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Приоритети
В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАСГБ
На 16.02.2017 г. Управителният съвет (УС) на Национална асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ) проведе първото си заседание за 2017 г. 
На заседанието присъстваха председателят Димитър Парапанов и членовете на УС: Соня Захариева, Величка Драганова и Тодор Радев. 
По уважителни причини отсъства Калинка Ковачева. 
Маринка Маринова – председател нaа Контролния съвет (КС) на НАСГБ, участваше със съвещателен глас. 
УС прие докладна от председателя за дейността на НАСГБ за периода от 24.10.2016 г. до 16.02.2017 г.
УС на НАСГБ утвърди 4 нови членове, съответно по един от ТО Благоевград, ТО Горна Оряховица, ТО Пловдив, ТО Русе. 
Гласува се Планът за дейността на УС на НАСГБ за 2017 г. 
УС реши да внесе точка в дневния ред на Общо събрание за Изменение и допълнение на Устава на НАСГБ.      
УС взе решение за провеждане на Общо годишно отчетно събрание на НАСГБ за 2016 г., което ще се проведе в гр. Пловдив на 29.03.2017 г., от 17 ч., в хотел „Интелкооп“, ул. „Константин Нунков” № 13А, при следния дневен ред: 
1. Отчет на УС за дейността на НАСГБ за 2016 г.
2. Отчет на КС на НАСГБ за 2016 г.
3. Финансов отчет на НАСГБ за 2016 г. 
4. Отчет за дейността на НЦРСГ „Хелън Келър” през 2016 г.
5. Приемане проекто-програмата за дейността на НАСГБ през 2017 г. 
6. Приемане проекто-бюджета на НАСГБ за 2017 г. 
7. Приемане размера на членския внос за 2017 г. и 2018 г. (за който УС реши да предложи на Общото събрание да бъде 2 лв.)
8. Изменение и допълнение на Устава на НАСГБ 
9. Разни. 
УС прие проектите на материали по точките от дневния ред за внасянето им в Общото събрание на НАСГБ.
На заседанието отново бяха разгледани проблемите в ТО на НАСГБ – Варна. 
УС гласува решение за определяне адреса на НАСГБ, съгласно чл. 26, т. 14 от Устава на НАСГБ – гр. Пловдив, ул.“Ален мак“ №4. 
Гласуваха се и промени на Комисиите към УС на НАСГБ, съгласно чл. 25, ал. 1 и чл. 26, т.10 от Устава на НАСГБ: 
– Комисията по Социалната дейност да е в състав: председател: Величка Великова; членове: Илия Кърджанов и Злати Златев; сътрудник на комисията: Димитър Андонов – сътрудник на ТО Плевен; 
– Комисията по Издателската дейност да е в състав: председател: Анна Ройдева – редактор на сп. “Звук и светлина“; членове: Деян Славов и Елена Атанасова (те са и сътрудници).  
УС преразгледа решението си от заседанието на 24.10.2016 г. относно ТО Димитровград, като реши да възложи на Георги Манчев Петков временно да изпълнява функциите на председател на ТО Димитровград до провеждането на Годишното отчетно събрание през 2017 г. Бонка Петкова остава сътрудник на ТО Димитровград. 
УС реши да се учреди ТО на сляпо-глухите с център гр. Белица, в срок най-късно до 30 юни 2017 г. 
УС разгледа незадоволителната работа на Иван Лицов – председател на ТО на НАСГБ Горна Оряховица. 
УС разгледа и поканата за споразумението предложено от фондация „Заслушай се“ като реши НАСГБ да не се включи в предлаганото Споразумение и не приема новото предложение за Алианс, предложено от Асоциация на гражданите с увреден слух в България. 
УС гласува посмъртно да бъде наградена Спаска Джангозова с "Медал за особени заслуги" за изключителния й принос към развитието на НАСГБ и НЦРСГ „Хелън Келър“.  
Живка Огнянова


 Делници и празници
ТЪРЖЕСТВО В ТО АСЕНОВГРАД
	В ТО Асеновград се проведе тържество в клуба на слепите и сляпо-глухите, посветено на виното и любовта и отбелязване на годишнината от смъртта на един от създателите на българската азбука – Кирил Славянобългарски.
	Студеното време не разколеба членовете и те дойдоха усмихнати, радостни, словоохотливи, знаещи, че ще срещнат добри приятели. Участие взеха и незрящи от Първомай, а от Лъки – Лушка Маджарова – както винаги актуална и активна във всички мероприятия. Гости на тържеството бяха поетесите, членуващи в Съюза на независимите български писатели – д-р Александра Кирева и Иванка Янкова, издали много книги с поезия и хайку, а д-р Кирева – и романа „Лекари”.

	По традиция първо бе представен ритуалът, свързан със зарязването на лозите. Лозарят Атанас Николов предаде своя дългогодишен опит на младия наследник Красимир Касабов. Най-долната пъпка се оставя, тя е спяща, следващите две пъпки са плодните. Реже се над тях под ъгъл 45 градуса. Наследникът отпи вино от украсената бъклица и пожела здраве на всички.
	След това д-р Кирева разказа за своя живот и прочете стихове за любовта. Иванка Янкова произнесе слова за любовта, като подчерта, че тя е благослов, дар, награда, дава криле и прощава непростимото. Поетесата поздрави всички, чете свои стихове, един от които бе посветен на баща й, който през последните десет години от живота си е загубил зрение. Свое стихотворение за любовта декламира Елена Янакиева – член на управителния съвет.
	Голям интерес присъстващите проявиха към представянето на козметични средства за дами и господа, както и препарати за дома от придружителката на Камбуров – Любка Камбурова, след което се проведе викторина за виното и любовта. Десет души получиха награди. 
	Всички бяха почерпени с хубави асеновградски вина (мавруд, каберне) и със специалитетите, приготвени от Любка и незрящите.
	Радостта в залата беше голяма, докоснала нежните струни на душите на победителите над мрака и на всички придружители и гости.
	С пълни чаши накрая вдигнахме наздравица:
	“За младостта, която си отива!
	За любовта, която ни гори
	и като младо вино ни опива!
	За душата, която е изпълнена с мечти!”
 Славка Ставрева

ЗА ИСТИНСКАТА ПРОШКА
	В последната неделя на месец февруари група членове на териториалната организация на сляпо-глухите в Добрич, се включихме в интересна градска инициатива. На 26-ти февруари от 16.00 ч. Община град Добрич и Регионален исторически музей – Добрич организираха възстановка в АЕМО „Стария Добрич“ пред Часовниковата кула, по случай Сирни заговезни – Ден за прошка. Час преди това, по централната улица на Добрич (бул. „25 септември“) запяха чановете на кукерите и се изрекоха думи за берекет, за богат плод и благополучие. Багри, звуци и благослов се сляха в едно…          
	Припомням, че сутринта на този ден в православните храмове, по време на Светата литургия, се четат думите от Евангелието: „Ако простите на човеците съгрешенията им и вам ще прости небесният ви Отец; ако ли не простите на човеците съгрешенията им и вашият Отец няма да прости съгрешенията ви" (Мат. 6:14 – 15). Искрени, мъдри и прости думи, превърнати от предците ни в празничен ритуал.
	В Добруджа денят се празнува тържествено. Извършват се редица обредни действия – кукерски игри, хамкане, хвърляне на стрели, прескачане на огън, сирнишко хоро. Сирни заговезни е едно от най-игривите и безгрижни народни празненства преди дългите и строги великденски пости.
	В празника участва Професионален фолклорен ансамбъл „Добруджа“ с главен художествен ръководител Стоян Господинов.
	Благодарение на всичко това, ние успяхме да се докоснем до тези изконни традиции. Припомняйки си миналото на нашите майки и баби, за сетен път решихме да бъдем по-добри и по-човечни. 
	Февруарската привечер ни обгърна с типичния си студ, но ние бяхме потънали в размисъл около истинските неща в живота. Прошката е велик акт на човеколюбие и ако е истинска, тя води до чудеса.
Калинка Ковачева



Силуети
ЦВЕТЯ ЗА ВИЛИ
Из спомените на един грешник
 
	С притеснение и малко страх сядам да напиша тези редове в навечерието на Великден, търсейки отчаяно утеха и разбиране от Всевишния за моите земни грешки.
	Аз съм от хората, които едва ли биха се стреснали, когато застанат пред последната порта на живота и затова винаги съм гледал да правя някакви житейски равносметки, докато вървя по своя път. Изпадайки в трудни, а понякога и направо решаващи живота ми ситуации, неведнъж съм оцелявал, хващайки се здраво за смешното, комичното и самоиронията, като най-добрите защитни средства в такива случаи. Лутайки се непрекъснато между кривото и правото, често се сблъсквах с какви ли не човешки характери, изградени от болни амбиции, мания за слава, власт и благоденствие.
	Наскоро в едно предаване, по повод смъртта на Габриел Гарсия Маркес, ме порази следната негова мисъл: „Да гледа отгоре има право само този, който помага на някой паднал на земята да се изправи отново на крака“. Тези думи би трябвало да стоят на всяко кръстовище на земния път и като червен светофар да светят денем и нощем, за да ни предупреждават за това какво ни очаква, когато самозабравата ни затвори очите и ушите за болките и страданията на ближните ни. 
	Обратно на това което предстои, всички ние вместо да се смирим, да помислим от какво имат нужда другите и защо на другия край на света умират деца от глад и жажда, непрекъснато преяждаме и препиваме, а после преливайки от самодоволство, питаме огледалото от стената „Кой е най-прекрасен на земята?“. Огледалото отговаря на въпроса с въпрос: „Знаеш ли приказката за царицата и новите обувки?“. Когато нейните придворни един ден видели, че тя вместо новите обувки е обула старите скъсани галоши, водачът на дворцовите ласкатели погледнал нагоре, затворил очи и викнал високо, така че да го чуят всички: „Вижте, вижте, царицата има нови обувки!“. Стоящите около него също затворили очи и  в хор повторили неговите думи: „Да-а-а, царицата има нови обувки!“. Не след дълго, за по-голяма благозвучност групата на ласкателите била наречена „Хор на лицемерието“. 
	Ти, искаш ли да чуеш този хор как те превъзнася заради осигурените от теб хранителни и козметични продукти по Коледа и Нова година или искаш да чуеш истината?! „За каква истина ми говориш, старо нащърбено огледало?“ – питам аз. „Това не е моята истина. Аз ще ти разкажа за истинската истина. За тази истина, която има значение за мен“.
	Преди десет години тя ме посрещна мълчаливо с поглед, преминаващ през моето тяло като лазерен нож. Четяща хорските мисли, въпреки стопроцентовата си слепота, тя виждаше като под микроскоп всичко, което ставаше в малодушните интригантски зачатия на човешкия род.
	„Сигурно твоята истина е безлична, непозната, измислена от теб заради самия теб?!“ – подхвърли ми ехидно кръглоликото огледало. „Напротив – отвърнах му аз –  истината, за която ти говоря си има име. Това име го знаят всички, а нея я познават навсякъде. Доста хора са се срещали с нейната особа и са си подвивали опашките след като многократно са опитвали да я променят“.
	„Че кажи най-после как се казва тази прословута истина!“ – сопна ми се изгарящото от любопитство огледало. „Нейното име е Величка Гушева-Кърпарова – казах тихо аз – за съжаление, тя вече не е между нас. Затова ще ти разкажа за нея, така както я познавах“.
	За пръв път я срещнах официално, когато приех поканата двамата с жена ми да пеем във водения от нея фолклорен състав. На тази наша първа среща тя ми приличаше на малко момиче с големи мечтателни очи, които и до днес не мога да забравя. На външен вид тя беше спокойна и отминаваше с усмивка човешките дребнавости. В действителност Вили беше като рапира, изкована от толедска стомана. Решителна и твърда, когато отстояваше своето право на мнение, тя не отстъпваше дори пред профсъюзните и съюзните величия. Противопоставяше им се без страх, без да се замисли дори и за миг за последствията, които можеха да възникнат за нея и нейното семейство.
	Беше стъпила здраво на земята, въпреки че не виждаше. Природата я беше надарила с висок интелект, безмерен работохолизъм и любов към музикалното и литературното изкуство. Преди да се срещна с госпожа Кърпарова, не бях виждал друг човек толкова силно да обича музиката. Тя не само я обичаше, а живееше с нея, за нея, и това е най-правилното определение за връзката между тях двете. За Вили музиката беше нейният живот.
	След като се вляхме в редиците на певчевския хор, воден от госпожа Кърпарова, сблъсъкът ми с нейния хаплив характер не закъсня. Двамата влязохме в конфликт най-вече заради твърдото убеждение, че всеки според своята гледна точка е прав и не е длъжен да се съобразява с възгледите на отсрещната страна. Нашите на пръв поглед леки спорове, скоро преминаха в остри, неподлежащи на описание нападки. В един миг на бойното поле се сблъскаха гордостта и личното его на единия, с твърдия и непреклонен характер на другия. Този сблъсък незабавно прерасна във военни действия, а както е известно, по време на война няма непозволени средства. Ние с Вили използвахме тези средства без мярка и разум. Аз настъпвах бавно и упорито срещу нея, посредством новосъздадената от мен формация ”Настроение”, а тя атакуваше от всички страни моите позиции, използвайки влиянието си над управителния съвет на ССБ в Пловдив. В тази битка хвърлихме най-добрите си приятели и съмишленици, без да мислим за мостовете, които изгаряхме докато воювахме. Бяхме като онези две козлета вплели рога върху тясната греда над буйната река. Не отстъпвахме нито сантиметър назад. Всеки се мъчеше да бутне другия в дълбоките води без да мисли, че падащия ще повлече със себе си надолу и своя противник. 
	Докато двамата с Вили воювахме, чуждоземните армии стояха отстрани, наблюдаваха нашата безсмислена битка и чакаха да видят кой ще победи, за да се присъединят към него в подходящия момент. Дребните душици правеха тънки сметки за преразпределение на постовете в управленческата йерархия. Подкрепяха ту единия, ту другия, отричаха се едновременно и от двамата, после заставаха встрани от нас, незнаещи какво да правят, като стадо изоставено от своя водач. 
	През това време ние продължавахме да си блъскаме дебелите глави една в друга, с единствената мисъл на всяка цена да си причиним болка. И всичко това заради едното пеене. Много късно разбрахме, че от тая блъсканица, ние с Вили, няма да спечелим нищо. За съжаление, от нея  спечелиха другите. Един седна на приготвеното от нея топло местенце, друг си присвои нейните звания и завоевания, трети, пети и десети направо я забравиха и заличиха от лицето на певческия възход на пловдивската организация, въпреки моето предложение фолклорната група да се преименува на смесен хор „Величка Гушева-Кърпарова”. Най-вероятно с цел възвеличаване на техните нововъведения в сложната структура на модерното едногласно пеене.
	Днес, след многото изминали години, се чудя защо и кому беше нужно това хабене на нерви, сили и всичко останало. Вили замина за отвъдното без време, аз седя и мисля ден и нощ защо стана така. Виждам я седнала пред пианото, полуусмихната да ми говори напевно и наставнически, сякаш никога не е умирала.
	„След месец ми е последната химиотерапия. Смятам да не ходя повече в София. А ти не си мисли, че съм приключила с вас двамата. Върна ли се здрава след Нова Година, с жена ти ви искам обратно в групата. Знаеш добре, че няма втори глас като този на Димето и човек, който по-добре да помни партиите от теб“. „Хубаво Вили – отвръщам успокоително аз – ти се оправяй, другото е лесно. И да не се върнем, няма да се свърши света без нас. Проблемът е, когато ти не си добре и не твориш“.
	– Ти не ми казвай кое е добре и кое не е! – отвръща ми остро тя.
	– Добре де, ще дойдем, ама нали знаеш, че повечето хора от състава много, много не ни искат – отвръщам полушеговито, полусериозно аз.
	– Те да си гледат работата! – прекъсва ме Вили с нетърпящ възражение тон. Който не ви иска, да си отива. Аз съм го създала този състав и аз решавам кой да дойде в него и кой да си иде. Мога да мина и без едните, и без другите. Да не си мислят, че са незаменими. Ако бяха такива, досега да са направили нещо свое, както ти направи формация „Настроение”, а не да седят при мен и да ми се умилкват непрекъснато. Щом не им харесва, да си ходят в къщи. Само че и там не ги искат кой знае колко много. Затова напират да репетираме по три пъти в седмицата.
	Ей така си говорехме по телефона с госпожа Кърпарова малко преди нейното безвъзвратно отпътуване към отвъдното. Докато си приказвахме, двамата с нея си спомнихме за едно пътуване до Гърция, при което в стремежа си да ме стресне, тя се изправи на предната седалка в автобуса и викна с намерение да спре моите остро отправени към нея думи:
	– Спри да говориш, че ще те сваля от рейса!
	– Ти гледай аз да не те сваля от него – отвърнах без да се замисля. Да не е на баща ти рейса, та да ме сваляш, когато ти хрумне!
	Смяхме се дълго, когато си спомнихме за този случай. 
	– Представяш ли си, Вили, колко ни е бил акъла тогава! – казвам аз. Да се хванем двамата с теб, да се дърпаме един друг, а докато сме на пътя, рейсът да отпраши към Солун, а ние нищо невиждащи да останем на шосето сами.
	– Ами ти нали си много умен! – отвръща ми тя с подигравателен тон. Ще ме хванеш и ще ме водиш, щом си толкова ербап.
	– Да ме прощаваш, Вили, ама ти си с висше образование и на теб се пада голямата чест да водиш дружината – не й оставам длъжен.
	Само че в солунската черква, където пяхме почувствахме какво е да си забравен в истинския смисъл на думата. Другите си хванаха придружителите под ръка, а ние с нея останахме забравени на сцената. В суматохата всеки да се направи на интересен пред тамошното духовенство, забрави за нас двамата невиждащи нищо колеги.
	– Ако си мислят, че ще им се молим, много се лъжат! – викна ми през шумотевицата Кърпарова. После извади белия бастун от чантата, хвана ме за ръката и ме поведе надолу по стълбите. По средата на стълбището аз се спрях и се изкисках весело, без да се усетя, че в момента се намираме в божия храм.
	– Какво се смееш като луд? Не стига че те водя, ами май нещо ми се и подиграваш! – сряза ме тя.
	– Не ти се подигравам, госпожо Кърпарова! Сетих се за нещо и не можах да се сдържа.
	– Кажи защо се хилиш така самодоволно? – попита ме тя още по-раздразнена от моя неспиращ смях.
	– Представи си следната картинка – заговорих с насълзени от смеха очи – онези долу сега ни гледат и се чудят какво става с нас. Тези двамата само преди два часа искаха да се изхвърлят един друг от рейса, а сега вървят хванати ръка за ръка, сякаш никога не са се карали.
	– Виж Киро – каза ми Вили след като помълча малко. – Аз може да съм…
	– Знам, Вили, знам. – прекъснах я меко аз. Ти може да си безкомпромисна, взискателна, остра и твърда като кремък, но си от хората, които в един момент могат да те сринат със земята, а в следващия, ако видят, че имаш нужда от помощ, ще ти подадат ръка и ще ти помогнат да се изправиш отново на крака.
	– Така е. – отвърна замислено тя. И повярвай ми, изобщо не се срамувам да си го призная.
	Не знам защо, но най-хубавите ми спомени за Вили са свързани с храмовете и подобните на тях сгради, като например този от Араповския манастир край Асеновград. След празничния концерт сме седнали на дървената пейка и пием: аз – бира, а тя – безалкохолно. Говорим си за нещата от живота и изведнъж нещо ме преряза през гърдите. Тя като че ли усети моята болка и веднага извади, каквито имаше хапове, за да ми помогне. Друг на нейно място, при всичко причинено от мен през няколкото години на взаимно унищожаване, сигурно щеше да се радва на моя житейски край. Същата вечер бях споходен от масиран инфаркт, който за моя радост и за най-голямо разочарование на някои мои „приятели“ беше отстранен успешно и навреме. Вили не спря да се интересува за моето здраве и да ме подкрепя, докато не се възстанових напълно.
	Ето такава си беше тя. Властна, безкомпромисна по отношение на всичко, свързано с музиката, но добра по душа и ранима като малко дете. И много, много неразбрана. Десетки пъти съм я виждал насън как седи на постланото одеяло върху тревата на манастирската поляна. Замислена и вглъбена в себе си, Вили навярно е усещала идващото. Сигурно си е мислела колко песни може да сътвори за година живот, даже за месец или два. И сигурно с цялата си душа се е молила на Бог да я остави още малко на тая грешна земя.
	Та тя ли, Боже, беше най-голямата грешница, та я прибра толкова рано при себе си?! Онова, което казват, че Господ Бог прибира при себе си първо тези които обича, на мен не ми се нрави особено много. Тук останаха да се кичат с нейните лаври хора, които не заслужават изобщо да ходят по земята. Но кой съм аз да казвам кой да живее и кой да не живее. За Вили обаче съм абсолютно сигурен, че трябваше сега да е тук при нас телом и духом. Тя не биваше да ни напуска толкова рано, заради мисията, която имаше да върши. Остави много песни и стихове на земята, но и още колко много можеше да сътвори. Все едно беше започнала да оформя възможно най-красивия букет цветя. 
	Виждам я как до аленочервените карамфили подрежда белите, кристално чисти рози, до тях гордия студен нарцис, до него срамежливия крехък синчец и много, много здравец. Аз се опитвам да й помогна в оформянето на този красив букет, добавяйки моите най-скъпи спомени за нея от Варна, Одрин, Солун и безбройните други места, където заедно с песните на Вили остана да гори огънят на нейната душа.
	Музиката, която остави Вили, днес ме следва навсякъде и винаги, когато съм на сцената, тя ще бъде до мен.
Кирил Дамянов


Приятели от близо и далеч
ОБМЕН НА ОПИТ МЕЖДУ ПРЕПОДАВАТЕЛИ НА 
ЗРИТЕЛНО ЗАТРУДНЕНИ В АНЖЕР, ФРАНЦИЯ
 
	Срещата се проведе по линия на международен проект VapetVip по програма “Еразмус +”.
	Проектът има за цел да обучи преподаватели на слепи и зрително затруднени лица от участващите държави (България, Франция, Швеция, Германия и Португалия) на онлайн обучение чрез създадената през 2013 г. платформа за онлайн обучение iportal4languages.eu, както и да се създаде форум и/или социална мрежа за обмен на практики и опит при обучението на зрително затруднени онлайн.
	Онлайн платформата бе замислена и създадена по проект iPortal с цел езиково (а и не само) онлайн обучение, което да осигури класна стая за директен диалог с учителя, бяла дъска за рисуване и писане на математически формули, за презентиране и др. 
	Това беше втора опознавателна среща, на която се дискутираха приоритети и задачи за различните членове (държави), както и дискусия върху възможността за адекватно обучение на преподаватели, които да могат след това да обучават своите зрително и/или слухово затруднени клиенти.
	Пътувахме до Франция с авиокомпания Wizzair, от София – Терминал 1 до летище Париж Бове, което е доста отдалечено и се намира в предградията, след което с автобус до Анжер.
	Имахме един ден престой в Париж, за да огледаме и снимаме забележителности, макар че времето не ни стигна. 
	Това, което ми направи впечатление в Париж, освен забележителностите, видими за всички, е метрото – там освен че се казват спирките, има и заграждения пред линията и те се отварят синхронизирано, само когато мотрисата спре на точното място, при което е изключено някой да падне на линията.
	Другото е, че на всяка улица и кръстовище има изпъкнали маркировки за незрящите.
	Относно Анжер, това е град в западна Франция, департамент Мен е Лоар на регион Пеи дьо ла Лоар. Градът е разположен при вливането на река Мен в река Лоара. 
	Населението му е около 150 000 души.
	Там има много паркове, градини и приятни местенца за отдих. Пристигнахме с автобус в Анжер след около три и половина часа път на разстояние от около 380 км. 
	Оттам трябваше да хванем автобус № 11, за да отидем до района на института за зрително и слухово затруднени Монтеклер. Той е разположен също насред голям парк.
	В института се обучават деца и младежи до 20-годишна възраст. Обучават ги, както в нашите центрове – на ориентиране и мобилност, брайл, компютърна грамотност и полезни умения, а също така предлагат и психологическо подпомагане. Такива институти има около 5-6 в цяла Франция.
	Там има и места за художествени и спортни изяви – направиха ми впечатление изложени  картини и дори батут за слепи, който има отстрани ограждаща мрежа, която пречи на незрящия или слабовиждащия, който скача на него, да падне.
	Моето участие беше споделянето на опит в достъпността при обучението на незрящи чрез говорящи програми и адаптацията на скриптове за достъпност в Интернет.
	Изнесох презентация, показваща проблемите с достъпността на незрящите в Интернет и решаването им.
	До голяма степен проблемите с достъпността в уеб пространството за незрящите зависи от самите създатели на сайтове в мрежата – дизайнът трябва да се проектира така, че да няма скриптове, които пречат на нормалното прочитане на информацията и взаимодействието на незрящия с уеб интерфейса. Да има алтернативни варианти на captcha кодовете (кода в картинка), чрез които се удостоверява, че слепият не е робот като например въпрос от математиката (колко е 3 по 4) на който се пише отговора в дадено текстово поле. Същият проблем е и, когато незрящият се опита да гледа/прослуша поточно видео или аудио, което се съдържа във т.нар. флаш плеър, с който не може да се оперира. 
	Добрата новина е,  че в най-популярният сайт за видео споделяне www.youtube.com наскоро промениха скриптовете си така, че видеото да може да бъде управлявано (спирано, пускано, субтитри), но същото не може да се каже за други видео стрийминг източници и/или уеб съдържание.
	Ето защо съм посветил известна част от времето си да проуча и разработя начини за достъпно уеб съдържание за незрящите. 
	Наскоро приспособих един аудио и видео плейър, който се управлява лесно с бутони (старт, стоп, усилване, намаляне, следващ или предишен клип), на който добавих и функционалност на клавишни комбинации за управление. Пример може да видите/чуете на следния уеб адрес: http://iportal4languages.eu/radio/iportalradio.html.
	Иначе градът е с богата история и в него са родени знаменити личности, като например Мари д’Анжу – кралица на Франция, Жан Боден – френски философ, химикът Жозеф Пруст, изобретателят Дени Папен и др. 
	Разгледахме крепостта Анжу и стария град, където направихме снимки. Средновековната крепост е от 11 век, никога не е била разрушавана и се е запазила досега.
	Направи ми впечатление, че навсякъде, където има забележителности, има и брайлови надписи за незрящите какво представлява дадената забележителност или монумент. 
	Старият град се извисява на хълма до крепостта и е с криволичещи улички, стари църкви и сгради, някои от тях са направени магазини за сувенири, вина и други.
	В заключение мога да кажа, че съчетах полезното с приятното и мога само да пожелая същата грижа от страна на държавата за нашите слепи и глухи, както във Франция!
Илия Кърджанов - компютърен специалист към НАСГБ

ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ И ОБЩЕСТВОТО НИ
(Интервю с председателя на общински съвет – Плевен) 
 
	Г-н Митев, какви програми и проекти предстои да реализира община Плевен за интеграция на хората с увреждания през тази година?

	В Плевен от години се работи в подкрепа на хората с увреждания, като се стремим да им създаваме условия за нормален живот и социална интеграция. В момента изпълняваме проект "Разкриване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда" по договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, процедура „Независим живот“. Срокът на проекта е 01.02.2016 г. до 31.12.2017 г. с бюджет 499 881,88 лв., като след допълнително споразумение този срок бе удължен до 01.02.2018 г., а бюджетът актуализиран на 874 555,48 лв. Целевата група на проекта са хора с увреждания и техните семейства, както и хора над 65 години с ограничение или невъзможност за самообслужване. Те получават дългосрочна грижа, включително социални, здравни и психологически услуги, оказва им се ежедневна подкрепа. 
	Във връзка с проектните дейности е обособен "Център за почасови социални услуги“, който се намира на първи етаж на жилищна сграда на ул. "Ген.-лейтенант Атанас Стефанов" (бивша ул."Хемус") № 4. Центърът разполага с психолог и медицинска сестра, двадесет и двама социални асистенти, деветдесет лични и седемнадесет домашни помощници. В първата фаза на проекта, почасово социални асистенти са осигурени за двадесет и двама души, деветдесет души имат личен асистент, а за други четиридесет и осем е осигурен домашен помощник. Втората фаза на проекта ще стартира на 1 май тази година и тогава ще бъдат сключени договори със седемдесет и седем лица. 

	Друг социален проект, който изпълнява Община Плевен, е „Продължаване дейността на Регионален център за ранна интервенция на уврежданията – Плевен“. Този проект е по договор за безвъзмездна финансова помощ, сключен на 25.08.2016 г., в размер на 588 143,00 лв., по процедура на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Срокът за изпълнение е 01.09.2016 г. – 31.12.2018 г., с основна дейност предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие: ранна интервенция на уврежданията при деца от 0 до 7 години; предоставяне на подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители и семейства; здравна консултация за деца до 7 години; допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище. Всички тези дейности стартираха с началото на 2017 г. 
	В Община Плевен работим активно и по Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания. По тази програма до момента сме имали един ангажиран в Община Плевен. В момента едно лице работи по нея. В село Ласкар имаме заявка и от още двама. Трябва да отбележа, че програмата е с ограничен ресурс и Община Плевен е една от малкото в страната, които кандидатстват и взимат хора по нея.

	Какви допълнителни социални услуги за деца и възрастни с увреждания предвижда Общината в своята социална програма в следващ период?
	През 2017-2018 година Община Плевен, чрез реализирането на проекти, ще продължи предоставянето на едни от най-търсените социални услуги – „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“. 
	Освен това по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. предстои разкриване на нови две социални услуги – „Център за работа с деца на улицата“ (с капацитет 28 места) и „Център за временно настаняване“ (с капацитет 32 места). Центърът за работа с деца на улицата е комплекс от социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата. Работи се индивидуално с всяко дете и с неговото семейство. Вторият център – за временно настаняване, ще има за цел да помага на бездомни лица, като задоволява ежедневните им потребности, за срок не повече от 3 месеца в рамките на календарната година.
	Как се контролира и координира работата на всички тези заведения за социални услуги?
	Всички тези заведения, за които стана дума, предоставят социални услуги в съответствие с утвърдените от АСП методически ръководства, указания, правилници и други документи. Ролята на Общината е да направи анализ на потребностите от определен вид социална услуга и да предприеме необходимите законови мерки за разкриването й, както и да осигури устойчивост на услугите, разкрити чрез проекти по различни оперативни програми. Издръжката на социалните услуги се извършва от Общината, както със средства, предоставени от държавния бюджет, така и със средства от местни приходи и данъци. Общината поддържа материалната база, оборудването и обзавеждането на социалните услуги. Към Община Плевен с решение на Общински съвет – Плевен, е създаден и Обществен съвет по социално подпомагане, в който се разглеждат, и при необходимост внасят за решаване от Общински съвет – Плевен, всички въпроси, касаещи развитието и предоставянето на социални услуги. 
	Има ли краткосрочни и дългосрочни програми, стратегии и годишни планове за развитието на социалните услуги на територията на Плевенска община?
	Развитието на социалните услуги на територията на община Плевен е заложено в разработената и приета от Общински съвет – Плевен Общинска стратегия за развитието на социалните услуги 2016-2020 г. Тя обхваща 5-годишен период и е неделима част от Областната стратегия за развитието на социалните услуги 2016-2020 г. Ежегодно се разработва и приема План за развитие на социалните услуги в общината за следващата календарна година, отчита се и изпълнението на Годишния план за развитие на социалните услуги в общината за изминалата календарна година.
	Г-н Митев, може ли да кажете какво се прави, за да бъдат хората с увреждания достатъчно ангажирани и активни във вземането на решения по въпроси, които ги касаят?
	В община Плевен са разкрити 34 клуба на хората с увреждане и пенсионерите /КХУП/, с оглед интегрирането им в обществото. За подпомагане и координиране дейността на клубовете отговарят и съответните хора. За издръжка на клубовете се залагат и средства в общинския бюджет. Освен това хората с увреждания, както и всички останали граждани, имат право да посещават сесиите на Общинския съвет, да задават въпроси и изказват мнения по въпросите, които ги вълнуват.
	Достатъчно ли, според Вас, е адаптирана архитектурната среда в общината за хората с увреждания и в тази връзка – какво предвиждате по този въпрос в бъдеще?

	По този въпрос мога да кажа, че всички сгради за обществено ползване са с изградена адаптирана архитектурна среда – Областна администрация, Община, Съд, Прокуратура, Полиция, "Местни данъци и такси", лечебни заведения и др. 
	Още един конкретен въпрос по тази тема – предвиждат ли се в Плевен дейности за реализиране на услугата "Специализирано транспортно обслужване" за хора с увреждания по предварителна заявка?
	В Плевен вече има доста неща, направени с цел да улесняват придвижването на хората с увреждания в града. По мащабния проект „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен“ бяха доставени 40 нископодови, несъчленени тролейбуси. По този начин бе осигурена достъпна среда за хора с двигателни затруднения. Опитваме се да помагаме с каквото можем.  
	Г-н Митев, многократно сме обсъждали с наши събеседници един такъв въпрос, който бихме предложили на общината за реализация. Става дума за поставяне на светещи предупредителни знаци на възлови пешеходни пътеки до клубовете на хората с увреждания, указващи на водачите на моторни превозни средства за присъствие на хора със специфични потребности. Такива знаци сме виждали в доста градове при наши посещения там.
	Благодаря Ви от мое име и това на всички нас, хората с увреждания, и нека 2017 г. бъде за всички ни много успешна.
Интервюто проведе: Румен Петков


Щрихи от родината
ЗНАМЕТО НА СТИЛИЯНА
	На Трети март 2017 г. в Националния военноисторически музей се проведе Ден на отворените врати. От 10.00 до 18.00 часа там можеше да се види безценна българска светиня – първообразът на националния трибагреник.  
	В началото на ноември 1876 г., когато става ясно, че предстои война между Русия и Турция, в Браила се провежда събрание на българската общност. Събранието натоварва Иван Параскевов – богат търговец, преселник от Ямбол, да изработи знаме за българските опълченски дружини. Иван Параскевов е член на Българското човеколюбиво настоятелство. Това е най-русофилската организация през Възраждането, която вярва, че Русия ще освободи своите братя българи. Иван Параскевов се консултира с членовете на настоятелството какво да представлява знамето. Стига се до идеята модел да бъде руското национално знаме – хоризонтален трицвет с последователност отгоре надолу бяло, синьо, червено. Синият цвят е заменен със зелен – цветът на знамената на четите и на Първата българска легия. По този начин Българското човеколюбиво настоятелство засвидетелства своето уважение и преклонение пред Русия. Така се появява първообразът на българското национално знаме. 
	Иван Параскевов поръчва материалите от Виена, а изработката на знамето е възложена на 14-годишната му дъщеря Стилияна. Знамето е завършено през април 1877 г. Ушито е от атлаз –плътна коприна. Бродирано е със златна сърма и естествени перли. Върху зеления цвят със сърма е избродиран прав лъв с корона и надпис „България“. На червения цвят е избродиран надписът „С Божия воля и със силата славнаго рускаго царя напред“. Отдолу в края е извезано с малки букви: „Стилияна Параскевова, Браила, 1877 априлий“. Дръжката на знамето има бронзов накрайник, представляващ православен кръст върху повален полумесец. Знамето завършва със срез „лястовича опашка”. 
	На 8 май 1877 г., в град Плоещ, то е предадено от Иван Параскевов и дъщеря му на главнокомандващия руската дунавска армия – великия княз Николай Николаевич, който обещава да го връчи на Четвърта опълченска дружина. Членовете на Човеколюбивото настоятелство веднага поръчват на Славянския комитет в Москва изработването на още две такива знамена.
	Следите на знамето се губят след като е предадено на княз Николаевич. През 1930 г. става ясно, че то е в княжеския дворец. 
	Малко преди Стилияна Параскевова да почине, получава позволение да го види. Придружава я синът й. Според семейните спомени тя със сълзи на очи го е докосвала и целувала.
	В първоначалния проект за Търновската конституция, текст за националното знаме не присъства. На 22 март 1879 г. народният представител Никола Михайловски повдига въпроса за „националните бои“. В дебата за цветовете на знамето участват Петко Каравелов, Константин Стоилов, Киряк Цанков и Петко Славейков. В крайна сметка, Учредителното събрание приема чл. 23, според който „Българското народно знаме е трицветно и се състои от бял, зелен и червен цвят, поставени хоризонтално“.
 	Днес знамето се пази в Националния военноисторически музей. Съхраняването му изисква определени условия, затова не се представя в постоянната експозиция.
	През април 2017 г. се навършат 140 години от появата на знамето. 
	Бележка: В материала е използвана информация от статията на проф. д.и.н. Иван Стоянов „Как се е появило българското национално знаме“.
Боряна Веселинова
 
* * * * * **
Рецепти
ВЕЛИКДЕНСКА КОКОШКА С ЛУК 
(предложение на Ивелин Тодоров от Шумен)
	Продукти: 1 кокошка – около килограм и половина, 1 кг кромид лук, 150 г масло, 1 с.л. червен пипер, сол, магданоз и джоджен.
	Начин на приготвяне: Кокошката се нарязва на парчета (порции). Парчетата се запържват леко в мазнината. Прибавя се червеният пипер, нарязаният на ситно лук и всичко се залива с топла вода, след което месото се оставя да ври. Щом остане на мазнина, когато месото се свари добре и лукът се задуши добре, се поръсва с магданоз и джоджен.   
***
КОЗУНАЧЕНО РУЛО С КАКАО И ОРЕХИ
(предложение на Сашка Тодорова от Търговище)
	Продукти: 1/2 кг брашно, 20 г мая, 5 яйца, 150 мл прясно мляко, 200 г захар, 1/2 ч.ч. маргарин (може и 50 г мас), настъргана кора от един лимон. За пълнежа: 150 г захар, 30 г какао, 30 г маргарин, орехи.  	
	Начин на приготвяне: Всички продукти се смесват и от тях се измесва тесто, което се оставя да втаса. Продуктите за пълнежа – какао, маргарин, орехи също се смесват и разбъркват добре. Втасалото тесто се разточва и се намазва с плънката, след което се завива на руло и се оставя отново да втаса. Намазва се с яйце и се поръсва със захар. Изпича се в предварително загрята фурна.

***
 
КУРАБИЙКИ ЗАХАРИНКИ
(предложение от Ивелина Тодорова от Силистра)
	Продукти: брашно – 600 г, 2 бр. яйца, 1 ч.ч. захар, 1/2 ч.ч. олио, 1 ч.ч. кисело мляко, 1 ч.л. сода бикарбонат, 2 бр. ванилия 
	Начин на приготвяне: Разбиваме едно яйце и един белтък (жълтъка отделяме за намазване на сладките) заедно със захарта, до побеляване. Добавяме олиото и отново разбиваме. Угасямe содата в млякото и добавямe към яйчената смес. Пресявамe брашното и замесвамe меко и нелепнещо тесто. Оставям го да почине 10 минути. Разточвамe върху набрашнена повърхност и изрязвамe форми, в случая сърчица. Може да се направят и като топчета с големината на орех. Отгоре намазвамe с отделения жълтък, разбит с малко прясно мляко, поръсвамe със захар и печем на 180 градуса.
 
Усмивки 
  
ДОКЛАД ЗА ЗЛОПОЛУКА
 	Уважаеми господине,
	Пиша ви в отговор на молбата за допълнителна информация към т. 3 от доклада ми за злополуката. Причината за инцидента беше наречена от мен "недооценяване на обстоятелствата". Вие помолихте за по-обстойни обяснения и аз се надявам, че следващото по-долу описание на случилото се ще ви удовлетвори.
	По професия съм зидар. В деня на инцидента работех сам на покрива на една новострояща се шестетажна сграда. Когато приключих работата си, установих, че са ми останали излишни тухли, които, както след това се оказа, са тежали около 230 кг. За да не ги пренасям на ръце до долу, аз реших да ги спусна до земята във варел, като използвам макарата, прикрепена към стената на строящата се сграда. Слязох долу, застопорих въжето, качих се обратно на покрива и сложих тухлите във варела. След това отново слязох долу и отвързах въжето, придържайки го леко, така че тухлите да бъдат спуснати бавно. В т. 11 на доклада за инцидента съм указал, че моето собствено тегло е 60 кг.
	Поради изненадата си, че изхвърчах от земята така внезапно, забравих да пусна въжето. Не е необходимо да казвам, че продължих да се изкачвам по стената на сградата с висока скорост. Някъде към третия етаж пресрещнах варела, който в този момент се придвижваше надолу към земята със също толкова впечатляваща бързина. Това може да обясни фрактурата на черепа, а също и незначителните охлузвания и счупената ключица, които са описани в т.3 от доклада за инцидента.
	Продължих бързото си изкачване, като скоростта му бе съвсем леко намалена след сблъсъка ми с варела, и не спрях преди пръстите на дясната ми ръка да се врежат в макарата. За щастие по това време вече се бях окопитил и се държах здраво за въжето, вместо да се подам изцяло на болката. Горе-долу по същото в време очевидно варелът бе стигнал до земята и при удара в нея дъното му се откачи. В този момент, вече освободен от тежестта на тухлите, останали на земята, варелът е тежал около 25 килограма. Отново ви приканвам да обърнете внимание на данните за моето собствено тегло.
	Както можете да си представите, сега аз започнах бързо да слизам надолу по стената на сградата. Към третия етаж отново се срещнах с варела, който този път се изкачваше нагоре. Това ми донесе фрактури на двата глезена, избити зъби и няколко разкъсни рани по краката и долната част на тялото ми.
	Тук късметът започна леко да ми изневерява. Срещата ми с варела все пак ме забави достатъчно, за да намали нараняванията ми при падането върху купчината тухли и за щастие последствията бяха само няколко пукнати гръбначни прешлена.
	Съжалявам, че трябва да докладвам и това, но докато си лежах върху купчината тухли, изпитващ голяма болка и без да мога да мръдна, изглежда пак изгубих присъствие на духа и съм пуснал въжето, и единственото, което можех да правя, бе да лежа там и да гледам как празният варел започна отново пътешествието си надолу към земята и в края на краищата се стовари върху мене. Това обяснява и двата счупени крака. Надявам се, че тези отговори ще задоволят интереса ви.
 

Занимателна страничк
а
Въпроси
1. Коя е столицата на Първото българско царство?
а/ Плиска
б/ Преслав
в/ Сердика
г/ Средец
2. Най-унизителният мирен договор за България е подписан в:
а/ Парижко предградие
б/ Лил
в/ Берлин
г/ Букурещ
3. Първата срещу между Сталин, Рузвелт и Чърчил е в:
а/ Лондон
б/ Ялта
в/ Ватерлоо
г/ Техеран
4. Коя година беше изписана на герба на Народна република България от 1971 г., освен
681 г.:
а/ 1885 г.
б/ 1944 г.
в/ 1878 г.
г/ 1923 г.
 
 
* * *
ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИТЕ ОТ ПРЕДИШНИЯ БРОЙ:
 
 

	Въпрос 1: отг. г) Нарцис
	Въпрос 2: отг. г) Петя Дубарова
	Въпрос 3: отг. в) шех
	Въпрос 4: отг. а) капибаря
	Въпрос 5: отг. б) Беломорски
 

	


Историята помни	 
БРАТСТВОТО
– с продължение – 
      По средата стигна до пролука – неостъклен прозорец в каменен свод, под който от вътрешната страна на стената различи алея за караула. Озърна се в двете посоки, но не видя никого. Прехвърли се тихо от другата страна и надзърна през парапета. Веднага разбра, че гледа към двор на конюшня, където се разхождаха петима мъже. Познаваше ги до един. Чезаре провеждаше нещо като съвещание с трима от главните си мъже – френския генерал Октавиен дьо Валоа; личния банкер и близък довереник на Чезаре – Хуан де Борджия Лансол де Романи; и строен мъж в черно с жестоко, покрито с белези лице – Микелето да Корела, дясна ръка на Чезаре и професионален убиец. 
      – Забравете папата – казваше Чезаре. – Отговаряте само пред мен. Рим е колоната, която поддържа всичките ни начинания. Не бива да се огъва. Което означава, че и вие трябва да сте непоклатими. 
      – Ами Ватиканът? – попита Октавиен. 
      – Какво? Този уморен старец? – презрително възкликна Чезаре. – Засега се съобразявайте с кардиналите, но скоро няма да се нуждаем от тях. 
      При тези думи той излезе от двора на конюшните, оставяйки другите трима сами. 
      – Е, изглежда ни поверява Рим – каза Хуан след кратко мълчание. 
      – Значи градът е в добри ръце – безизразно констатира Микелето. 
      Ецио ги послуша още малко, но не чу нищо ново и продължи да се изкачва около външната стена, търсейки Катерина. Зърна светлина зад друг прозорец, този път остъклен, но отворен да пропуска нощния бриз и с външен перваз, който му предоставяше опора. Той надникна предпазливо в осветения от свещи коридор със стени с обикновена дървена ламперия. Видя Лукреция, седнала върху тапицирана пейка. Пишеше в бележник, но често вдигаше поглед, сякаш очаква някого. 
      След няколко минути Чезаре влезе през вратата в далечния край на коридора и тръгна бързо към сестра си. 
      – Лукреция! – целуна я той. Целувката не беше братска. 
      Щом се поздравиха, той свали ръцете й от врата си и без да ги пуска, се взря в очите й: 
      – Надявам се, че се отнасяш мило с гостенката ни. 
      Лукреция смръщи чело. 
      – Тази нейна голяма уста… Как ми се иска да я зашия завинаги. 
      – Аз самият я предпочитам отворена – усмихна се Чезаре. 
      – Нима? 
      Сякаш не забелязал язвителния й тон, той продължи: 
      – Говори ли с татко за средствата, необходими на банкера ми? 
      – Папата е във Ватикана, но ще се наложи дълго да го убеждавам, когато се завърне. Както и банкерът му. Знаеш колко е предпазлив Агостино Киджи. 
      Чезаре се изсмя. 
      – Е, определено не е забогатял с припряност. – Помълча и продължи: – Но това няма да ни затрудни, нали? 
      Лукреция обгърна отново врата на брат си и се притисна към него. 
      – Не, но… понякога се чувствам много самотна тук без теб. Напоследък се виждаме толкова рядко. Другите ти завоевания поглъщат цялото ти време. 
      Чезаре я прегърна. 
      – Не бой се, котенце. Скоро щом си осигуря трона на Италия, ти ще бъдеш моя кралица и ще забравиш самотата. 
      Тя се отдръпна леко и го погледна в очите. 
      – Не мога да чакам. 
      Той прокара ръка през меките й руси коси. 
      – Дръж се прилично, докато ме няма. 
      После, след още една дълга целувка, Чезаре излезе през вратата, откъдето беше дошъл, а Лукреция тръгна в обратната посока с унило изражение. 
      Къде отиде Чезаре? Веднага ли щеше да замине? Много вероятно, съдейки по прощалната сцена. Ецио се придвижи бързо покрай стената, за да застане с лице към главната порта на замъка. 
      Тъкмо навреме. Стражите я отваряха с викове: 
      – Внимание! Генералът заминава за Урбино! 
      Не след дълго се появи Чезаре, яхнал черен кон и придружен от малоброен антураж. 
      – Buona fortuna, Padrone Чезаре! – извика един от капитаните от караула. 
      Ецио проследи с поглед как заклетият му враг изчезва в нощта. "Ама че светкавична визита! – рече си той. – Никакъв шанс да го убия. Николо ще остане много разочарован". 
      Ецио се съсредоточи отново върху належащата задача – да открие Катерина. Високо в западното крило на крепостта забеляза малък прозорец дълбоко в стената, от който долиташе мъждива светлина. Тръгна към него. Когато стигна, видя, че няма перваз, върху който да застане. Имаше обаче тясна напречна греда над него, за която можеше да се улови с една ръка. 
      Надникна в помещението. Беше празно, макар на стената да гореше факла. Приличаше на караулна стая и Ецио се обнадежди, че е на прав път. 
      По-нататък на същото ниво видя втори прозорец. Приближи и надзърна през решетките, поставени без видима причина. Дори човек с крехко телосложение да се промъкнеше през него, нямаше как да слезе сто и петдесет крачки по стената, да прекоси незабелязано откритото пространство до реката и до евентуалната свобода. Тук светлината бе по-приглушена, но Ецио веднага разбра, че помещението е килия. 
      Пое рязко дъх. Там, все още във вериги, беше Катерина! Седеше на грубата пейка до стената, но не се виждаше дали е прикована към нея. Беше свела глава и той не разбра дали е будна или спи. 
      Заспала или будна, гороломно хлопане по вратата я сепна. 
      – Отворете! 
      Ецио разпозна гласа на Лукреция. 
      Един от двамата задрямали стражари пред вратата побърза да се подчини. 
      – Да, Altezza*. Веднага, Altezza. 
      [* Ваше Височество (ит.). – Б.ред.] 
      Щом влезе в килията, следвана от единия страж, Лукреция не изгуби нито миг. От дочутия разговор Ецио се догаждаше за причината за яростта й – ревност. Лукреция смяташе, че Катерина и Чезаре са станали любовници. Той обаче не вярваше да е така. Съзнанието му отказваше да приеме мисълта, че такова покварено чудовище би могло да оскверни Катерина с досега си. 
      Лукреция прекоси тичешком килията и хвана Катерина за косите. Вдигна я на крака и притисна лицето й към своето. 
      – Кучка! Как мина пътуването от Форли до Рим? В частната каляска на Чезаре ли се возеше? Успя ли да го прелъстиш? 
      Катерина впи очи в нейните. 
      – Жалка си, Лукреция! Нима смяташ, че живея според твоите стандарти? 
      Лукреция я блъсна гневно на пода. 
      – Какво обсъждахте? Плановете му за Неапол? – тя замълча. – Хареса ли ти чутото? 
      Катерина избърса кръвта по лицето си и каза: 
      – Не помня. 
      Тихата й дързост докара Лукреция до истински бяс. Тя бутна настрани стража, грабна железния лост за вратата и удари силно Катерина по гърба. 
      – Това обаче ще го запомниш! 
      Катерина изкрещя от болка, а Лукреция отстъпи доволно назад. 
      – Добре. Сега те сложих на мястото ти. 
      Хвърли желязната пръчка на пода и излезе от килията. Стражарят я последва и вратата се захлопна тежко. Ецио забеляза, че има решетъчно прозорче. 
      – Заключи и ми дай ключа! – нареди Лукреция отвън. 
      Ръждясалата ключалка се завъртя със скърцане, после се чу дрънчене на верига, когато й подадоха ключа. 
      – Заповядайте, Altezza – каза разтреперано мъжът. 
      – Добре. Сваря ли ви още веднъж да спите на поста си, ще наредя да ви наложат с камшик. Сто удара. Ясно? 
      – Да, Ваше Сиятелство. 
      Ецио чу отдалечаващите се стъпки на Лукреция. Размисли. Най-добрият начин да се добере до килията беше отгоре. 
      Продължи да се изкачва, докато стигна друг отвор, отвеждащ към стражева алея. Тук имаше караул, но изглежда се състоеше само от двама войници, които патрулираха заедно. Прецени, че ще им отнеме пет минути да завършат обиколката. Изчака да го подминат и се прехвърли вътре. 
      Приведен ниско, последва стражите на разстояние, докато стигна врата в стената, от която се спускаха каменни стъпала. 
      Знаеше, че се намира два етажа над килията на Катерина, и затова след две площадки сви в коридор, подобен на онзи, където се бяха срещнали Чезаре и Лукреция, само че този бе облицован не с дърво, а с каменни плочи. Тръгна към килията на Катерина. Не видя никого, но подмина няколко тежки врати със зарешетени прозорчета, подсказващи, че зад тях има килии. Зад извивката на стената долови гласове и разпозна пиемонтския акцент на стражаря, който говореше за Лукреция. 
      – Не е за мен това място – мърмореше той. – Чу ли я какво ми каза? Иска ми се да се върна в проклетия Торино! 
      Ецио закрачи напред. Стражите стояха с лице към вратата. Пред решетъчното прозорче се появи Катерина. Тя забеляза асасина зад тях, преди той да се прикрие в сенките. 
      – Клетият ми гръб – проплака контесата. – Ще ми дадете ли малко вода? 
      Върху масата до вратата, където седяха стражите, имаше кана с вода. Единият я взе и я поднесе пред решетките. 
      – Нещо друго, принцесо? – саркастично попита той. 
      Войникът от Торино се изсмя. 
      – Хайде, не бъди коравосърдечен – примоли се Катерина. – Ако отвориш вратата, ще ти покажа нещо приятно. 
      Мъжете веднага станаха по-сериозни. 
      – Няма нужда, контесо. Изпълняваме заповед. Ето. 
      Войникът с каната отключи решетката и подаде водата на Катерина. После затвори веднага прозорчето. 
      – Време е да ни сменят, нали? – попита стражът с пиемонтски акцент. 
      – Да, Луиджи и Стефано вече трябваше да са тук. 
      Те се спогледаха. 
      – Мислиш ли, че тази кучка Лукреция ще се върне скоро? 
      – Едва ли. 
      – Да надникнем тогава в караулната стая и да проверим защо се бавят. 
      – Добре. Ще ни отнеме само няколко минути. 
      Ецио ги проследи как изчезват зад извивката на стената и застана пред решетката. 
      – Ецио! – възкликна задъхано Катерина. – Какво, по дяволите, търсиш тук? 
      – Шивача си! Ти как мислиш? 
      – За бога, Ецио, не е време за шеги. 
      – Ще те измъкна оттук. Тази нощ. 
      – И Чезаре ще пусне по петите ти всичките си хрътки. 
      – Вече се опита, но съдейки по тези двамата, хората му не изглеждат особено всеотдайни. Знаеш ли дали стражите имат друг ключ? 
      – Не мисля. Дадоха своя на Лукреция. Тя ме посети преди малко. 
      – Знам. Видях. 
      – Защо тогава не я спря? 
      – Бях отвън. Пред прозореца. 
      – Отвън? Да не си луд? 
      – Само атлетичен. Щом единственият ключ е у Лукреция, трябва да отида да го взема. Знаеш ли къде е тя? 
      Катерина размисли. 
      – Чух да споменава, че покоите й са на върха на крепостта. 
      – Отлично. Смятай, че ключът е мой. Не мърдай оттук, докато не се върна. 
      Катерина го изгледа, сведе очи към веригите и после към вратата на килията. 
      – Че къде бих могла да отида? – попита с крива усмивка. 
      Вече беше свикнал с контурите на външните стени на Кастел Сант’Анджело. Откри, че колкото по-нависоко се изкачва, ръцете и краката му откриват по-лесно опори. Прилепен като охлюв, с мантия, развяваща се леко срещу вятъра, той скоро се изравни с най-горния парапет и тихо се прехвърли през него. 
      От другата страна покривът се спускаше леко – четири крачки към тясна тухлена пътечка, от която надолу отвеждаха стъпала към градина, в центъра на която се издигаше едноетажна каменна сграда с плосък покрив. Големите прозорци подсказваха, че постройката не е допълнително укрепление. Множество свещи горяха вътре, разкривайки пищни и изискани стаи. 
      Пътеката беше безлюдна, но не и градината. На пейка под надвиснала дървесна корона Лукреция седеше престорено свенливо, уловила ръката на красив млад мъж, когото Ецио разпозна като един от най-известните римски актьори – Пиетро Бенинтенди. Чезаре нямаше да остане доволен, ако научеше за това. Ецио – невидим силует – пропълзя по пътеката възможно най-близо до двамата, благодарен на изгрялата луна, която освен сияние хвърляше объркващи пелени от сенки. Заслуша се. 
      – Обичам те безкрайно! – възкликна пламенно Пиетро. – Искам да те възпея до небесата. 
      – Шшт! – предупреди го Лукреция. – Шепни го само в сърцето си! Ако Чезаре разбере, кой знае какво ще ни сполети. 
      – Но ти си свободна, нали? Знам за покойния ти съпруг, разбира се, и много съжалявам, но… 
      – Тихо, глупчо! – засияха лешниковите очи на Лукреция. – Не си ли чул, че Чезаре нареди да убият дука на Бишелие. Съпругът ми беше удушен. 
      – Какво? 
      – Вярно е. 
      – Какво стана? 
      – Обичах съпруга си и Чезаре ревнуваше. Алфонсо беше красив мъж, а Чезаре се притесняваше, че Новата болест е обезобразила лицето му, въпреки че всъщност не е точно така. Нареди на мъжете си да причакат Алфонсо и да го набият. Смяташе, че това ще е достатъчно предупреждение. Но Алфонсо не беше марионетка. Отвърна на удара и докато се възстановяваше от атаката на Чезаре, заповяда на собствените си мъже да отмъстят. Чезаре едва избегна участта на свети Себастиан! Но жестокият ми брат нареди на Микелето да Корела да удуши Алфонсо в спалнята му, където се лекуваше от раните си. 
      – Невероятно… – каза нервно Пиетро. 
      – Обичах съпруга си. Сега се преструвам, за да приспя съмненията на Чезаре, но той е змия – винаги нащрек, винаги готов да ухапе. – Тя се взря в очите на Пиетро. – Слава Богу, че ти ми предлагаш утеха. Чезаре винаги ме е ревнувал, но не бива да се боим. Освен това той замина за Урбино да продължи военната си кампания. Нищо не ни спира. 
      – Сигурна ли си? 
      – Ще пазя тайната ни, ако ти я пазиш – зарече се Лукреция. Пусна ръката му и плъзна длан върху бедрото му. 
      – О, Лукреция – въздъхна Пиетро. – Как ме зоват устните ти! 
      Те се целунаха, отначало нежно, после все по-страстно. 
Оливър Боудън



