, но ако не ги правехме щеше ли да е интересен денят ни? Който не работи само той не греши, но се учим от грешките и помъдряваме!
Калинка Ковачева
*********
С ИМЕ НА ЧУДОТВОРЕЦ
"Природата ни е дарила с кратък живот, 
но споменът за прекрасните прояви е вечен."
	
	За 73-ти път Димитър Кънчев от ТО на НАСГБ в гр. Добрич ще отбележи своя имен ден. Когато се срещнеш с него на живо, не можеш да повярваш, че е натрупал толкова години. Човек строен, с прекрасни физически данни. Ще заключиш: "Не може да бъде! Той е най-много на 50 години!". Но проследиш ли неговите дела сторени за семейството, организацията и държавата, си казваш, че той трябва да е вече на 100 години. 
	Кънчев е роден в с. Лозница, Добричка област, на самата граница с Румъния, но когато е на 6 години родителите му се установяват в Добрич. Тук завършва образованието си, отбива военната си служба и израства като професионалист в хлебозавода и заводите "Метал" и "Търговско обзавеждане", където получава много отличия. Трудолюбието и отговорността му се забелязват още в началото на трудовата му дейност. Това не пречи на Митко паралелно да развива и други свои интереси и таланти. Той е спортист, поет, дописник, краевед и пее добре. 
	Включва се активно във всички спортни мероприятия, които се организират от НАСГБ. Има 16 медала за 5 години, откакто участва в състезанията по канадска борба, боулинг, дартс, лека атлетика. Изпраща свои материали и снимки за събития и прояви на организацията, не само в Добрич, но и от републикански характер, във вестник "Нова добруджанска трибуна", списание "Звук и светлина", радио "Христо Ботев". Вече в четвърто поредно издание на сборник "Краезнание" има 2-3 публикации – стихове и проза, където разработва интересни тема. Председателят на краеведското дружество Атанас Пеев не спира да го насърчава за хубавия стил на писане.
	Наскоро прочетох публикация от проф. Стамен Стаменов, в която той твърди, че България има два божествени фактора – природата и фолклора, които я закрилят и не се изненадвам, че Димитър Кънчев има като теми в своето творчество именно тях. Негови стихове са отпечатани в сборници “От силен вятър понесени" и "Бряг на любовта", има много публикации в списание "Звук и светлина" и в сборника на краеведите "Краезнание".     
	Кънчев се вълнува от красотите на природата "Гората – извор на здраве  и убежище и закрила бодрост, жизненост и свобода”, а така също и "спомени за отминали години" са теми свързани все с природата и бита на българите. А в произведението "Народните песни – паметта на България" са застъпени теми за произхода и значението на народните песни и умотворения от стари времена до днес. 
	Много пъти Димитър Кънчев е писал стихове по специални поводи – юбилеи, рождени дни, 8 март и др., но и темата за любовта – тая вечна магьосница, не му е чужда. За него жената е красива, чаровна, нежна и с наранена душа. 
	В стихотворението "Спомени" той споделя:
“Имах си приятелка, 
красива като фея.
Беше толкова добра и мила, 
че споменът за нея 
все ми дава сила.”
или в "Случайна среща":
“Колко пъти все за тебе питах!
Къде се скита толкова години?
Остарях, а не те забравих,
и ето на случайно те видях!”
Желанията на поета са запечатани в стихотворението "Мечтания". 
“Много пъти все за тебе мисля, 
навел глава, с ръка подпрях челото.
Това си ти самотна и красива, 
обичам те такава, каквато си сега!"
	Димитър Кънчев има още едно хоби – фотографията. Всеки наш концерт, фестивал или клубен празник са запечатани в неговия фотоапарат. Той не само ще ви подари снимка, но на гърба й ще е написал оригинално послание. 
	Бях в болница 12 дни. В деня, в който ме изписаха по обед беше великденският концерт на състава за градски шлагери "Добрич" на читалище "Йордан Йовков", който състав ръководя и в който пея. В този състав вокалът е от четирима души. Беше ми съвестно да оставя момичетата сами и отидох, но се извиних на публиката, че ще пея седнала. 
	Митко ми подари две снимки – на едната е написал: "Ти пя седнала, но публиката беше на крака", а на другата когато пеех соловата си песен и вече съм права чета: "Неуморната най-талантливата организаторка и вдъхновителка на състав "Добрич" отново на концерт". Как да не му е мило на човек при подобни думи!
	Кънчев е грижовен съпруг, баща и дядо. Има двама сина и трима внуци. Като се зажениха синовете му, а и като дойде реда на внучетата, на всички е уредил нещата, както се полага –годежи, сватби, кръщенета. И всеки си е в собствено жилище!
	Той намира време за всичко и за всеки. Той не пести думи за тези, които заслужават и е пълен с изненади. Понякога езикът му е пиперлив, защото не търпи фалш и интриги. 
	Годините си вървят естествено и натежават все повече. Макар че за Кънчев това все още не се забелязва, но времето е неумолимо и тогава какво му остава на човек?! Да спре за миг и с радост да си каже, че с нова надежда посреща поредния си имен ден. Може би всеки следващ ще му носи малко тъга, но трябва да се усмихне с облекчение, защото си остава все така с младежки оптимизъм и това ме накара да разкажа за него с удоволствие. 
	В стари времена Димитровден е бил ден за равносметка. Плаща се на овчари, прибира се реколтата, засята е новата реколта и всеки земеделец и неговото семейство с надежда чакат зимата, за да си починат от тежкия труд и набират сили за следващата година. Сега времената са други, но празници ще има и нека ги отбелязваме с радост. 
	Как да не поздравя и Димитър Парапанов, който е бащата на НАСГБ. Достатъчно е да чуеш неговото топло "Как си, чедо?" и добри думи за всеки. На всеки изпраща поздравителен адрес за рождения ден, а и за други празници. Нека всеки така да носи името си с чест, защото не името прави човека, а човекът прави името си! Нека всички носещи това име да са здрави и щастливи и винаги да са на почетната стълбичка на живота! Честит празник! 
 
 Мария Паскалева 

**********
САНДАНСКИ – ПРЕКРАСНО МЯСТО ЗА ОТМАРЯНЕ
Тази година планирахме да посетим град Сандански, да се запознаем със природата и красотата на Пирин планина. На 21 август 20 души потеглихме от Добрич с вечерния влак за набелязания обект. Във осем часа - със час и половина закъснение пристигнахме във София. Притеснени бяхме много защото връзката ни от София за Сандански тръгва в 7 часа и 10 минути. За наша голяма изненада влака ни чакаше. Кондукторката на варненския влак бе предупредила колегите си за нас. Благодарим от сърце на Боян Димитров и Христо Николов от бригадата на следващия влак за тяхната добрина и човечност. Те буквално ни свалиха от единия и помогнаха да се качим на техния влак, а също така и при пристигането ни в Сандански ни помогнаха да слезем. Докато има такива акуратни и отговорни хора, България ще я бъде! Настанихме се в Специализираното заведение и същия ден минахме през лекарските кабинети за назначение на процедурите. В заведението цареше ред и чистота. Храната също бе вкусна, а персонала услужлив и учтив. Посетихме град Мелник, Рупите – родното място на Ванга, Роженския манастир, Самуиловата крепост, а също и храм Свети Георги на Преподобна Койна, наслаждавахме се на чистия кристален въздух, на красивият парк с въжените мостове. Бяхме и при откриването на Пирин-фолк във летния театър. Плувахме и в откритите басейни със топла минерална вода. 
Град Сандански е разположен на 215 – 240 метра надморска височина. В подножието на Пирин планина, край озеленените брегове на река Санданска Бистрица – близо до границите на Гърция и Югославия.
Климатът е мек, със сухо лято и мека зима. В Сандански има над 20 извора, чиито води са съсредоточени в две хидротермални зони. В специализираната болница с високо квалифицирани специалисти лекуват следните заболявания – хронични и алергични заболявания на дихателната система, бронхиална астма, хроничен бронхит, хронични белодробни болести, всички видове фарингити, заболявания на опорно-двигателния апарат, заболявания на периферната нервна система.
Сандански е изключително живописен град, чийто чар се подсилва от дружелюбния климат. Планинската красота, лечебната минерална вода, самобитната култура и съвременен модерен облик – всичко това ще отнесем със себе си, най-красивите и неповторими изживявания в родните места, които ще топлят дълго нашите сиви делници! 
 Калинка Ковачева  
************
 ОТМИНА ЕДНО ПРЕКРАСНО И ПЪЛНОЦЕННО ЛЯТО
 
	Съвместната работа на Пернишката ТО на НАСГБ и ТСО на ССБ с Център за социална рехабилитация и интеграция на незрящи – Перник, както и досега даде възможност на сляпо-глухите и слепите членове да изкарат едно незабравимо лято заедно, да посетят прекрасни места и да добият нови впечатления. 
	Още през първите слънчеви дни се организирахме и разходихме до манастира „Седемте престола”, обядвахме в Мездра, а следобяд посетихме комплекс „Леденика”. Парка впечатлява с цветните градини разположени по близките склонове. Има изградена театрална сцена и няколко макета: на Баба Яга, рицар, принц и принцеса, които радваха посетителите и всички се снимаха с тях. Паркът предлага разходки по екопътеки, спортни и развлекателни игри за малки и големи. С нетърпение и голям интерес всички в група влязохме в пещерата – подземно царство от пещерни образувания, висящи прилепи от тавана, както и много легенди. Предварително знаехме, че е хладно и влажността на въздуха е доста висока. Името и идва от ледените сталагмити, сталактити и сталактони, които се образуват в началото на пещерата през зимата. Това е „Преддверието” и оттук достигнахме до „Голямата концертна зала”, в която всяка година по време на Ботевите дни се провеждат концерти.
	От 20 до 24 юни двадесет и един перничани посетихме рехабилитационната база на ССБ в Обзор. Имахме възможност да се разходим и да разгледаме забележителностите на Обзор и Музея на солта в Поморие. Времето беше чудесно и всеки ден желаещите ходехме на плаж. Повечето от членовете не бяха ходили на море отдавна и си тръгнахме с желанието да се върнем в Обзор отново, независимо от дългото и изморително пътуване. 
	Тридесет и двама членове изкарахме още една групова почивка от 4 до 12 август в почивна станция „Релакс” в Шипково. Там посетихме Троянския манастир и се разходихме из Троян. По-малка група пък се възползвахме от възможността да разгледаме исторически обекти в Ловеч, Крушунските водопади и Деветашката пещера. Обновените бази, невероятното посрещане, обслужване и огромното търпение на персонала на двете бази направиха почивката ни незабравима. 
	Задружни и подкрепящи се, със съдействието на екипа на рехабилитационния център на 24 август сляпо-глухи, слепи и слабовиждащи отпътувахме за Македония. Минахме границата на Гюешево и посетихме Осоговския манастир. Той е разположен в полите на едноименната планина и в него се съхраняват мощите на Свети Йоаким Осоговски. Разходихме се в Крива Паланка, градче с богата история. Отпътувахме за чудесния парк „Гиновци”. Там опитахме македонската плескавица с огромна витаминозна салата. В парка има езеро пълно с риба, както и зоокът. На ниско хълмче над езерото има параклис. 
	По предложение на сляпо-глухи членове на 28 септември с голям автобус заминахме за Плевен да посетим Плевенската панорама, която представя шестмесечните битки по време на Освободителната война (1877 – 1878) с идеята да научим още нещо за руско-турската война. Панорамата „Плевенска епопея 1877 г.” е художествен музей, построен в чест на 100-годишнината от Освобождението на Плевен от османско иго. Тя е сред почти 200-те паметници, построени от плевенчани в памет на загиналите руснаци, румънци и българи.
Тези ни разходки съчетани с ежеседмичните ни сбирки в клуба за беседи и отбелязване на лични и официални празници ни сплотяват и правят по-радостни и осмислени дните ни, зареждат ни с нова енергия и идеи. Нека и бъдещето ни да бъде изпълнено с доверие и сговор, защото само когато сме заедно ще имаме успехи, въпреки трудностите. Ние трябва да намерим сили да се усмихнем и да преодолеем, както и досега, новите предизвикателства, за да продължим напред. 
 Соня Захариева
************
ОТКРИХМЕ ПАМЕТНИКА НА ГЕН. КОЛЕВ В ДОБРИЧ
 
Днес, 07.09.2016 г. в град Добрич откриха паметник на генерал Иван Колев, наричан Спасителя на Добрич. На тържеството присъствахме 12 души от ТО на сляпо-глухите Добрич. Генерал Иван Колев е един от най-големите ни пълководци, коментира пред журналисти премиерът Бойко Борисов. Борисов припомни, че правителството е предоставило 3.5 тона гилзи за отливането на месинговата конна фигура. Той поздрави автора на паметника – скулптора Александър Хайтов. "Толкова жив и хубав паметник отдавна не си спомням да съм виждал, просто е уникален", каза Борисов. Премиерът беше помолен да коментира факта, че новоизграденият монумент е пеещ. При приближаване до него се задейства сензор и започва да звучи старият национален химн на България "Шуми Марица". “За мен това е един прекрасен паметник, на един човек, с чиято тактика и мъжество сме освободили Добрич навремето”, каза премиерът и подчерта, че сегашните генерали има какво да научат от големия пълководец. 
В боевете край Добрич преди 100 години българската армия е воювала срещу румънци, сърбохървати и руснаци. Битката за града е спечелена благодарение на вихрената атака на българската конница, водена от генерал Иван Колев. 
Сега от едната страна на постамента е поставен надпис с думите на големия пълководец: "Кавалеристи, Бог ми е свидетел, че съм признателен на Русия, задето ни освободи. Но какво търсят руснаците в нашата Добруджа? Ще ги бием и прогоним, както всеки враг, който пречи на обединението на България". 
Зад една от плочите на паметника пък е положена пръст от градинката пред родната къща на генерала в с. Бановка, Бесарабия. Като втори етап на изграждането на цялостната композиция се предвижда поставянето на 20 плочи с имената на всички загинали в Добричката епопея през 1916 година – 1053 герои. Паметникът на генерал Иван Колев беше открит в рамките на честванията, посветени на 100-годишнината от Добричката епопея от 5-7 септември 1916 година по времето на Първата световна война. Лентата на новия монумент прерязаха кметът на Добрич Йордан Йорданов, министърът на отбраната Николай Ненчев и председателят на НФСБ Валери Симеонов, който дари лични средства за изграждане на монумента. "Чест и удоволствие е за мен на тази велика дата 7 септември, датата на която е спасен град Добрич и цялата добруджанска настъпателна операция, да съм тук и да открием този страхотен паметник на един от най-великите български пълководци", каза в словото си Валери Симеонов. Кметът на Добрич Йордан Йорданов отбеляза в словото си, че след 100 години Добрич дочака да бъде издигнат паметник на освободителя на града. На откриването на монумента присъстваха още Красимир Каракачанов, Явор Нотев и други народни представители от парламентарната група на Патриотичния фронт, лидерът на Атака Волен Сидеров, съпредседателят на парламентарната група на Реформаторски блок Найден Зеленогорски, депутати от Добричка област, областният управител Детелина Николова, началникът на отбраната ген. Константин Попов, академик Георги Марков, родственици на генерал Колев, дипломати, генерали, адмирали, граждани на Добрич и още много гости. В церемонията се включи и Варненският и Великопреславски митрополит Йоан. В началото на ритуала премиерът прие почетния караул на представителна група на военно-морските сили, а в края военните преминаха в тържествен марш пред паметника на ген. Колев.
 Калинка Ковачева
Хоризонти
ДОСТЪП “СТРОГО ЗАБРАНЕН”
 
	В XXI век светът е "глобално село" и пътуването е по-лесно от всякога. Съвременният човек се нуждае само от самолетен билет и ентусиазъм, за да стигне и до най-затънтените места на планетата. Но има места, за които "достъпът е забранен" и дори всичките пари не могат да ни вкарат вътре. Вижте някои от най-трудно достъпните места на земята: 
	Зона 51
	„Зона 51“ е американски свръхсекретен военен полигон, разположен в местността Грум Лейк между градчетата Аламо и Рейчъл в южна Невада, на около 90 мили от Лас Вегас.
	Намира се в 51-ви квадрант на военно-въздушната база „Нелис“, оттам и името „Зона 51“. Сред основните дейности в зоната са проектиране, създаване на нови летателни апарати и пробни полети с тях, както и изучаване на чужди военни самолети, хеликоптери и оръжия.
	Базата е обявена за забранена зона и всички коли, които пътуват в близост, биват зорко наблюдавани от военни постове по хълмовете. Съществуват пътни знаци, които предупреждават, че фотографирането е забранено и че използването на смъртоносно оръжие е разрешено по силата на акт от 1950 година за вътрешната сигурност. Път 375 в района се нарича "Извънземна магистрала". В периода от 1957 до 1968 година тук са проведени поне 4 документирани ядрени опита. 	По-голямата част от хората, които работят тук, са карани на работа и връщани обратно с чартърен самолет от Лас Вегас. Поради строгата секретност, нищо не може да напусне района – нито боклук, нито поща, нито хора. Единственото, което понякога живеещите в района или преминаващи туристи наблюдават, са светлините през нощта или летящи обекти. Дълго време самото правителство отрича съществуването на зона 51. Поради пазенето в тайна на всички дейности в базата постепенно възникват различни конспиративни теории. Най-популярната от тях е, че правителството изучава катастрофирали извънземни космически кораби и други НЛО, както и извънземни същества. Последните разсекретени документи обаче показват, че там е имало самолети с чудновати форми, но не е имало летящи чинии. Според хората на това място има извънземни. Никой учен не посмява да излезе от зоната, защото ще бъде убит поради свръхтайните.
Межгорие 
	Яманта́у е най-високата точка в южната част на планината Урал в Башкортостан, Русия. Част е от верига, дълга 5 км и широка 3 км и имаща два основни върха – Голям Ямантау (1 640 м) и Малък Ямантау (1 510 м). Попада в територията на Южноуралския резерват. На около 7 км западно се намира затвореният военен град Межгорие. 
	Името Ямантау на башкирски език означава „лоша планина“ или „зла планина“. Според някои версии това е, защото на Ямантау има каменни реки и често времето е заоблачено, така че превеждането на животни оттук е много затруднено. Други версии разказват за коне, които умират, прекосявайки Ямантау и за мечки, които бродят по склоновете ѝ. 
	Снегът се задържа в Ямантау близо 180 – 205 дни в годината. Средните годишни валежи възлизат на 700 – 1100 mm. Средната зимна температура е около -17 °C, а средната лятна е около 9° C. 
	Според американски източници, позоваващи се на спътникови снимки от 1990-те, в недрата на Ямантау е разположен грандиозен военен комплекс, тъй като снимките показват големи изкопни работи. Данни за него съществуват от 1970-те години. Смята се, че може да подслони до 30 000 души. 
	В края на 1970-те близо до Ямантау е основан военният град Межгорие, а до него са построени обслужващи секретни комплекси. Изградена е и жп линия, обслужваща комплекса. Руското правителство е представило няколко различни отговора относно дейността на това място – че е рудник, склад за хранителни стоки и убежище за държавни ръководители в случай на ядрена война. През 1996 г. Министерството на отбраната на Русия съобщава, че няма намерения да информира чужди медии за съоръжения, които засилват сигурността на Русия. Има спекулации, че комплексът е част от системата за ответен ядрен удар “Периметър” и даже, че там може да се съхранява ядрено оръжие, произведено в близкия затворен град Снежинск. 
Трезорът, в който се пази рецептата на Кока-кола  
	Кока-кола пази в тайнa рецептата на газираната напитка повече от 125 години. Достъпът до корпоративния музей на компанията в Атланта е разрешен на любители на безалкохолната напитка, но ултра-тайната формула от 1886 година се пази строго в метална кутия във високотехнологичен трезор, достъпът до който е строго забранен. 
Архивите на Ватикана 
	Зад стените на Ватикана и по-точно под земята са скрити тайните архиви, които пазят огромната история на Светия престол, заедно с исторически и държавни документи, папските счетоводни книги и друга официална кореспонденция – като някои от ценните книжа датират още от осми век. Сред скритите предмети са писма от Микеланджело и писмо от кралицата на Шотландия писано, докато тя е в очакване на екзекуцията й. Архивите, които са официална собственост на текущата папа, са в размер над 52 мили от рафтове с повече от 35 000 предмети. До тях достъп има много малък персонал, който се грижи за архивите и могат да се докоснат само малцина квалифицирани учени, които преди да влязат при тайните на Ватикана преминават дълъг и строг процес.
Пещерите Ласко във Франция 
	Тази сложна поредица от пещери, разположена в Северозападна Франция, е дом на едни от най-известните примери за палеолитни пещерни рисунки откривани досега в историята. Смята се, че древните произведения датират от 17 000 години и изобразяват най-вече снимки на големи животни. Пещерите са част от Световното наследство на ЮНЕСКО. Въпреки това от 2008 г. насам достъпът до пещерите е напълно забранен за обществеността. Само шепа учени могат да влизат в древната пещера и то само през няколко дни в месеца, за да изучават пещерните рисунки. 
Стая 39 в Северна Корея 
	Влизането в самата Северна Корея е достатъчно сложен процес – сега си представете как се стига до потайната стая 39. Стая 39 или Бюро 39 е една от най-секретните организации в Северна Корея и се смята, че дейността и е пране на пари за Ким Жонг-ил – председателят на националната комисия по отбрана. Не е известно от къде идва името, но е ясно че Стая 39 е създадена през 70-те години. Много малко се знае около организацията, но се спекулира, че използват 10-20 банкови сметки в Китай и Швейцария за пране на пари и други незаконни дейности. Северна Корея отрича всичко.
Mетро 2 в Москва 
	Не малко слухове се носят за Метро 2. Повечето информации посочват, че Москва има паралелна на публичната мрежа на метрото, наречена Метро 2, която е започнала да се изгражда още по времето на Сталин. Според някои доклади тази мрежа е дори по-голяма от публичната мрежа и има 4 линии намиращи се на 50 до 200 метра под земята. Целта му е да свързва Кремъл, Руската служба за национална сигурност, държавното летище и други важни обекти в страната. 
Змийският остров 
	На повече от 90 мили от град Сао Пауло се намира "Змийският остров". Той е един от най-смъртоносните острови в света, заради хилядите отровни змии, които се намират на него. Учените са изчислили, че змиите са толкова много, че се пада по една змия на всеки 5 кв. м. Обитателите на острова не са какви да е змии – а от вида lancehead – едни от най-отровните в света. Бразилските сили на реда са забранили достъпа на цивилни до острова.  
 
Източник: www.bg.wikipedia.org/ 


 Щрихи от родината
ОРЛОВИ СКАЛИ 
 
Орлови скали (на турски – "Кузгун кая" и "Картал кая", а в превод на български – "Гървен" и "Гарванов камень") е скално-култов комплекс, намиращ се на около 2 км от Ардино и на около 30 км югозападно от град Кърджали. Не е известно защо комплексът е наречен неправилно "Орлови скали", тъй като и двете значения и на български и турски език са "Гарванов камък".
В местността „Орлови скали“ са разположени група изявени вулканични скали. Местоположението им е върху силно наклонен планински терен с надморска височина около 760 м. Склонът, на който са разположени е със западно изложение. Височината на скалите достига до 25 м от околния терен. На недостъпни места в скалите са изсечени трапецовидни ниши, от които сега са запазени 97. Броят на нишите е бил 100, но понастоящем 3 броя са разрушени. Най-голям е броят на нишите откъм западната страна на скалите – общо 55. От южната страна на скалите са издълбани 35, от северната страна скалните ниши са 5 на брой, а от източната, която е достъпна, се наблюдават 5-6 разрушени или недовършени. При подреждането на нишите не се наблюдава никаква закономерност. Поради големия наклон на местността от различните страни височината на скалата не е еднаква. Под скалите се наблюдават следи от улеи, жертвеници и други скално-изсечени съоръжения.
В близост до нишите са открити фрагменти от глинени съдове от V-IV в.пр.Хр. По вътрешните страни на много от керамичните фрагменти се наблюдават следи от обгоряване. Факт, който допуска предположението, че в тези съдове се е наливало масло, което е използвано вероятно за ритуални цели.
	Преди да се стигне до нишите, се забелязват руините на древна тракийска крепост, известна като „Калето“, въпреки че е трудно да бъде забелязана. Крепостта е обхващала площ от 0,5 декара. Обявена е за защитен обект през 1979 г. в категорията „Исторически места“. Крепостната стена описва неправилен кръг с диаметър 67 м.
	Крепостта е изградена без да е използван хоросан, поради което днес е изцяло разрушена, градежът се е свлякъл, а повърхността е осеяна с фрагменти от тракийска керамика. 
	Орлови скали са обявени за природна забележителност през 2003 г. 
	Едни от най-характерните за територията на България са групите от скални трапецовидни ниши, разпространени най-вече в централната част на Източните Родопи, включваща водосбора на р. Арда по средното ѝ течение. Тази територия е зоната на разпространение на изсечените в скалите паметници, които според доц. Георги Нехризов са основните погребални съоръжения на траките през Ранножелязната епоха. 
Грандиозните ансамбли от изсечени в скалите ниши винаги са издълбани на голяма височина върху отвесните стени на видни отдалеч канари и масиви, предимно на огряната от слънцето страна. Най-често нишите са с височина до 1 м и дълбочина 40-50 см, регистрирани са в групи от 3-4 до 100 ниши. Българската археологическа наука е локализирала близо 1500 отделни единици. Особено многочислени са комплексите от ниши при селата Ангел войвода, Равен, Женда, Ардино, Дъждовница, Ефрем, Широко поле, Долно Черковище. Без съмнение край скалите, в които има изсечени ниши са регистрирани следи от изпълнявани ритуали, посветени на култовете към слънцето и скалата. Загадка остава конкретното предназначение на нишите, защото те винаги са откривани празни. Най-разпространена в близкото минало е хипотезата, че трапецовидните ниши са служели за гробни съоръжения, в които са били поставяни погребални урни, така комплексите са играели ролята на своеобразни некрополи. Според Николай Генов би могло да се предполага, че в скалните ниши са полагани урни с пепелта на покойниците, тъй като размерът им не е подходящ за трупополагане. Те са на трудно достъпни места и изкачването до тях в древността е било възможно само с въжета. Генов предполага, че докато скалните гробници са били отредени за владетелите и приближените им, то в скалните ниши са поставяли урните на обикновените хора.
Според българската археоложка проф. Ана Радунчева трапецовидните ниши за древните обитатели на Източните Родопи са „отваряли“ пътя към отвъдното и са символизирали врата между света на живите и този на мъртвите. Според нея нишите са били издълбавани за значим покойник или за група покойници на точно определени места, но различни за отделните родове и племена. Тя вижда у трапецовидната форма на скалните ниши силует, наподобяващ висящ прилеп. Сред общностите от Каменната епоха е разпространено вярването, че прилепът превежда душата към другия свят. В него социалната принадлежност на мъртвеца към определена прослойка се запазва, защото отвъдният свят е структуриран като земния. Преминаването става през пещера, затова ниши и изкуствено вдълбани пещери винаги вървят заедно – където има от единия вид скално изсичане, има и от другия. Според Радунчева възможно е групирането на нишите да е по родове. Връзката „ниша – пещера“ е като „прилеп – водач – път“. Подобни скални изсичания има и на други места на Балканите, но най-много са регистрирани на територията на Източните Родопи, което според Радунчева е доказателство за наличието на цяла светилищна система.
Според проф. Валерия Фол възприетото тълкуване на трапецовидните ниши като скални некрополи ще изисква непременно потвърждение с материал заради допускането, че в тях са поставяни урни с праха на покойника. Тя изказва мнение, че би било много трудно и дори физически слабо вероятно по тези недостъпни скали да са се извършвали погребални обреди и да се е поддържал култът към мъртвите. Проф. В. Фол допуска, че както при дупките в хоризонталните скали, така и при трапецовидните ниши може да се предполага изсичане като еднократен обреден акт, където би могло и да се допусне поставянето на свещени предмети в нишите при определени дни, свързани с космогоничен или инициационен обред. Това е изцяло нова хипотеза за функцията на трапецовидните ниши, която звучи доста правдоподобно в контекста на древнотракийската култура – в деня на своята инициация (т.е. обред на прехода от един статус в друг) младежът да премине изпитание, увиснал над бездната между небето и земята и да остави дар на Великата богиня-майка (и на Сина ѝ) в родовата ниша.
Според местните легенди, под Орловите скали имало подземна река и змей, който пазел съкровище.
Най-удобният подход към обекта минава покрай сградата на Историческия музей в град Ардино, към махала Бистроглед. Пътят е асфалтиран, но тесен. Между две от махалите има малка дървена беседка с указателна стрелка на нея. Пътеката е маркирана до самия комплекс. В по-голямата си част пътят е достъпен за високопроходими автомобили, а останалата част се изминава пеша.
Източник: www.bg.wikipedia.org/ 
**********
Любопитно
МИТИЧНИ СЪЩЕСТВА В БЪЛГАРСКИЯ ФОЛКЛОР
 
	В българската митология са се родили и съществуват и до днес десетки митични същества и герои. Те живеят в приказки, легенди и поверия от стотици години насам. Произходът на много от тях е славянски, други са се родили от тъмните години на турското робство, за да държат децата по домовете им. 
Банник
	Славянски дух, обитател на банята. С магическите си способности банниците развързвали езиците на къпещите се хора. Често се явявали с вида на близък роднина – възрастен мъж. Тези духове имали важно значение според късните славяни, тъй като в банята, на четири очи, се споделяли най-големи тайни, сключвали се тайни договори, планирали се заговори. И така, ако човек успеел да улови банник и да го принуди да проговори, можел да научи много тайни за околните. Най-лесно банникът се заплашва с огън или слънце, бидейки същество свързано с водата и влагата. 
Брегини
	Двойка славянски женски духове, обитаващи бреговете на реки и езера. В древността славяните вярвали само в две свръхестествени сили, които управлявали света – злият дух Упир и благотворните Брегини. Първият създавал всяко зло и беда по света, а вторите отговаряли за доброто, за късмета, за щастието.
	Славяните си представяли Брегините като неразделна двойка – девойка и старица. Те бдели над родилките по време на раждане и закриляли новороденото от зли духове, които биха се опитали да го откраднат.
	С времето славянската религия се развила и се появили антропоморфните божества. От този период нататък представите за Брегините коренно се променили. Те придобили черти на зли духове, които вредят на хората и отвличат деца, а положителните им функции били прехвърлени на по-късните Рожденици. Най-често изобразявали Брегините като същества с торс на жена и с крака, опашка и криле на граблива птица. 
Блатник 
	Славянски дух, обитател на блатата.
	Вярвало се, че на дъното на всяко блато, блатните духове трупат съкровища векове наред и ревниво ги пазят от натрапници. Затова ако човек се приближи много до някое блато, блатниците могат внезапно да изскочат от тинята и да го завлекат на дъното, за да го удавят. 
Караконджул
	Думата има турски произход /още – караконджо/, но е навлязла трайно в българската демонология. Караконджулът наподобява космат човек с голяма глава, рога и опашка, с едно око и един крак. Той е половин човек – половин кон. Приема облика на голо човече, на куче, теле, яре. Живее само през т. нар. "мръсни дни" – от Бъдни вечер до Йордановден. Заради него януари се нарича "караконджов" месец.
	Живее в пещери, реки, запустели воденици и където расте бръшлян. Той примамва пътници и ги възсяда. Хвърля ги от високи скали и дървета в дълбоки вирове или ги разкъсва между воденичните колела. Съществото злосторничи само до първи петли, след това изчезва внезапно.
Кикимора
	Кикимора в славянската митология е домашен женски дух. Съвсем в дуалистичния контрастен дух на славянската вяра, Кикимора едновременно помага и вреди на хората, като по традиция всичко зависи от тях самите. Така, ако домакинята поддържа усърдно дома си, Кикимора по цели нощи ще върши от домакинската работа за другия ден, ще вдъхва доволство и спокоен сън на децата, но ако домакинята е немарлива, мързелива, Кикимора ще стене от здрач до зори, ще дърпа косите на децата, ще ги буди посреднощ и ще ги плаши, нарочно ще пакости, разхвърля и мърси, така че и малкото свършена работа да отиде нахалост.
	Вероятно образът на Кикимора първоначално е възникнал като олицетворение на духа на починала по-стара домакиня от същия дом. Тук дом носи не толкова значението на къща, а на сбор от хора – близки родственици – които живеят под един покрив. Добре е да се вземе под внимание, че до края на 7 век от н.е. славяните живеят в строг патриархален строй, в който най-малката обществена единица не е семейството, а целият род, който живее и работи заедно. 
	Родът е обединение на кръвен принцип, в който всички хора са в родствени връзки един с друг и имат общи баща или дядо и майка или баба. И когато се е случело бабата, най-старата домакиня, основателката на рода да умре, наследниците ѝ са предполагали, че духът й остава в дома. Тя е била толкова привързана и закрепостена към него, че и след смъртта си е носела домашните си задължения, продължавала е да бди над порядъка като Кикимора, със стонове и пакости принуждавайки наследничките си да си вършат съвестно работата. В подкрепа на такова предположение е съставката "-мора" в името на Кикимора, с която дума славяните обозначавали душите на умрелите.
Източник: www.bg.wikipedia.org/ 
**********
За конкурса
БЪРЗ И ПУХКАВ ТУТМАНИК
(предложение на Ивелина Стефанова от Силистра)
 
	Продукти: 700 г брашно, 1 пакет суха мая, 7 с.л. олио, 1 с.л. сол, 1 с.л. захар, 250 мл топла вода, 3 яйца, 300 г кисело мляко, 1 к.л. сода за хляб, 250 г сирене, 80 г масло 
	Начин на приготвяне: Слагате в купа водата с маята, захарта и 2 л. брашно, разбърквате и оставяте маята да се активира. Пресявате брашното, добавяте разбитите яйца, олиото, солта, шупналата мая и киселото мляко, в което предварително сте сложили содата. Разбърквате добре сместа. Тя става гъста и лепкава. Оставяте я да втаса. Намаслявате тавичка и изсипвате половината от сместа, поръсвате със сирене и разтопено масло и изсипвате останалата част отгоре. Разстилайте с намаслена лъжица. Отгоре нахвърляйте на парченца останалата част от маслото. Пече се на 170 градуса като фурната не се загрява предварително.
***
ЗЕЛЕНЧУКОВИ РУЛЦА С КРЕМ ОТ СИРЕНЕ
(предложение на Светла Маринова от Добрич)
 
	Продукти: 1 патладжан, 1 тиквичка, няколко лъжици песто от различни билки, 50 г масло, 50 г брашно, 200 мл горещо прясно мляко, 2 жълтъка, сол и черен пипер на вкус, 200 г настъргани твърди сирена.
	Начин на приготвяне: Нарежете зеленчуците на тънки филийки по дължина и ги гриловайте леко на скара или в тиган-грил. За пестото сложете в дълбок съд различни зелени билки по ваш избор: магданоз, копър, целина, босилек и др. Добавете скилидка чесън и сол. Налейте малко олио или зехтин и пасирайте с пасатор. Ако предпочитате по-гъста смес сложете по-малко олио. За плънката направете светла запръжка от маслото и брашното. Сипете наведнъж горещото мляко и бъркайте енергично, така бешамелът ще стане гладък. Отстранете от огъня и като се поохлади добавете жълтъците и сиренето. Бъркайте докато се получи гладка и гъста смес. Изборът на сирена е по вкус. Става и само с кашкавал. Намажете зеленчуците с песто, в основата сипете по 1 с.л. от плънката и завийте на рулца. Подредете ги в тавичка, намазана с малко мазнина. Намажете рулцата с олио или зехтин и запечете на 180 градуса за половин час.
* * * * * *
Усмивки 
ВИЦОВЕ
	Катаджия спира кола.
	– Добър вечер! – казал катаджията.
	– До'р вечир! – отвърнал водачът на превозното средство.
	– Вие май сте пили?
	– Ти си пили... аз съм орел!
***
	Депутат е подал оплакване за реална заплаха за живота му след като пенсионер е извикал по него: "Трябва да те накарат да живееш с моята пенсия!"  
***
	– Защо депутатите излизат във ваканция, а не в отпуск?
	– Защото според „Трудовия кодекс“ в отпуск излизат само тези, които работят. 
***
	Политиката ни е като художествената гимнастика – обръчи от фирми, рязане на ленти, подхвърляне на топката, волна програма с медии и съчетание с бухалки. 
***
	– Ало, Народното Събрание ли е?
	– Да.
	– Искам да питам, какво трябва за да стана депутат?
	– Бе ти луд ли си?
	– Да. Някакви други условия? 
***
	Кихнах на касата в Кауфланд. Касиерката каза: „Наздраве“. Аз отвърнах: „Кажи едно число“. А тя отсече:
	– 47 лева и 56 стотинки!  
***
	Събрали се 5 приятелки, и нямало за какво да си говорят, защото се събрали всичките. 
***
	"Аз знам, че нищо не знам" – Сократ
	"Знаещият не е всезнаещ. Всезнаещият не е знаещ." – Лао Дзъ
	"Н'дей много зна" – Баба ми 
***
	НАСА съобщиха, че са открили вода на Марс. От нашето ВиК обмислят как да я включат към сметките за следващия месец.
*********

Занимателна страничка
ВЪПРОСИ:
 
	1. Кои са "Тримата от запаса" от едноименната продукция на режисьора Зако Хеския? 
	а) Георги Парцалев, Никола Анастасов и Георги Калоянчев
	б) Георги Парцалев, Никола Анастасов и Вълчо Камарашев 
	в) Георги Парцалев, Никола Анастасов и Киро Стоименов 

	2. Как продължава репликата от "Оркестър без име" "Ай, сиктир бе! Ще й свиря десет дена под прозореца. Да не е... 
	а) Барбара Стрейзънд
	б) Лайза Минели 
	в) Мерилин Монро

	3. Кой е режисьор на продукцията от 1979 г. "Лачените обувки на незнайния воин"? 
	а) Иван Андонов
	б) Методи Андонов
	в) Рангел Вълчанов

	4. С какъв трик впечатляваше съучениците си Митко Цонев в "Таралежите се раждат без бодли"? 
	а) Можеше да си мърда ушите
	б) Можеше да си достигне носа с език
	в) Можеше да казва азбуката оригвайки се 

	5. В кой филм дебютира Апостол Карамитев? 
	а) Под игото
	б) Утро над родината
	в) Наша земя
*********
ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИТЕ ОТ ОСМИ БРОЙ:
	Въпрос 1: отг. в
	Въпрос 2: отг. б
	Въпрос 3: отг. в
	Въпрос 4: отг. Б


 Притурка  Историята помни
БРАТСТВОТО
(с продължение)
	
	По краткия път към баните беше нащрек и от време на време се сепваше от сенките — нещо, което не би му се случило на младини. Мисълта, че се е добрал дотук жив, не го успокояваше. Ами ако го дебне нова засада? Ако създанията са изненадали и Макиавели? Дали той знаеше за Secta Luporum?
	И кому служеше всъщност?
	Стигна невредим мрачната огромна руина — паметник на изгубена епоха, когато Италия е властвала над света. Не се долавяше и следа от човешко присъствие, но Макиавели излезе иззад едно маслиново дърво и го поздрави мрачно.
	— Какво те задържа?
	— Пристигнах преди теб. Но… ме забавиха — изгледа го Ецио безизразно.
	— Какво искаш да кажеш?
	— Някакви смешници в театрални костюми. Звучи ли ти познато?
	Макиавели впи очи в него.
	— Предрешени като вълци?
	— Значи знаеш за тях.
	— Да.
	— Защо тогава предложи да се срещнем тук?
	— Да не би да намекваш, че…?
	— Какво друго да мисля?
	— Драги Ецио. — Макиавели пристъпи напред, — уверявам те, кълна се в Кредото ни, нямах представа, че ще са тук. — Той замълча. — Все пак си прав. Търсех място далеч от хорските очи, но не си дадох сметка, че те също обичат уединението.
	— Или са били предупредени?
	— Ако подлагаш на съмнение почтеността ми…
	Ецио махна нетърпеливо с ръка.
	— О, стига! Чака ни достатъчно работа. Не бива да спорим.
	Всъщност разбираше, че се налага да се довери на Макиавели. И засега нямаше причини да не го прави. Реши обаче занапред да играе по-предпазливо картите си.
	— Кои са те? Какво са? — попита той.
	— Сектата на вълците. Понякога се наричат следовници на Ромул.
	— Не трябва ли да се отдалечим оттук? Успях да отнеса някакви листове от леговището им и нищо чудно да се върнат да ги търсят.
	— Първо ми кажи дали взе писмото и какво друго ти се случи. Изглеждаш така, сякаш се връщаш от война.
	Ецио му разказа и Макиавели се усмихна.
	— Съмнявам се, че ще се върнат тази нощ. Ние сме двама обучени, въоръжени мъже, а ти, изглежда, добре си ги поразтърсил. Чезаре ще се ядоса. Не разполагаме с достатъчно доказателства, но смятаме, че създанията са наемници на Борджия. Банда псевдоварвари, които от месеци тероризират града.
	— С каква цел?
	Макиавели разпери ръце.
	— Политическа. Пропаганда. Идеята е, че хората с готовност ще потърсят закрилата на папата и в замяна ще му се отблагодарят с преданост.
	— Колко удобно. Но не трябва ли все пак да се махаме оттук?
	Ецио почувства внезапна и съвсем логична умора. Сърцето му се свиваше от болка.
	— Няма да се върнат тази нощ. Не подценявам храбростта ти, Ецио, но хората-вълци не са бойци, нито убийци. Борджиите ги използват като доверени посредници, но главната им задача е да сплашват. Те са бедни, заблудени души, безмозъчни пионки. Вярват, че новите им господари ще им помогнат да възстановят древния Рим. Основателите на Рим — Ромул и Рем — са откърмени от вълчица.
	— Помня легендата.
	— За клетите хора-вълци не е легенда. Но те са опасен инструмент в ръцете на Борджия. — Той замълча. — А сега ми дай писмото! И листовете, които си взел от леговището на създанията. Браво, между другото.
	— Дано се окажат полезни.
	— Ще видим. Дай ми писмото.
	— Ето го.
	Макиавели бързо счупи печата на свитъка.
	— Cazzo*! — промърмори. — Шифрирано е.
	[* Ругатня. — Б.ред.]
	— Какво искаш да кажеш?
	— Това не трябваше да е кодирано. Виничо е — беше — една от къртиците ми сред хората на Борджия. Каза ми, че е научил нещо от добре информиран източник. Ама че глупак! Разменят си шифрирани послания. Без кода сме безпомощни.
	— Може би листовете, които открих, ще помогнат.
	Макиавели се усмихна.
	— За бога, Ецио, понякога благодаря на Небесата, че сме в един лагер. Да видим.
	Той прегледа набързо страниците и тревожното му лице се проясни.
	— Вършат ли работа?
	— Така ми се струва… може би… — Той продължи да чете, сбърчил отново чело. — Да! За бога! Да! Мисля, че го открихме!
	Потупа Ецио по рамото и се засмя. По лицето на асасина също грейна усмивка.
	— Виждаш ли? Понякога логиката не е единственият начин за спечелване на войната. Късметът също играе известна роля. Andiamo*! Каза, че имаме съюзници в града. Заведи ме при тях.
	[* Да тръгваме (ит.). — Б.ред]
	— Следвай ме.
	— Ами конят? — попита Ецио.
	— Освободи го. Той ще си намери пътя към конюшните.
	— Не мога да го изоставя.
	— Трябва.
	— Връщаме се в града. Ако го пуснем там, ще разберат, че си пристигнал. Открият ли го тук, ще си помислят — ако извадим късмет — че все още се скиташ наоколо и ще отвлечем вниманието им.
	Ецио последва неохотно съвета му и Макиавели го насочи към скрити стъпала, отвеждащи под земята. Над най-долното гореше факла. Макиавели я взе.
	— Къде сме? — попита Ецио.
	— Оттук води началото си мрежа от древни подземни тунели, които кръстосват града. Баща ти ги откри и оттогава си остават асасинска тайна. По този маршрут ще избегнем стражите, които ни търсят, защото оцелелите хора-вълци несъмнено са вдигнали тревога. Тунелите са големи — в древни времена са ги използвали за транспорт и за многочислени военни отряди; построени са здраво, като всичко в онези дни. Много от изходите в града са срутени и блокирани. Затова трябва да подбираме внимателно посоката. Не се отдалечавай, не те чака нищо добро, ако се изгубиш тук.
	Два часа прекосяваха сякаш безкрайния лабиринт. Ецио забелязваше странични проходи, блокирани входове, странни изваяния на забравени богове над арките и стълбите, някои отвеждащи нагоре, други — в непрогледен мрак. На върха на трети мъждукаше бледа светлина. Най-сетне Макиавели, поддържал през цялото време равномерен, но бърз ход, спря пред една такава стълба.
	— Пристигнахме — обяви той. — Аз съм първи. Зазорява се. Трябва да внимаваме.
	Той изчезна горе.
	След сякаш цяла вечност, през която Ецио се питаше дали не са го забравили, дочу шепота на Макиавели:
	— Чисто е.
	Въпреки умората Ецио изкачи тичешком стъпалата, радостен, че отново диша свеж въздух. Беше си взел дозата от тунели и пещери за цял живот.
	През нещо като люк се озова в просторна зала, явно служила навремето като склад.
	— Къде сме?
	— На остров в река Тибър. Преди години са държали тук припаси. Сега го посещаваме само ние.
	— Ние?
	— Братството. Ако предпочиташ — това е убежището ни в Рим.
	Широкоплещест самоуверен млад мъж стана от стола пред масата, върху която бяха разхвърляни документи и остатъци от храна, и дойде да ги поздрави. Говореше прямо и дружелюбно.
	— Николо! Ben trovato*! — Той се обърна към Ецио. — А ти навярно си прочутият Ецио! Добре дошъл! — Улови го за ръката и топло се здрависа. — Фабио Орсини на твоите услуги. Слушал съм много за теб от братовчед ми — твоя стар приятел Бартоломео д’Алвиано.
	[* Добра среща (ит.). — Б.ред.]
	Ецио се усмихна.
	— Отличен воин — каза той.
	— Фабио откри това място — вметна Макиавели.
	— Разполагаме с всички удобства — обясни Фабио. — А отвън е обрасло в бръшлян и трънаци, не би се досетил дори, че съществува.
	— Добре е, че си на наша страна.
	— Напоследък Борджиите нанесоха тежки удари върху семейството ми и единствената ми цел е да ги унищожа и да възстановя наследствените ни имения. — Той се озърна колебливо наоколо. — Е, тук може би ти се струва малко окаяно на фона на дома ти в Тоскана.
	— Превъзходно е.
	Фабио се усмихна.
	— Bene. Сега ще ви помоля да ме извините, но ви напускам незабавно.
	— Какво си намислил? — попита Макиавели.
	Орсини доби сериозно изражение.
	— Подготвям се да си възвърна Романя. Днес Чезаре владее земята и хората ми, но скоро, надявам се, пак ще бъдем свободни.
	— Buona fortuna.
	— Grazie.
	— Arriverderci.
	— Arriverderci.
	Фабио им помаха приятелски и изчезна.
	Макиавели си разчисти място върху масата и отвори кодираното писмо, както и ключа към шифъра, открит в свърталището на хората-вълци.
	— Трябва да се заема с това — каза. — Сигурно си изтощен. Тук има храна и вино и хубава, чиста римска вода. Освежи се, докато работя, защото ни чакат още задачи.
	— Фабио ли е един от съюзниците, които спомена?
	— Да. Има и други. И един много могъщ.
	— И той е? Или е „тя“? — попита Ецио и в ума му неволно изплува образът на Катерина Сфорца.
	Не можеше да я пропъди от мислите си. Тя все още беше затворничка на Борджия. За Ецио 
най-важното беше да я освободи. Но дали тя не го заблуждаваше? Не можеше да изкорени семената на съмнението. Тя беше свободен дух; той не я притежаваше. Само че не му допадаше възможността да го правят на глупак. И не искаше да го използват.
	Макиавели се поколеба, сякаш вече е казал твърде много, но после отговори:
	— Кардинал Джулиано дела Ровере. Съперничеше си с Родриго за папската тиара и изгуби, но все още е могъщ човек с могъщи приятели. Има силно влияние във Франция, но изчаква сгоден случай — знае, че крал Луи ще използва Борджия само докато му е угодно. И най-вече — ненавижда го с дълбока и неугасима омраза. Знаеш ли колко испанци са назначили Борджиите на високи постове? Рискуваме да овладеят цяла Италия.
	— Значи той е най-подходящият човек за нас. Кога ще го срещна?
	— Моментът още не е назрял. Яж, докато аз работя.
	Ецио се зарадва на отдиха, ала откри, че не усеща глад и дори жажда — поне за вино. Отпи благодарно няколко глътки вода и повъртя в ръцете си едно пилешко бутче, докато Макиавели си блъскаше ума с листовете пред себе си.
	— Получава ли се? — попита Ецио.
	— Шшшт!
	Слънцето се бе издигнало до църковните кули на Рим, когато Макиавели остави перото и придърпа към себе си белия лист, върху който си водеше записки.
	— Готово.
	Ецио го погледна очаквателно.
	— Писмото съдържа заповед до хората-вълци — каза Макиавели. — Уведомява ги, че Борджиите ще осигурят обичайното заплащане, и им дава указания за нападения — тоест за всяващи страх набези — в различни райони на града, които още не са подчинени напълно на Борджия. Атаките трябва да съвпаднат „по щастлива случайност“ с появата на свещеник на Борджия, който ще използва силата на Църквата да „прогони“ нападателите.
	— Какво предлагаш?
	— Ако не възразяваш, Ецио, смятам, че трябва да започнем да планираме атака срещу Борджиите. Да продължим доброто начало, което постави при конюшните.
	Ецио се подвоуми.
	— Мислиш ли, че сме готови?
	— Si.
	— Първо искам да разбера къде държат Катерина Сфорца. Тя е могъщ съюзник.
	Макиавели го погледна озадачено.
	— Ако са я пленили, значи е в Кастел д’Анджело. Превърнали са го в крепост. — Той замълча. — Ужасно е, че Ябълката е попаднала в ръцете им. О, Ецио, как позволи да се случи?
	— Не знаеш какво беше в Монтериджони. — Сега беше негов ред да замълчи гневно. — Знаем ли наистина какво се мъти в противниковия лагер? Имаме ли тайна мрежа тук, с която да си съдействаме?
	— Почти не. Повечето от съюзниците ни — като Фабио — кроят военни стратегии срещу силите на Чезаре. Но французите все още го подкрепят.
	Ецио си помни френския генерал в Монтериджони — Октавиен.
	— С какво разполагаме тогава?
	— С един солиден източник. Момичета от бордей. Посещава го висшата класа, кардинали и други влиятелни римски граждани, но има проблем. Жената, която го стопанисва, е мързелива и обожава празненствата сами по себе си, а не като източник на информация за нас.
	— Ами градските крадци? — попита Ецио, спомнил си за ловкия младеж, който едва не отмъкна кесията му.
	— Е, да… Но те отказват да разговарят с нас.
	— Защо?
	Макиавели сви рамене.
	— Нямам представа.
	Ецио стана.
	— Най-добре ми кажи как се излиза оттук.
	— Къде отиваш?
	— Да завържа приятелства.
	— Какви приятелства, ако не е тайна?
	— Остави на мен.
	Едва по мръкнало Ецио откри щабквартирата на римската гилдия на крадците. Цял ден задаваше дискретни въпроси из хановете, получаваше подозрителни погледи и подвеждащи отговори, докато най-сетне се разпространи мълвата, че е безопасно да му съобщят тайното местоположение. Тогава дрипаво момче го поведе през лабиринт от алеи към занемарена уличка, където го остави пред една врата и тутакси изчезна.
	Не беше нищо особено — голям, запуснат хан, чиято табела с нарисувана лисица — или заспала, или мъртва — клюмаше на една страна, прозорците бяха закрити с прокъсани завеси, а дървените первази отчаяно се нуждаеха от ремонт.
	Необичайно за хан, вратата беше здраво залостена и Ецио похлопа. Напразно.
	Изненада го тих глас. Извърна се рязко. Нямаше навик да се оставя да го доближават неусетно в гръб. Зарече се да се постарае това да не се повтаря.
	За щастие гласът бе дружелюбен, макар и предпазлив:
	— Ецио.
	Мъжът, който го бе заговорил, излезе от сенките на близкото дърво и Ецио го разпозна веднага. Беше старият му съюзник Джилберто, Лисицата, който преди време предвождаше крадците във Флоренция в сътрудничество с асасините.
	— La Volpe!* Какво правиш тук?
	[* Лисица (ит.). — Б.ред.]
	Джилберто се усмихна широко и го прегърна.
	— Питаш защо не съм във Флоренция? Е, лесен въпрос. Водачът на тукашните крадци умря и избраха мен. Нямах нищо против да сменя обстановката, а старият ми помощник Корадин се съгласи да поеме гилдията у дома. Освен това — сниши съзаклятнически глас — в настоящия момент Рим е по-голямо… предизвикателство, ако мога да се изразя така.
	— Основанията ти ми изглеждат изчерпателни. Ще влезем ли?
	— Разбира се.
Оливър Боудън
 


