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ЗА ИГРАТА "ПОЗНАЙ ЦИТАТА"

Уважаеми читатели,

Публикуваният цитат към играта "Познай цитата" в брой 6 на 
списание "Звук и светлина" е от произведението "Суматоха" на Йордан Радичков.

 Отговорилите правилно са: Ангелина Кръстева от Стара Загора, Иванка Христова 
от Левски, Димка Дамянова от Пловдив и Димитър Станев от Велико Търново.

Благодарим на всички взели участие!

А ето и цитата за настоящия брой:

"Не отнемайте на човека представата за прекрасното, защото е по-потребна от хляба, 
тъй като пази в себе си извора на надеждите и без нея сме скотоподобни от алчност и земни блага.”
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Делници и празници 
С ДЪХ НА МОРЕ И ЕКЗОТИКА 

 
 Здравей лято! Любим мой сезон, изобил-
стващ от жарко слънце, солени морски вълни 
и прохладни горски наслади. С две думи – кеф 
ти море, кеф ти балкан.  

 Тази година сезонът на почивките започ-
на за нас с море. За трета поредна година ре-
шихме да се възползваме от великодушното и 
приятелско отношение на СГБ към нас и отно-
во отседнахме в тяхната база в Приморско. 
Пристигайки, още във фоайето на хотела се 
сблъскахме с колегите от ТО Пловдив и Бла-
гоевград. Зарадвах се, че виждам хора, с които 
ме свързва не само еднаквата ни съдба, но и еднаквите ни интереси. И те като мен бяха купон-
джии с романтични души. Почти на мига се надушихме с Гергана и Любо от Благоевград и ведна-
га се уговорихме на другия ден да си направим една романтична разходка с лодка по Ропотамо. 

 Знаех, че нашата България има изключително красива природа и че една част от нея е все 
още девствена и защитена зона, но за първи път ми се случваше да попадна сред такава омагьос-
ваща екзотика. Сякаш с бавното си приплъзване по водата, корабчето ме отнасяше назад във вре-
мето, когато тук е властвал само животинският свят. Лонгозните гори като че ли в майчина прег-
ръдка са прегърнали реката, за да я предпазят от нахалното човешко вмешателство. Минавахме 
покрай плаващи дънери, по които небрежно се препичаха костенурки от всякакъв калибър, нас-
лаждавайки се на невероятния птичи хор край тях. Ненапразно в резервата е забранена всякаква 
човешка дейност, с изключение на неговата охрана, посещения с научна цел и преминаването на 
хора по маркирани пътеки. Посещенията на резервата се извършват само по определените и мар-
кирани за целта 8 пътеки за посетители. Всички пешеходни и водни маршрути са маркирани с 
обозначителни знаци и информационни табели. 

 Цялото това живописно великолепие, с което тогава се слях, ме подсети за гениалните думи 
на Алеко Константинов:  

 "Българино, пожелай ми живот и здраве, за да имам възможност да вдигна завесата, която 
разделя градския живот от омайните прелести на нашата дивна природа, и ти ще се влюбиш в та-
зи природа, както никой юноша никоя не е любил. Ти си работил шест дни и си обезпечил насущ-
ния хляб за седмицата. На седмия ден не се отбивай в кафенето, нито в кръчмата. Не ти ли омръз-
на еднообразието: димът на цигарите, туй глупаво тракане на заровете и билярдните шарове, вул-
гарните завзеклици, прозевките и туй вечно чувство на някаква неудовлетвореност, и тази вледе-
нена инертност, и тази плесенясала апатия – не ти ли омръзнаха? Послушай ме: посвети един от 
летните и празнични дни на природата и ако тръгнеш с мене, уверявам те, ни един хубав празни-
чен ден няма да останеш в града.". 

Ангелина Кръстева 
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ЕНЬОВДЕН В ДОБРИЧ 

 

 Териториалният управителен съвет на Добричката организация на сляпо-глухите предло-

жи на своите членове да отбележим заедно Еньовден. Тази година той бе в понеделник. Съб-

рахме се в девет часа и се отправихме към етнографски комплекс "Старият Добрич", за да при-

състваме на общоградските инициативи, организирани по повод празника. 

 Знаехме предварително, че по традиция и тази година аптека „Старият Добрич" и Регио-

нален исторически музей – Добрич отбелязват началото на лятото, празника на слънцето, бил-

ките и фармацията – Еньовден. Имаше пъстър еньовски венец от уханни билки, набрани с мно-

го любов от фармацевтите Лили Манова и Веселина Батанова, който да дарява здраве и сила на 

млади и стари.  

 Ние с готовност минахме под венеца за здраве, отпивайки от чаша ароматен чай и дъхава, 

омайна китка. Посрещнахме и „Еньовата буля". С много слънчево настроение заредиха всички 

присъстващи и изпълненията на малките танцьори от Представителна фолклорна танцова сту-

дия (ПФТС) „Добруджа" с ръководител Стоян Господинов. 

 Тръгнахме си обнадеждени да открием незнайното биле на любовта, което да ни направи 

по-щастливи. 

 

Калинка Ковачева 
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Делници и празници 
СЪС СПОМЕНА ЗА ХЕЛЪН КЕЛЪР – РАБОТНА СРЕЩА 

 И КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА: "ПАРТНЬОРСТВО НА МЕСТНО 

 И РЕГИОНАЛНО НИВО МЕЖДУ СТРАНИТЕ,  

  УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕСА НА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ 

 НА ХОРАТА СЪС СЛЯПО-ГЛУХОТА 

 

 На 25 и 26 юни в конферентна зала 

„Габрово" на хотел „Балкан” се проведоха за 

първи път, мероприятия със особена значи-

мост. С предварителна подготовка се органи-

зира и състоя работна среща и кръгла маса 

на тема: „Партньорство на местно и регио-

нално ниво между страните участници в  

процеса на социално включване на хората 

със сляпо-глухота". 

 В знак на признателност и възхищение, се отбелязаха и 139 г. от рождението на забележи-

телната сляпо-глуха Хелън Келър, превърнала се в патрон на ТО на НАСГБ-Габрово. 

 Присъстваха членовете на организацията и техните придружители, представители на Непра-

вителствени организации – дневен център за хора с психични и ментални увреждания, дневен 

център за деца с увреждане, Център за рехабилитация и интеграция, Мариана Станчева – коорди-

натор на РО на СГБ Горна Оряховица, председателят на ТО на глухите Габрово, служители от 

Дирекция "Социално подпомагане" и Бюрото по труда.  

 С предварително решение на Ръководството на ТО на НАСГБ – Габрово, медийното при-

съствие допълни и обогати събитието. Бяха подбрани по-важни моменти от биографията на Хе-

лън Келър, които г-н Мянков представи в кратък вариант. Членуващите в габровската организа-

ция на сляпо-глухите с голям интерес, четоха и препрочитаха биографични очерци за неповтори-

мата Хелън Келър. Това породи иде-

ята да се подготви и проведе викто-

рина във връзка с живота и творчест-

вото ѝ. Присъстващите се справиха 

блестящо с въпросите, което затруд-

ни оценяването и излъчването на 

най-добре отговорилите. В крайна 

сметка, само трима участници полу-

чиха символични предметни награди 
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за представянето си. Ще си позволя да съобщя техните имена и позиции – на първо място Гинка 

Минчева, на второ място Деян Десев и на трето място Тинка Радева. 

 Родените през второ тримесечие на 2019 г., също бяха уважени и поздравени. 

 С гордост мога да кажа, че ние сляпо-глухите от ТО Габрово, се сляхме със сродни органи-

зации, като се обединихме в разгорещена дискусия около темите на работната среща и кръглата 

маса. За по-голяма част от участниците, това беше нещо ново, тъй като за първи път, участват в 

мероприятия в контекста на дискусия и споделяне на добри практики, касаещи хора с уврежда-

ния. Бяха обсъдени въпроси, фокусирани върху ежедневието, професионалната реализация и ин-

теграцията на сляпо-глухите хора. Членовете на ТО Габрово поставиха и проблеми, които ги въл-

нуват, като например как да разберат кои са почивните станции за балнеолечение, в които сляпо-

глухите могат да летуват с намаление и къде могат да кандидатстват за необходимата за целта 

индивидуална оценка, откога ще стартира личната помощ за хората от тяхната социална общност 

и още много други. Надяваме се проблемите, които бяха поставени, да достигнат до адресатите, 

които управляват механизмите за тяхното решаване. 

 Обзети от еуфория и удовлетвореност, си пожелахме подобни мероприятия и срещи да се 

утвърдят като традиция в организационния календар на ТО Габрово, защото те допринасят за 

конструктивен диалог между организациите за хора с увреждания на местно и регионално ниво и 

защото партньорството е в основата на равнопоставеността и сътрудничеството. 

 Още на следващия ден габровски ежедневник отрази събитието. Ще си позволя да цитирам 

част от статията: 

 "Според председателя на НАСГБ Величка Драганова в дневния ред на вчерашната кръгла 

маса са поставени проблемите, свързани с дискриминацията, на която са подложени сляпо-

глухите в страната, и възможните пътища за нейното преодоляване. Тя подчерта, че именно в 

Габрово се провежда за първи път в страната Кръгла маса, свързана с трудния живот на хората 

без слух и зрение, с предизвикателствата, които срещат те ежедневно и които трябва да преодоля-

ват. Госпожа Драганова беше категорична, че „човек постига това, което иска да постигне”, като 

по този начин изрази своята надежда за промяна нагласите в обществото спрямо сляпо-глухите 

граждани на страната."  

 Не на последно място чрез сп. "Звук и светлина" и от името на членовете на ТО Габрово, 

сърдечно благодарим на Сладкарска работилница “Стиан” които ни дариха разкошна торта с над-

пис: 139 г. Хелън Келър на фона на логото на НАСГБ, и фирмите които ни спонсорираха в брой, 

като фирма „Боряна” – Дряново, д-р Досева „Дентална медицина” – Дряново и фирма „STS хол-

динг”, с управител Деян Тодоров. 

 

Маринка Илиева 
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С ЦЕЛУВКА ОТ МОРЕТО 

 „Сянка на птица от морския бряг литна,  

 сякаш душа на самотен моряк-скитник 

 Кой ще опита сега да я спре? 

 нейно е силното, синьо море….” 

 С тези красиви думи за родното море на 05.07.2019 г. група от ентусиасти от ТО на НАСГБ 

– Бургас се събрахме на туристическо пристанище „Маказа”. Всички бяхме с приповдигнато нас-

троение. Ами да! Днес е световният ден на целувката. 

 Морето бе спокойно, а слънцето весело грееше. Високите летни температури почти не се 

чувстваха на пристанището. Морският бриз играеше в косите на жените и се опитваше „да отк-

радне” шапките на мъжете. Цареше смях и весела глъчка сред членовете, участници в едноднев-

ната ни екскурзия до остров „Света Анастасия”.  

 В близкото минало островът се наричаше остров Болшевик. Но за бургазлии и гостите на 

града ни, това е малкият красив остров, който се намира в големия бургаски залив. 

 С помощта на обслужващия персонал на кораба „Анастасия”, всички се качихме на борда. 

Плавателният съд е малък туристически кораб, собственост на община Бургас. Това даде възмож-

ност ние и нашите придружители безплатно да пътуваме до острова.  

 Островът има вулканичен произход и е на площ 9 декара. На него се намира и малък манас-

тир с параклис. Фарът на острова от далечни времена е сигнализирал, че наблизо е очакваната 

суша. Сега малкият фар се поддържа от военноморска база „Атия”, която е на 3 мили разстояние. 

На острова има красиви дървени ресторантчета. Там се сервира рибена чорба и всякакви изтънче-

ни храни от риба, наловена край острова.  

 Красота! Слънце, море и морски полъх от дъх на морски водорасли и шум на вълни, които 

се разбиват на пяна в скалистия бряг… 

 А ние? Е, изслушахме какво ни разказа екскурзоводката на манастира-музей за историите и 

поверията за острова. Хапнахме си каквото си пожелахме и в ранния следобед потеглихме с ко-

рабчето за нашия град. Но когато се качихме и потеглихме с кораба, почувствахме невидимото 

морско вълнение. Има морско предание, че от средата на месец юли до края на август, в морето 

има така нареченото „мъртво вълнение”. И това е така. Няма вълни, но загледаш ли се виждаш 

как от дълбините на морето се завихря вълнение, което изчезва почти, докато стигне повърхност-

та на морето. Това вълнение е доста опасно. Опасно е, но е толкова красиво това измамно 

„спокойно” море.  

 В душите ни звучеше познатата и любима песен на бургазлии: 

 „Ах морето! Ах, морето, в мен остава… 

 но навярно е което, ме спасява…. 

 Бряг си намира всяка вълна 

 и надежда има една….” 

    

Анка Янева 
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ЛИЧНО МНЕНИЕ 

 Най-важното предназначение на сп. "Звук и светлина" е да дава актуална и навременна ин-

формация относно дейността на НАСГБ и нейните структури, да осведомява членовете на асоци-

ацията за осъществяването на работата на ТО в страната, за провежданите мероприятия.  

 На всички нас ни е пределно ясно какво е главното предназначение на списанието. Друг е 

въпросът дали винаги и напълно ли то оправдава целта си, за която е предназначението му. Раз-

бира се, всяка друга информация, получавана чрез списанието е много полезна и ние се нуждаем 

от нея, но предимно в списанието ни трябва да се пише за дейността на нашите организации и 

подробно да отразява всички важни събития и дела на НАСГБ, за вземането на решенията от ръ-

ководните органи на асоциацията. Видно е, че в последните няколко броеве на списанието все по-

малко са статиите, отразяващи мероприятията в ТО. Например в брой 5 е публикувана една един-

ствена малка статийка от ТО в гр. Шумен. 

 Аз обаче искам да се спра на рубриката "Приоритети". И пак в същия брой 5, какво е напи-

сано в него, кажи-речи, че нищо не е казано, нищо и не разбрахме. 

 На 9 май 2019 г. се проведе Отчетно-изборно събрание на НАСГБ. Това е едно особено важ-

но събитие. И невероятно: един толкова съществен акт да се отрази съвсем мимоходом, написано 

само в няколко реда. Редактирано толкова небрежно, сякаш, че се е случило съвсем незабележи-

телно, маловажно събитие. Необходимо беше да се направи пълен обзор на събранието. В тези 

няколко редове, не само, че не се съобщава почти нищо относно проведеното събрание – обсъж-

дания, предложения, взетите решения, но дори не се обявиха имената на лицата – предложените и 

избраните членове на Управителния и Контролния съвет на НАСГБ. Обявиха се само избраните 

председател на НАСГБ и председател на Контролния съвет. Само председателите ли на УС и КС 

на НАСГБ са важните лица? Членовете на НАСГБ имат право да знаят не само кои са избраните 

председатели на УС и КС, а те трябва да знаят също и избраните членове на Управителния и Кон-

тролния съвет на НАСГБ. Всъщност, Отчетно-изборното събрание премина някакси набързо, как-

то се казва на бързи обороти, без много обсъждания, предложения, дори и някои от избраните 

комисии от събранието не взеха думата, за да направят своите констатации, но това вече е съвсем 

друг проблем.  

 В списанието трябваше задължително да се даде много изчерпателен, задълбочен обзор на 

проведеното Отчетно-изборно събрание. Нещо повече: в списанието би било добре, ако се публи-

куват някои от материалите на Отчетно-изборното събрание, макар и това да се направи в по-

съкратен вид. Нека членовете ни да са добре информирани, да са запознати с това, което се прави 

и решава в Ръководството на НАСГБ, какви решения се взимат, какви задачи предстоят занапред 

на НАСГБ. Не е възможно всичко това да се публикува само в няколко изречения, да се обхване 

цялата тази информация, каквато ни дължат. Редактираното сега, може да се каже, че е само от-

биване на номера – да се каже, че сме дали съответната информация.  

 

Маринка Спасова 
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Силуети 
БЪЛГАРСКАТА МАРИЯ КЮРИ 

 В Кавендишовата лаборатория в Кеймбридж, редом с портретите на светила като Ръдър-
форд, У. Берг, Х. Петерсон, Джеймс Чадиук и др., стои портретът на една българка. Това е Елиса-
вета Карамихайлова – първата жена хабилитирано лице в Софийския университет. Тя е призната 
от научните авторитети като един от пионерите на ядрените изследвания в света. 

 Тези, които са работили с нея, за цял живот запазват спомена за удивителната жена, скроена 
извън всякакъв шаблон, старата мома с душата на дете, отдадена на хората и на науката до смърт. 
И това е казано в съвсем буквален смисъл – болестта на радиоактивните изследвания – ракът, от-
нася и нея. 

 През 1907 г. бащата на Елисавета Карамихайлова, хирург, току-що завърнал се в България 
от Виена, купува прекрасната къща на генерал Иванов на ул. “Кракра’ в София. Преди това той е 
завършил Роберт колеж в Истанбул и медицина във Виена. Там той среща своята съпруга – анг-
лийската аристократка Мери Слейд. Талантливата музикантка, макар и по-възрастна от доктора, 
напуска Виена, за да стане негова съпруга и да бъде майка на децата му. 

 Мери Слейд преподава на децата си целия курс на основното училище на немски, учи ги на 
пиано, рисуване и на своя роден английски език. Малките редовно спортуват – гимнастика и плу-
ване. 

 Г-жа Карамихайлова сама научава майчиния език на своя съпруг. Нещо повече – тя превеж-
да българския учебник по естествознание за 4-ти клас на немски език за децата си. 

 Изцяло със свои средства д-р Карамихайлов построява болницата на Червения кръст, която 
лично ръководи дълги години без да взима никаква заплата. Той не взима никакви пари и като 
полеви хирург от 1912 година до края на войните – дарява ги за нуждите на войската. Мери 
Слейд пък предоставя голяма част от своето богатство за обзавеждането на полеви болници, а тя 
и дъщеря й Елисавета помагат като санитарки. 

 След войните, на горния етаж на своя дом, д-р Карамихайлов устройва клиника – операци-
онна, амбулатория и болнични стаи. Жена му му помага като медицинска сестра. В клиниката на 
доктора бедните се лекуват безплатно. 

 Животът в къщата на доктора тече по строго определен ред. Работи се от сутрин до вечер 
през цялата седмица, а в неделя точно в 8 часа вечерта се приемат гости. Менюто винаги е едно и 
също – студен свински бут, горещи картофи и червено вино. Мери сяда на рояла и свири на гос-
тите. 

 Англичанката обича да събира децата от квартала на сладки в 5 часа следобед и да им раз-
казва поучителни и забавни истории. По-късно, преди да си отиде от този свят, тя благодари на 
съпруга си за живота, който са имали и го моли смъртта й да не промени нищо в дома им. Докто-
рът обещава и още в първата неделя след нейната смърт, точно в 8 часа, гостите пак са край тра-
пезата в дома му... 

 Дъщерята, Елисавета, завършва физика и математика във Виена. Защитава докторат с ди-
сертация, която мнозина смятат за първо изследване в областта на молекулярната радиобиология. 
Карамихайлова се връща в България, но място във Физическия факултет за нея няма, защото по 
онова време жените в науката са екзотика. Ето защо тя е принудена да се върне във Виена, където 
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е поканена да участва в изследванията по изкуственото разпадане на атома. За да заеме предлага-
ното място обаче Елисавета трябва да се откаже от българското си гражданство. Тя отказва и ра-
боти на хонорар, като преподава и частни уроци, за да се издържа. 

 През 1935 година Елисавета Карамихайлова печели конкурс и постъпва в Кавендишовата 
лаборатория на знаменития физик Ръдърфорд в Кеймбридж – инкубатор на Нобелови лауреати. 

 В Кеймбридж обаче Елисавета се разминава с Нобеловата награда. Експериментирайки с 
полоний, двете с германката Мариета Блау, откриват поток от непознати частици-неутрони, по 
едно и също време с Джеймс Чадуик. Но по женски прецизни, двете физички решават още вед-
нъж да огледат нещата. Чадиук обаче избързва с публикацията, изпреварва ги с броени дни и ста-
ва нобелист. 

 В края на краищата, въпреки протестите на Ръдърфорд, Елисавета Карамихайлова се приби-
ра в България и през 1939 година е назначена във Физическия факултет. Там тя основава и ръко-
води катедрата по атомна физика. Първата ни ядрена дама започва да проучва радиоактивността 
на наши природни обекти – лечебна кал, минерални извори, дъждовни води... Тя кръстосва Бъл-
гария с радиодозиметър и топи сняг, за да измери радиоактивноста му. Така, още в 50-те години, 
професор Карамихайлова засича висока радиоактивност. 

 Професор Карамихайлова създава студентски кръжок, който става школа за всички наши 
имена в ядрената физика. Тя пренася в своя дом маниера на общуване от Кавендишовата лабора-
тория, където Ръдърфорд често канел сътрудниците си на чай. Клиниката на баща й вече е нацио-
нализирана, а в някогашния аристократичен дом са настанени наематели. 

 Въпреки това, в просторния хол на семейството често кипи самовар и е пълно с гости. Вече 
старият, но вечно бодър д-р Карамихайлов още пали камината, звучи и старият роял на лейди 
Слейд. 

 Център на този кръг е професор Карамихайлова – тя винаги има време и сърце за всеки и не 
обръща внимание на своите собствени проблеми. А те не са малки. 

 Веднага след 9-ти септември физичката е обявена за неблагонадеждна, забранено й е да пъ-
тува в чужбина, не може да посещава международни форуми, спряна е научната й кореспонден-
ция със Запада... Стига се дотам, че в началото на 50-те години на миналия век “здравите сили” от 
университета искат уволнението й, но в защита на Елисавета Карамихайлова застават най-
видните ни учени-физици. 

 Всички уважават и обичат Елисавета Карамихайлова – тя се стараела да оправдае дори тези, 
които постъпвали подло с нея. Винаги успявала да издири талантлив човек и да му помогне, да 
му издейства стипендия. Смеела се заедно с всички на грешките, които допускала заради чуждия 
си акцент и побългаряването на немски и английски думи. 

 Професор Карамихайлова винаги първа влизала в хранилището при радиоелементите – ста-
раела се да предпази, доколкото може, по-младите. Била сигурна, че ще си отиде от рак, а когато 
наистина се разболяла, всички били удивени от бодрия й дух. 

 На 24 април 1968 година българската Мария Кюри си отива от този свят – намират я сякаш 
е заспала – все така усмихната и спокойна...   

Източник: www.krasotata.net 
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Щрихи от родината 
БОЖЕНИШКИ УРВИЧ – ЕДИН ОТ ПОСЛЕДНИТЕ СТОЖЕРИ НА 

ВТОРАТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА 

Крепостта Боженишки Урвич съчетава 

могъщата природа на Балкана и героичното 

минало на страната ни. Създадена в първите 

столетия на новото хилядолетие, тя просъщест-

вува до самия край на българската среднове-

ковна държава. Векове наред пази спомен за 

епилога на една жестока и неравна битка при 

нашествието на османските турци по времето 

на цар Иван Шишман. 

Крепостта се намира само на 80 километра от София и на 20 километра от Ботевград. Пъ-

тят е лесен и достъпен – карате по автомагистрала Хемус, отклонявате се по пътя за Ботевград и 

след Скравена завивате надясно към село Новачене. Оттам има още 10 километра до Боженица. В 

селото има поставени табели, по които лесно ще се ориентирате. 

Пътят от село Боженица до крепостта започва с малък мост, построен над река Бебреш, за 

която се разказва, че навремето е била толкова пълноводна, че в нея са плували огромни сомове. 

Днес тя е плитка и може да спрете за кратко, за да се разхладите. От това място има още четири 

километра асфалтов път, по който се стига до изцяло обновения парк. В него ще откриете големи 

беседки и студена чешма, които са чудесно място за пикник и почивка. От парка започва и самата 

екопътека, която води до единствения вход на твърдината. На места тя е леко стръмна, но пък за-

това може да спрете под сянката на вековните дървета. 

Любопитна е историята за откриването на крепостта. През 1918 г. силна буря събаря ве-

ковно дърво на планински хълм, където хората пасели добитъка си. След като бурята преминала, 

овчарят Недялко Менковски решил да изкара животните си на паша и в корените на същото дър-

во се натъкнал на разкривени и непонятни букви, изсечени върху скала. Той бързо информирал 

властите за откритото и през 1922 година в селото пристигнал историкът Петър Мутафчиев, току-

що завършил образованието си в чужбина. Той забелязал, че буквите са с различни размери – на 

места с големина 22 сантиметра, другаде два пъти по-малки и не са съобразени с плоскостта. Все 

пак бъдещият академик успял да разчете написаното: „Аз Драгомир писах. Аз, севаст Огнян, бях 

при цар Шишман кефалия и много зло патих. В това време турците воюваха. Аз поддържах вяра-

та на Шишмана царя.” 

Това е един от малкото достигнали до нас надписи от времето на нахлуването на османс-

ките турци на Балканите. Макар и кратък, той свидетелства за кървавите битки на народа със за-

воевателите. Това, че севаст Огнян е поддържал вярата на царя потвърждава разединението на 
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българската аристокрация в един от най-

съдбовните моменти в историята ни, кое-

то за съжаление е довело до нейното уни-

щожаване. Сега надписът се пази от ме-

тална решетка, за да бъде запазен за ид-

ните поколения, каквато със сигурност е 

била първоначалната цел и на автора. 

Още през 1966 г. крепостта е обя-

вена за обект с национално значение. 

Първата археологическа експедиция на 

местността започва през 1971 г. Заради непристъпността на мястото, на учените им били нужни 

цели осем години, за да разкрият тайните ѝ. Проучванията показват, че хълмът се е обитавал още 

от четвъртото хилядолетие преди новата ера. Първите крепостни съоръжения – две от външните 

крепостни стени, са от V век, когато крепостта е била част от охранителната система на Византия 

по северната граница и целта ѝ е била да пази пределите на империята от нахлуващите варварски 

племена и да приютява хората от околността. Това твърдение се подкрепя от множеството откри-

ти ранновизантийски монети – на императорите Валентиан, Юстин I и Юстиниан, както и пред-

мети от византийско стъкло и керамика. Открит е и стар римски път, който макар и обрасъл в 

растителност още личи. По него археолозите са открили надписи, които възхваляват римляните 

Валентиян и Грациян. По всичко личи, че в градът е кипял оживен културен, търговски и общест-

вен живот.  

По време на Първото българско царство няма никакви запазени данни за укреплението. 

Свидетелства за него се появяват чак през XIII век, вече в пределите на Второто българско царст-

во, когато е изграден и третият крепостен пояс, който прегражда единствения вход от северната 

страна. Своят разцвет Боженишки Урвич преживява през XIV век, когато за севаст на цялата об-

ласт е провъзгласен Огнян, кефалия на българския цар. Близо до мястото, където е била портата 

на твърдината, са открити над 1300 сребърни монети с образа на последния български владетел, 

орязани по краищата, вероятно с цел да се спести метал. До портите на крепостта са открити мно-

жество върхове на оръжия – копия и стрели, скелета на бойници и бойни топки, които показват, 

че съпротивата е била самоотвержена и героична. 

Размерите на крепостта са внушителни. Общата площ на укреплението е 1600 квадратни 

метра. Външната стена е имала височина четири, на места до шест метра. Вътрешната крепостна 

стена е с дължина 200 метра, а на места е широка почти три метра. Както повечето крепости, така 

и тази е построена на високо, естествено защитено място. Самият хълм е с форма на пресечен ко-

нус и от три страни се извисяват урви и отвесни скали, които правят крепостта непристъпна. От 

най-високата точка на хълма, наричана Войводов камък, е била разположена наблюдателната 
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площадка, откъдето жителите са наблюдавали пътищата и проходите в околността. От кулата в 

югозападната част на крепостта е поддържана връзка с други укрепления от старопланинската 

система. В случай на нужда там е имало таен тунел, дълъг над 7 метра и е разполагал със скрива-

лище за осем души. 

Във вътрешността на крепостта изобилстват скалните ниши и тунели. В североизточната 

част, до наблюдателна кула е издълбана църква, която може да се види и днес. До нея се стига по 

обновени дървени стълби, а по-смелите могат да се качат отгоре и да се насладят на панорамната 

гледка, която се открива. В църквата някога е имало икона, нарисувана върху самата скала на 

Свети Георги Победоносец, но за съжаление през годините, в които мястото не е било поддържа-

но, тя е била остъргана и днес вече е изцяло заличена. 

Легенда разказва как през 80-те години на миналия век иманяри са намерили несметно бо-

гатство. През 90-те години археолозите откриват друг тунел, започващ от щерна за вода, намира-

ща се до входа на крепостта. Тунелът е свързвал Боженишки Урвич с Чекотинския манастир и по 

всяка вероятност е бил още един път за бягство при опасност. Археолозите разкопават около три 

километра от него, но разклоненията му в скалите са многобройни и все още остават неизследва-

ни. Учените го затрупват отново, за да не стане и той обект на иманярство, както иконата на Све-

ти Георги в Скалната църква. 

Някога на територията на крепостта е имало друга църква, но днес личат само основите ѝ. 

Оцелели са малко парчета от стенописите ѝ, по които историците съдят, че по блясък и майсторс-

тво църквата се е конкурирала с Боянската църква. Освен останките на църквата са оцелели и ос-

новите на няколко жилищни сгради, построени точно до крепостната стена. Днес може да видите 

част от реставрираните крепостни стени, но голяма площ от укреплението остава неизследвана и 

тепърва ще разкрива тайните си. В комплекса под крепостта е открит и некропол с четиридесет и 

осем гроба, съдържащи останки на жителите на града. Според учените под Войводовия камък ле-

жи и самият Огнян – храбрият бранител на една от последните български твърдини. 

 

Статията е публикувана по предложение на Ангелина Кръстева 

 

 

Източник: www.bulgarianhistory.org 
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КРИВАТА ГОРА В ПОЛША - ЕДНА КРАСИВА МИСТЕРИЯ 

 
 Това сякаш са въпросителни, обърнати 
наопаки. Когато видиш тези смайващи дърве-
та, имаш чувството, че си попаднал в Забра-
нената гора на Хари Потър или пък в приказ-
ка на Ханс-Кристиан Андерсен. Но не, раз-
търкай очи, ощипи се. Всичко е съвсем реал-
но. Намираш се в Северозападна Полша, на 
някакви си 20-ина километра от Шчечин и 
още по-близо до германската граница. 

 Тук, до село Нове Чарново край Грифи-
но, насред една голяма гора от прави като 
стрела борове, чиито върхове се сблъскват с 
небето, са се настанили 400 редки екземпля-
ра. Дървета, които малко след като са тръгна-
ли от земята, са завили на 90 градуса, после са направили един полукръг и чак тогава все пак са 
поели по правия път – право нагоре. 

 Кривата гора в Полша е колкото известна, толкова и мистериозна. Едва 1,7 хектара, но няма 
човек, който да дойде наоколо и да не я види. А много от посетителите, както и местните хора се 
пренасят в света на фантазиите и развиват своите версии защо тези борове са кривнали така ед-
накво, като близнаци. 

 Знае се, че са засадени около 1930 година. Според един от сценариите близка река излязла 
от коритото си след страхотни дъждове и изкривила още младите тогава фиданки. Друга история 
сочи като виновник не водата, а голям сняг, който в тежка зима така навалял, че затиснал дърве-
тата и те тръгнали хоризонтално. 

 Има и политическа версия. Германските войски струпали на това място танкове, за да под-
готвят настъплението си през Втората световна война, и тежките машини деформирали борчета-
та. 

 Още по-невероятно звучи следното обяснение: В района гравитацията била много силна и 
просто придърпала стволовете на дърветата към земята. После очевидно отслабнала и ги пуснала 
да си растат нагоре. 

 Така или иначе гледката е удивителна! Като че ли художник ги е нарисувал – еднакво дебе-
ли, еднакво извити – всичките в северна посока, завоят и при 400-те започва на 20 см над земята, 
грациозни, всичките високи около 11-12 метра. А въпросителният им знак, обърнат наопаки, 
свършва на около 3 метра над земята. 

 Изглежда, най-вероятната причина за горското чудо е… човекът. Според тази история, коя-
то е смятана за най-достоверна, местни хора засадили борчетата преди 80-ина години. Когато ста-
нали 10-годишни, ги деформирали и съзнателно ги повели по кривия път. Как точно са постигна-
ли този овал, никой не се наема да каже. Надявали се, когато дърветата пораснат и натрупат маса, 
да ги направят на мебели или да ги използват в производството на кораби. Но явно тъкмо избух-
ването на Втората световна война проваля плановете и спасява боровете, които днес са истинска 
екологична атракция. 

 Ех, ако можеха да говорят… 

Източник: www.obekti.bg 
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КОЙ ОСТАВИ БЪЛГАРСКИТЕ СЛЕДИ НА ЛУНАТА? 

 Да, това не е шега. Има български следи на Луната. Може би не видими или буквални, но 

със сигурност – реални. Е, българин не е летял до там, ясно. Но пък един нашенец е изобретил 

реактивните двигатели на модула, с който на 21 юли 1969 г. американските астронавти за първи 

път кацнаха на земния спътник. Друг българин пък разработва системата за следене на сърдечния 

ритъм на астронавтите от Земята. 

 Иначе казано, прочутата фраза “Малка крачка на 

човека, но гигантски скок за човечеството” се ражда и с 

българска помощ. А ето ги и виновниците. 

 Иван Ночев, който изобретява двигателите на лун-

ния модул е роден на 23 септември 1916 г. в Карлово. 

От малък се увлича по техниката. Учи в местното меха-

но-техническо училище, стажува в казанлъшкия военен 

завод Арсенал. Работи в Държавната аеропланна рабо-

тилница в Божурище, а впоследствие полага основите 

на авиоремонтната работилница към летището в окол-

ностите на Карлово. 

 През 1942 г. Ночев се записва да учи в Берлин, но войната го принуждава да се върне в Бъл-

гария. Две години по-късно отива да учи в Прага, а след това се прехвърля във Виенския техни-

чески университет, където се дипломира като инженер. Връща се в България, но попада в полез-

рението на доносниците на новата власт. Все пак е учил в Германия. През 1951 г. отново решава 

да емигрира и се установява в Канада. В Канада Иван Ночев не е приет с отворени обятия. За да 

се издържа, се налага да бере диви ягоди, да чисти улици. Но не спира да преследва мечтата си и 

успява да се издигне до старши инженер във фирма за авиационно оборудване. 

 През 1956 г. започва работа в аерокосмическия гигант General Dynamics Corporation в САЩ. 

По това време там е събран елитът на световната ракетна и космическа мисъл. Разработват се най

-съвременни самолети и ракетни системи за целите на НАСА и Пентагона. Българинът се устано-

вява в страната и през 1962 г. става американски гражданин – Джон Ночев. 

 През 1965 г. създава собствена инженерингова фирма Lancea Corporation, специализирана в 

областта на аерокосмическите изследвания. Постепенно компанията започва да завоюва позиции 

на американската и световната въздухоплавателна индустрия. В един момент Джон Ночев се при-

съединява към екипа, който подготвя технически първия полет на човека до Луната. 

 Но Джон Ночев не е единственият българин в огромния екип, на който е съдено да направи 

съдбоносния скок на човечеството. В него, но по друго направление, работи и Петър Петров. 

 Петър Петров е роден на 21 октомври 1919 г. в пловдивското село Брестовица. Изпратен е 
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да учи в духовната семинария в София, тъй като баща му е свещеник и той логично послушно 

следва неговия завет в ранните си години. Там обаче животът му внезапно взима обрат. Вижда 

обява за набиране на доброволци за Френския чуждестранен легион и през 1939 г. заминава. 

 По това време избухва Втората световна война. Франция е окупирана. Петров е пленен и 

изпратен от нацистите в полски концлагер. Когато България се присъединява на страната на Гер-

мания, той е освободен от лагера и върнат в Родината. Започва военна служба, дори е назначен 

началник на взвода за охрана на царския дворец. 

 След 9 септември бяга в Германия, а в България е обявен за “враг на народа” и му е издаде-

на смъртна присъда. В Германия Петров учи корабостроене. Но страната е окупирана и се налага 

да напусне и нея. В следващите няколко години той минава през Канада, Индокитай и в крайна 

сметка се установява във Флорида, САЩ. Там се включва в космически програми. Неговата ра-

бота е предимно в областта на комуникацията със спътниците и електрониката. 

 През 1960 г. е даден старт на американската програма Аполо с крайна цел стъпване от чо-

век на Луната и Петров е включен. Изявява се като експерт по изпращането на сигнали от косми-

чески обекти до Земята. 

 А ето и стъпките, довели до едно от най-значимите събития в човешката история, в чието 

осъществяване участват Иван Ночев и Петър Петров: 

 Първата сигурна стъпка в тази посока е направена през ноември 1967 г. Тогава ракетата но-

сител Сатурн-5 обикаля около Луната и се завръща успешно. 

 През декември 1968 г. астронавтите Борман, Лоуел и Андърс правят 20 обиколки около Лу-

ната с Аполо 8. На 3 март 1969 г. е изстрелян в орбита Аполо 9, който остава в орбита 10 деноно-

щия. На 26 февруари 1966 г. е изстрелян първият вариант на кораба Аполо 11. Джон Ночев упо-

рито работи за решаването на най-важния и ключов момент за програмата – ракетните двигатели 

на спускаемия апарат, с който да се извърши първото кацане на Луната, излитането от нейната 

повърхност и успешното скачване с кръжащия в орбита кораб. 

 При решаването на тази задача за първи път на практика се използва изобретението на ядре-

ния физик Иван Михов (с американско име Бен Майкълс-Кристофър). Той е поредният българс-

ки емигрант с научна кариера в САЩ. Неговата известност се дължи на методиката за използване 

на лазера при изчисляване на разстояния до повърхността, в случая за кацане на Луната. 

 На 16 юли 1969 г. ракетата носител Сатурн 5 извежда в околоземна орбита, а след това и на 

траекторията на Луната, кораба Аполо 11 с астронавтите Нийл Армстронг, Майкъл Колинс и 

Едуин (Бъз) Олдрин. 

 На 19 юли след 76-часов полет Аполо 11 започва да обикаля около Луната на височина 110 

км. Командният център в Хюстън дава разрешение за кацане на следващия ден. Тогава лунният 

модул Орел с Армстронг и Олдрин се отделя от кораба-майка и започва да се снижава към пред-
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варително избрания сравнително равен участък в Морето на спокойствието. 

 На 21 юли в 04:56 часа Нийл Армстронг стъпва на лунната повърхност и изрича крилатата 

фраза: “Това е една малка крачка на човека, но гигантски скок за човечеството“. На 21 юли 

в 19:54 двигателите на модула Орел са включени в готовност да напуснат лунната повърхност и 

да се прикачат към командния модул. През цялото време сърдечната дейност на астронавтите на 

Луната се следи от Земята с помощта на системата, разработена от Петър Петров. 

 След края на програмата за кацане на Луната, всеки поема по свой път. 

 И двамата българи постигат голям авторитет и завидно материално благосъстояние. Джон 

Ночев инвестира в курортно селище в Калифорния с 23 къщи, апартаменти в Сан Диего, вили в 

Швейцария, Франция и др. Личен приятел е на Роналд Рейгън от времето, когато е губернатор на 

щата Калифорния. 

 Ночев напуска този свят на 13 март 1991 г. Твърди се, че на погребението му присъстват 

цели трима американски президенти – Рейгън, Картър и Буш. Скоро след него престава да същес-

твува и компанията му Lancea Corporation. Не оставя преки наследници. Но пък негови постанов-

ки и изчисления в аеродинамиката се изучават в американските колежи и университети. 

 След като приключва работата си за програмата Аполо, Петър Петров основава своя фирма 

заедно със синовете си и се отдава на изобретяване на нови технологии. Негово откритие е пър-

вият в света безжичен сърдечен стимулатор, който веднага е въведен в американските болници. 

Също първият в света електронен часовник с дигитален дисплей. Със синовете си работи и по 

системи за измерване на замърсяването на околната среда. Продължава и със старата си страст – 

корабостроенето. 

 Петър Петров е автор на цели 18 патентовани в Америка изобретения! Земният му път свър-

шва на 27 февруари 2003 г. Смятан е за един от най-плодовитите изобретатели на 20 век и на не-

гово име е кръстена географска точка в Антарктида. 

 Да, сега безспорно имаме основателен повод да се гордеем с това, че на родна земя се раж-

дат големи личности. Но това е и поредният повод да наведем глава и да се замислим. Защото 

тези големи българи нямаше да имат тази слава и успехи, ако бяха останали в Родината. 

 Като врагове на народа, те едва ли биха получили възможност да работят и да се изявяват. 

Нито биха имали шанса да творят в такъв мащаб и така свободно. За жалост, днес в България все 

още няма кой знае какви възможности за развитие в науката, което е лошата новина. Добрата е, 

че все още има шанс за идните поколения, нещо да се промени…  

 

Кристина Колева 

Източник: www.lifebites.bg 
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СЪВЕТИ, КОИТО ЩЕ ВИ ПОМОГНАТ ДА  
ОБЩУВАТЕ СЪС СЛЯПО-ГЛУХИ ХОРА 

 Когато човек срещне за първи път лице със сляпо-глухота, много често той е объркан и не 
знае как да започне общуването и какви указания да следва, за да установи контакт със сляпо-
глухия. Следните съвети могат да Ви помогнат да се чувствате по-сигурни, да установите контакт 
и по този начин да улесните комуникацията: 

 Първото нещо, което трябва да направите е да уведомите за присъствието си, като леко по-
тупате рамото или ръката на сляпо-глухия човек. Този първи контакт е от съществено значение за 
човека със сляпо-глухота. Дори и лицето със сляпо-глухота да има остатъчно зрение или слух, е 
възможно, поради техните характеристики, да не е наясно с присъствието и намерението Ви да 
общувате с него. Ако се позиционирате във визуалното поле на сляпо-глухия с остатъчно зрение 
или пък говорите по-високо при сляпо-глухи с остатъчен слух, докосването няма да е необходи-
мо, но във всеки случай това е по-сигурния жест и контактът се установява по практичен начин, 
защото в другите случаи винаги ще се съмнявате, дали човекът със сляпо-глухота Ви е видял или 
чул. 

 Следващата стъпка е да се идентифицирате. Ако сте уверени, че сляпо-глухият човек не мо-
же нито да Ви види, нито да Ви чуе, кажете кои сте Вие, като за целта с върха на показалеца си 
изпишете върху дланта на сляпо-глухия името си с печатни букви, или пък ако владеете жестов 
език, можете да вземете ръцете му, така че те да са върху Вашите и направете жеста, който Ви 
представлява. Ако пък забележите, че сляпо-глухият има остатъчен слух се опитайте да говорите 
по-високо и на не шумни места. При условие, че сляпо-глухият човек има остатъчно зрение, се 
опитайте да улесните виждането му, като за целта се позиционирате на добре осветено място и 
така че да сте във визуалното му поле. Едва когато сте се уверили, че той или тя Ви е видял, за-
почнете контакта. 

 

 За да избегнем объркване е необходимо винаги да съобщим кои сме, дори и да сме сигурни, 
че сляпо-глухият ни е познал. 

 Първоначално ще изпитвате определени трудности в развитието на комуникационния про-
цес. Необходимо е и двете страни да имат търпение. След като сте се запознали с избраната от 
сляпо-глухия човек система за общуване, ефективността в комуникацията ще се увеличи с прак-
тиката. Това, което първоначално ще бъде най-трудно за Вас е да знаете кога е точното време да 
говорите.  

 Друго важно нещо е винаги да уведомявате сляпо-глухия човек, че си тръгвате или отивате 
за момент някъде другаде. Не е препоръчително да го оставяте сам на неизвестно място. Сляпо-
глухият трябва да бъде оставен на удобно, безопасно и познато му място.  

 Когато вървите със сляпо-глух човек, правилният начин е да поставите ръката му върху ла-
кътя Ви. Така той ще бъде една крачка след Вас и ще чувства Вашето движение по-добре. Никога 
не бива да ходите зад сляпо-глухия! 

 Необходимо е също винаги да уведомявате, когато се качвате нагоре или слизате надолу по 
стълби, когато преминавате през врата или пък пресичате улица и т.н. 

 Докато ходите е желателно да обясните къде сте и какво се случва около Вас. Ако видите 
нещо, което Ви изглежда интересно, би било добре да обясните и на сляпо-глухия. 

 И накрая, не забравяйте, че за да общувате със сляпо-глух човек, единственото нещо, което 
трябва да направите е да говорите с него! 
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НАНОРОБОТ С РАЗМЕРИТЕ НА БАКТЕРИЯ 

 ЩЕ МОЖЕ ДА ЛЕКУВА ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ОЧИТЕ 

 Учени от Китай, съвместно с немски и датски специ-

алисти създадоха наноробот, голям колкото бактерия, 

който ще бъде използван за лечение на очни заболявания. 

По думите на учените микроустройството има спирало-

видна форма за по-добро проникване в стъкловидното тя-

ло на окото (прозрачно вещество, запълващо пространст-

вото между лещата и ретината) под влияние на магнитно 

поле. 

 Според учените нанороботът е 200 пъти по-малък от диаметъра на човешки косъм и дори по

-малък от размера на бактерия. На външната повърхност на устройството се нанася специален 

„хлъзгав слой“, който позволява на робота свободно да проникне и да се движи в плътната струк-

тура на стъкловидното тяло на окото. Според разработчиците, това е първото такова минимално 

инвазивно устройство за доставяне на лекарства вътре в очната ябълка. 

 „В основата на нашата разработка е вещество, намиращо се на повърхността на растението 

непентес (род хищни растения)“, съобщава един от авторите на разработката У. Чихуан, цитиран 

от новинарската агенция Синхуа. 

 Според учения „плъзгащата повърхност на нанороботите е подобна на тефлоново покритие 

на тиган. Тя свежда до минимум степента на сцепление на устройството с молекулите, които със-

тавляват стъкловидното тяло, и затова е от решаващо значение за ефективното и свободно движе-

ние на спиралните роботи вътре в окото“, обясни У. Чихуан. 

 Агенция Синхуа твърди, че учените вече са провели тестове върху дисектирани свински 

очи, като учените наблюдавали движението на устройствата с помощта на оптична кохерентна 

томография. Десетки хиляди устройства били въведени в окото и достигнали до ретината с по-

мощта на магнитно поле, което ги насочвало. 

 Експертите отбелязват, че в бъдеще тяхното устройство може да се използва широко в ме-

дицината. „Надяваме се, че нанороботите ще бъдат използвани като минимално инвазивни средс-

тва при лечението на всички видове очни заболявания, при които засегнатият район е труднодос-

тъпен“, изразява надежда друг експерт от екипа, Кю Тиан. 

 

Източник: www.nauka.bg 
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БЪРЗИ ТИКВИЧКИ НА ФУРНА 

(предложение на Радка Великова от Добрич) 

 Продукти: 3 средно големи тиквички, 2 яйца, 2 с.л. брашно (може и галета), 150 г сирене, 

1/2 връзка пресен копър, сол на вкус, черен пипер по желание, 1 шепа настърган кашкавал за по-

ръсване. 

 Начин на приготвяне: Тиквичките се обелват и сурови се рендосват на най-едрата част на 

рендето. Яйцата се разбиват с брашното. Сиренето се натрошава на едри бучици. Всички продук-

ти се смесват и се добавя ситно нарязания копър, солта и пипер по желание.  Така получената 

"каша" се изсипва в тавичка, намазана с мазнина и малко брашно. 

 Пече се на 180-200 градуса до порозовяване. Поръсва се с кашкавала и се връща за още 5-6 

мин. 

* * * 

 

ВКУСНИ ЗАПЕЧЕНИ ТИКВИЧКИ С КАШКАВАЛ 

(предложение на Радка Великова от Добрич) 

 Продукти: 

 2 тиквички, 1 морков, 1-2 скилидки чесън, майонеза, 1 глава лук, копър, кашкавал (сирене 

или топено сирене), олио. 

 Начин на приготвяне: Тиквичките се нарязват на кръгчета с дебелина 1.5 см, нареждат се 

в намазнена тавичка и леко се посоляват. Морковът се настъргва, смесва се с пасирания чесън и 

майонеза. Тази смес се разпределя върху тиквичките. Отгоре се нареждат полумесеци от лука. 

Всичко се поръсва обилно със ситно нарязан копър и рендосаният кашкавал (или друг вид сире-

не). Запича се във фурната за 15-20 минути.  

 По същия начин могат да се приготвят и патладжани, но след като се нарежат на кръгчета се 

посоляват, престояват 20-30 минути и се измиват. 

 

* * * 

 

РАЗЯДКА ОТ ТИКВИЧКИ 

(предложение на Светла Маринова от Добрич) 

 Продукти: 

 1 тиквичка, 100 г извара, 3-4 скилидки чесън, половин чаша орехи, копър, сол на вкус. 

 Начин на приготвяне: 

 В подсолена вода сваряваме тиквичката за 5-10 минути, която предварително сме почисти-

ли и нарязали на кубчета. Почиствате и нарязвате чесъна и орехите. След като тиквичката е сва-

рена, се отцежда много добре. Всички продукти се смесват и се пасират с пасатор или се намачк-

ват с вилица. 
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ДВАНАДЕСЕТ САРКАСТИЧНИ СЪВЕТА,  

КОИТО ПРАВЯТ ЖИВОТА ПО-ЛЕК 

 

 1. Ако са те обидили незаслужено, върни се и си го заслужи! 

 2. Ако внезапно се окажеш в дупка, първото, което трябва да направиш, е да спреш да копа-

еш. 

 3. Както ни учи "Кама Сутра", безизходни положения няма! 

 4. Единственият начин да не ядеш след шест, е да изядеш всичко до шест! 

 5. Подковата никога няма да ти донесе щастие и късмет, докато не я заковеш на копитото си 

и не започнеш да ореш като кон. 

 6. Винаги се вслушвай в себе си – хубав човек не дава лоши съвети. 

 7. Да псуваш не е хубаво. Но понякога нещата трябва да се наричат с истинските им имена. 

 8. Искаш да бъдеш щастлив човек – не бърникай в паметта си. 

 9. По време на спор с любим за теб човек си задай въпроса: Искам да съм прав или щаст-

лив? 

 10. Обичай всичките си врагове – те са най-големите ти фенове. 

 11. Ако не ти харесва мястото, където се намираш, смени го. Не си дърво. 

 12. Не чакай чудо, ти си чудото. 

 

Източник: https://www.marica.bg 
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СТИХОТВОРЕН ХОРОСКОП – РАК 

 

Раците се мислят за юнаци, 

хитреци са, хич не са глупаци! 

Уж стеснителни, добри, тактични, 

всъщност – пресметливи са, практични. 

Някога със вас ще бъдат "мазни", 

друг път – всичко много ще ги дразни, 

днес ще са засмени, приказливи, 

утре – мнителни и горделиви... 

Имате ли къщи, коли, вили – 

най-добре е да сте ги укрили, 

че "добрите" Раци най-обичат 

чуждите имоти да завличат. 

Ако могат, даже и държава 

ще заграбят те "за чест и слава"... 

Женят се понякога сто пъти, 

за да пипнат тлъстички имоти. 

В брака – чрез лъжите ще успеят. 

Винаги на чужди гръб живеят. 

Без скандали трудничко минават – 

туй е мярка – нищо да не дават... 

Раците не са добри съпрузи – 

мъж, жена – рога ще ви нахлузи. 

Козирогът лесно с тях се справя 

и на място бързо ги поставя. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИТУРКА  

НА  

СПИСАНИЕ “ЗВУК И СВЕТЛИНА”  

 
БРОЙ 7, 2019 Г. 
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ОРДЕНЪТ НА АСАСИНИТЕ.  

ТАЙНИЯТ КРЪСТОНОСЕН ПОХОД 

 

/с продължение/  

 Алтаир се прокрадна покрай палмите, покрай конюшните и търговците зад стените на града, 

докато не стигна до внушителните порти на Дамаск. Познаваше добре града — най-големия и све-

щен в Сирия, в който бе открил две от целите си миналата година. Вдигна поглед към стената и ук-

репленията по нея. Не долови никакви признаци на живот вътре. Сякаш камъкът жужеше. 

 Първо трябваше да се промъкне вътре. Успехът на мисията му зависеше от умението му да се 

движи незабелязано. Ако предизвикаше по някакъв начин стражата, нямаше да е добро начало. Сле-

зе от коня, върза го и огледа портите, където стояха на страж сарацини. Налагаше се да опита по 

друг начин, който не беше от най-лесно осъществимите, защото Дамаск се славеше със сериозна ох-

рана, а стените — вдигна отново поглед и се почувства дребен — бяха твърде високи и гладки, за да 

бъдат щурмувани отвън. 

 Тогава видя група учени и се усмихна. Салах Ал’дин поощряваше учените мъже да посещават 

Дамаск, за да се учат в града — беше пълно с мектеби, мюсюлмански учители — и те се радваха на 

специални привилегии, дори им беше позволено да обикалят без ограничения. Той пристъпи към 

групата, придаде си най-благото изражение и заедно с тях се промъкна покрай стражите. Загърби 

пустинята и влезе в града. 

 По улиците вървеше с наведена глава, движеше се бързо, но изключително предпазливо, дока-

то не стигна до едно минаре. Бързо се огледа, преди да скочи на перваза на прозорец, след което се 

изтегли нависоко по многобройните дупчици в напечения от слънцето камък. Откри, че старите 

умения не се забравят, макар че не се движеше нито толкова бързо, нито толкова уверено като пре-

ди. Важното бе, че се връщаха. Не, по-скоро се разбуждаха за нов живот. С тях бе и познатото чувс-

тво на възторг и опиянение. 

 Когато се изкатери до самия връх на минарето, приклекна. Беше като хищна птица, кацнала 

високо над града, докато плъзгаше поглед към заоблените куполи на джамиите и заострените мина-

рета, които се издигаха над покривите. Видя пазари, дворове и светилища, също и кулата, която бе-

лежеше местонахождението на местното Братство. 

 Отново усети познатия възторг. Беше забравил колко красиви изглеждат градовете от тази ви-

сочина. Беше забравил усещането да се оглежда от най-високото място в града. В момента се чувст-
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ваше свободен. 

 Ал Муалим се оказа прав. От години мишените на Алтаир бяха определени и набелязани. Каз-

ваха му кога и къде да отиде, задачата му беше да убие, нищо повече. Не бе осъзнавал, че му липсва 

тръпката да бъде асасин без кръвопролития и смърт, да се вгледа в себе си. 

 Остана свит още малко, докато оглеждаше тесните улички. Призоваха гражданите за молитва 

и тълпите се събраха. Той оглеждаше навеси и покриви, търсеше подходящо меко място, на което да 

се приземи, и тогава забеляза каруцата със сено. Впи очи в нея, пое си дълбоко дъх, изправи се, по-

чувства лекия ветрец. След това направи крачка напред и се гмурна грациозно към целта си. Не бе-

ше толкова меко, колкото очакваше, но поне беше много по-сигурно, отколкото да рискува, като се 

стовари върху някоя площадка или излинял навес, който можеше да се скъса и той да пропадне вър-

ху сергията отдолу. Ослуша се, изчака улицата да утихне, след това слезе от каруцата и пое към 

Братството. 

 Влезе през покрива, спусна се в сенчестото антре, където ромолеше чешма, а зеленината заглу-

шаваше външните шумове. Сякаш се пренесе в нов свят. Стегна се и влезе вътре. 

 Водачът се беше разположил зад писалище и стана веднага, щом асасинът влезе. 

 — Алтаир. Радвам се, че дойде. При това невредим. 

 — И аз се радвам да те видя, приятелю. — Той погледна мъжа и не одобри онова, което вижда-

ше. Първо, мъжът му се стори нагъл тип, който говореше иронично. Нямаше съмнение, че бе уведо-

мен за скорошните… трудности — създадени от госта, и по вида му личеше, че щеше да се възполз-

ва максимално от властта, с която разполага. 

 Точно както Алтаир предполагаше, той изрече подигравателно следващите думи: 

 — Много съжалявам за сполетелите те беди. 

 — Не ги мисли. 

 По лицето на другия се изписа престорена загриженост. 

 — По-рано идваха неколцина от братята ти… 

 Така значи. Ето как беше научил. 

 — Да беше чул какви ги говореха — продължи небрежно местният водач. — Сигурен съм, че 

щеше да ги посечеш на място. 

 — Всичко е наред — отвърна Алтаир. 

 Мъжът се ухили. 
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 — Ти никога не си бил последовател на кредото, нали? 

 — Това ли е всичко? — Прииска му се да заличи с удар наглата кучешка усмивка. Или това, 

или да извади камата и да направи мазната му усмивка още по-широка… 

 — Извинявай — рече водачът и се изчерви, — понякога се самозабравям. Какво те води в Да-

маск? — Поизпъна гръб и най-сетне си спомни как подобава да се държи. 

 — Някой си Тамир — отвърна Алтаир. — Ал Муалим не одобрява деянията му и задачата ми е 

да поставя край на тази работа. Ще ми кажеш ли къде да го намеря? 

 — Сам ще трябва да си го намериш. 

 Той се наежи. 

 — Но тази работа е най-подходяща за… — Замълча, припомнил си заповедите на Ал Муалим. 

Трябваше отново да стане ученик. Налагаше се сам да проследи жертвата и да я открие. Сам трябва-

ше да извърши убийството. Кимна и прие задачата. 

 Другият продължи: 

 — Претърси града. Разбери какво планира Тамир и къде работи. Подготовката е предпоставка 

за победата. 

 — Добре, но ти какво можеш да ми кажеш за него? — попита Алтаир. 

 — Търговец е на черния пазар, така че обиколи търговската махала. 

 — Сигурно искаш да се върна, когато приключа. 

 — Да, върни се. Ще ти дам маркера на Ал Муалим, а ти ще ни предоставиш живота на Тамир. 

 — Както наредиш. 

 Доволен да се махне от това смешно подобие на братство, Алтаир се покатери на покривите. 

Отново вдъхна мириса на града, когато спря, за да огледа тесните сокаци. Лек ветрец прошумоля 

сред навесите. На сергия с лъскави маслени лампи, се бяха скупчили жени, бъбреха шумно, а неда-

леч от тях двама мъже се караха. Алтаир не можеше да чуе нищо друго над тези гласове. 

 Насочи вниманието си към отсрещната сграда, след това отново към покривите. Оттук се виж-

да се джамията на Омеядите и градините на юг, но онова, което трябваше да набележи, беше… 

 Видя го, видя огромния открит пазар „Ал-Силаах“, където според местния водач, можеше да 

започне да разучава полезни неща за Тамир. Водачът знаеше повече, отколкото разкри, разбира се, 

но очевидно бе получил изрично нареждане да не казва нищо на Алтаир. Вече бе разбрал какво ста-
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ва. „Ученикът“ трябваше да събере знания по трудния начин. 

 Той отстъпи две крачки, изтръска напрежението от ръцете си, пое си дълбоко дъх, след това 

скочи. 

 Щом се озова в безопасност от другата страна, остана приклекнал за момент, заслушан в бъб-

ренето, което долиташе откъм сокака. Проследи с поглед група стражи, повели катър, впрегнат в 

каручка, която скрибуцаше под тежестта на натрупаните бъчви. 

 — Сторете път — подвикваха стражите и разблъскваха гражданите от пътя си. — Направете 

път за доставката за двореца на везира. Негово превъзходителство Абу’л Нукод ще организира по-

редното си празненство. 

 Онези, които бяха блъснати, извърнаха смръщените си лица. 

 Алтаир наблюдаваше как войниците го подминават. Чу името Абу’л Нукод, когото наричаха 

краля на търговците на Дамаск. Бъчвите. Може и да грешеше, но в тях изглежда имаше вино. 

 Нищо. Алтаир си имаше работа другаде. Изправи се и затича, почти не спря, преди да преско-

чи на следващата сграда, след това на следващата и при всеки нов скок усещаше все по-мощен при-

лив на сила. Ето че отново вършеше онова, в което го биваше. 

 Гледан отгоре, откритият пазар приличаше на грубо разровена дупка, направена в покривите, 

така че всеки да можеше да го намери лесно. Най-голямото тържище в Дамаск се намираше в самия 

център на бедняшката махала в североизточната част, закътан от всички страни от сгради от кал и 

дърво — завалеше ли, Дамаск се превръщаше в тресавище — и наоколо се виждаха разпилени кару-

ци, сергии и маси на търговци. Сладки аромати се понесоха към Алтаир — парфюми и масла, подп-

равки и сладкиши. Пръснатите наоколо клиенти и търговци на едро и дребно разговаряха или се 

промъкваха бързо през тълпата. Гражданите или си хортуваха или бързаха нанякъде. Нямаше сред-

но положение, не и тук. Той остана да ги наблюдава известно време, след това слезе от покрива, 

смеси се с тълпата и започна да се ослушва. 

 Интересуваше го само едно име. 

 Тамир. 

 Тримата търговци бяха сгушени в сянката и разговаряха тихо, но ръкомахаха буйно. Тъкмо те 

бяха изрекли името и Алтаир се присламчи към тях, обърна гръб и същевременно в главата му заз-

вучаха съветите на Ал Муалим: „Никога не срещай погледите им, задължително си намирай занима-

ние, запази спокойствие.“ 

 — Свикал е нова среща — чу Алтаир, но така и не успя да разбере кой от търговците говори. 

За кого ли ставаше въпрос? Сигурно за Тамир. Алтаир се заслуша и запомни мястото на срещата. 
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 — Какво ли ще бъде този път? Някое ново предупреждение или нова екзекуция? 

 — Не, сигурно иска да ни възложи някоя работа. 

 — Което означава, че няма да ни плати. 

 — Обърна гръб той на принципите на търговската гилдия. Вече прави каквото си иска… 

 Заговориха за крупна сделка — най-голямата, която някога били правили — подхвърли тихо 

единия — след това неочаквано млъкнаха. Близо до тях оратор с късо подстригана черна брада беше 

заел мястото си и сега зяпаше търговците с тъмните си, премрежени очи. Страховити очи. 

 Алтаир го погледна изпод качулката. Тримата мъже бяха пребледнели. Единият започна да ро-

ви пръстта със сандала си, другите двама се изнизаха нанякъде, сякаш най-неочаквано си бяха спом-

нили, че ги чака важна задача. Срещата им беше приключила. 

 Ораторът вероятно беше от хората на Тамир. Очевидно мошеникът владееше и черния пазар, и 

околните сокаци. Алтаир се присламчи към мъжа, когато той заговори и започна да разпалва инте-

реса на публиката. 

 — Никой не познава Тамир по-добре от мен — заяви високо той. — Приближете се. Чуйте раз-

каза ми за търговеца принц, който нямал равен… 

 Алтаир искаше да чуе точно такава история. Пристъпи по-близо и се престори на любопитен 

минувач. Пазарът се завихри около него. 

 — Беше тъкмо преди битката за Хатин — продължи разказвачът. — Сарацините бяха останали 

без храна, имаха отчаяна нужда от нови провизии. Само че отникъде не идваше и лъч надежда. В 

онези дни Тамир прекарваше керван между Дамаск и Йерусалим. В последно време обаче търговия-

та не вървеше. Като че ли в Йерусалим никой не искаше стоката му: плодове и зеленчуци от близки-

те ферми. Затова той си замина, пое на север и не спираше да се пита какво ще прави със стоката. 

Скоро щеше да се развали. Това можеше да се превърне в края на историята на горкичкия човек, а 

също и на живота му… Съдбата обаче бе решила друго. 

 Докато Тамир пътуваше с кервана на север, се натъкна на сарацински военачалник и преглад-

нелите му хора. Щастлива среща и за двете страни — всеки имал онова, което другият искал. 

 И така, той дал на хората храната си. Когато битката приключила, военачалникът на сарацини-

те се погрижил търговецът да получи огромна награда. 

 Някои разправят, че ако не бил Тамир, хората на Салах Ал’дин щели да се вдигнат срещу него. 

По всичко изглежда, че спечелил битката благодарение на този човек… — завърши разказвачът. 

 Слушателите се разотидоха. Мъжът се усмихваше, докато слизаше от камъка, на който беше 
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стъпил, след което тръгна през пазара. По всяка вероятност щеше да си потърси друг камък, на кой-

то да се качи и да разкаже пред нови слушатели същата история за подвига на Тамир. Алтаир го пос-

ледва на безопасно разстояние и отново чу думите на наставника си: „Оставяй препятствия между 

себе си мишената. Никога не бива да те вижда, ако случайно се извърне назад.“ 

 Доставяше му огромно удоволствие да усеща чувствата, които тези знания събуждаха у него. 

Приятно му беше да се изключи за околния шум и да насочи цялото си внимание към набелязания. 

След това рязко спря. Ораторът пред него се блъсна в жена, понесла ваза, която се счупи. Тя започна 

да се разправя с него, протегна ръка и поиска той да я плати, но чернобрадият сви непреклонно уст-

ни и замахна с ръка, за да я удари. Алтаир усети как се напряга, но тя се сви, той й се присмя, отпус-

на ръка и продължи по пътя си, като изрита парчетата от счупената ваза. Алтаир продължи напред, 

подмина жената, която беше коленичила в пясъка разплакана. Кълнеше и се опитваше да събере 

парчетата. 

 Ораторът зави по една улица и Алтаир го последва. Бяха влезли в тесен, почти безлюден сокак, 

притиснати и от двете страни от тъмни, кирпичени стени. Сигурно това беше пряк път до следваща-

та сергия. Алтаир погледна назад, след това направи няколко бързи крачки напред, стисна оратора 

за рамото, завъртя го към себе си и заби върховете на пръстите си под ребрата му. 

 Ораторът се преви, олюля се и се опита да си поеме въздух, докато отваряше и затваряше уста 

като риба на сухо. Алтаир се озърна, за да се увери, че няма свидетели, след това пристъпи напред, 

завъртя се и ритна оратора в гърлото. 

 Човекът падна тежко, робата му се усука около краката. Ръцете му се стрелнаха към шията и 

той се претърколи в прахта. Асасинът се усмихна и продължи напред. „Спокойно“ — помисли си 

той. Беше прекалено… 

 Ораторът се стрелна бърз като кобра. Скочи, кракът му се стрелна напред и уцели Алтаир в 

гърдите. Изненаданият асасин се олюля назад тъкмо когато другият пристъпи напред със стиснати 

устни и свити юмруци. Очите му блестяха, той усети, че е извадил Алтаир от равновесие, когато 

асасинът отскочи, за да избегне удар, който се оказа подвеждащ и в следващия миг ораторът стова-

ри юмрук в челюстта му. 

 Алтаир едва не падна, усети вкуса на кръв и се прокле. Беше подценил противника. Типична 

грешка за ученик. Ораторът се огледа трескаво, сякаш търсеше най-подходящия път за бягство. Ал-

таир заличи изражението на болка, изписало се по лицето му, и пристъпи напред, вдигнал високо 

юмруци, и нанесе удар в слепоочието на оратора, преди другият да успее да се отдръпне. Известно 

време двамата си разменяха удари. Ораторът беше по-дребен и по-бърз и стовари следващия си удар 

в носа на Алтаир. Асасинът се олюля и мигна бързо, за да прогони бликналите сълзи, които му пре-

чеха да вижда ясно. Щом предвкуси победата, другият пристъпи напред и размаха юмруци. Алтаир 
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отстъпи настрани, приведе се ниско и го ритна в краката, така че той изгуби равновесие и се стропо-

ли в пясъка, а дъхът му излезе със свистене, когато тупна по гръб. Алтаир се завъртя, сниши се и 

стовари коляно право в слабините на противника си. С удоволствие чу как той извика от болка. Ра-

менете на Алтаир се вдигаха и отпускаха тежко, докато се съвземаше. Ораторът се гърчеше беззвуч-

но в прахта, отворил широко уста в безмълвен писък, притиснал и двете си ръце към слабините. Ко-

гато най-сетне успя да си поеме дъх, Алтаир коленичи и приближи лице до неговото. 

 — Май знаеш доста за Тамир — засъска. — Казвай веднага какво планира. 

 — Знам само историите, които разказвам — изпъшка нещастникът. — Не знам нищо повече. 

 Алтаир загреба шепа пясък и я остави да изтече през пръстите му. 

 — Жалко. Няма никакъв смисъл да те оставям жив, след като не ми предлагаш нищо в замяна. 

 — Чакай. Чакай, де — вдигна разтреперана ръка ораторът. — Има нещо… 

 — Говори. 

 — Напоследък е доста зает. Следи изработката на много, ама наистина много оръжия. 

 — И какво от това? Най-вероятно са за Салах Ал’дин. Това никак не ми помага, което означа-

ва, че не помага и на теб… — Той посегна. 

 — Недей. Чакай. Слушай. — Мъжът въртеше очи, а по челото му избиха капки пот. — Не са за 

Салах Ал’дин. За друг са. Гербовете по тези оръжия са различни. Не са ми познати. По всичко изг-

лежда, че Тамир помага на друг, но… не знам на кого. 

 — Това ли е всичко? — попита Алтаир. 

 — Да, да, това е. Казах ти всичко, което знам. 

 — Значи е време да си починеш. 

 — Недей — започна мъжът, но се чу пукот като от счупен глинен съд, когато Алтаир извади 

камата и я заби в гърдите му. Задържа умиращия, докато той притреперваше, кръвта се пенеше в 

ъглите на устата му и очите му придобиваха стъклен блясък. Бърза смърт. Чиста смърт. 

 Алтаир го положи на пясъка, склопи очите му и се изправи. Прибра камата си и премести тя-

лото зад купчина вонящи каци, след което пое по уличката. 

* * * 

 — Алтаир. Добре дошъл. Заповядай. 

 Водачът се подсмихна, докато влизаше. Алтаир го погледна и забеляза как той трепна, когато 
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усети тежкия му поглед. Да не би по него да беше полепнал мирисът на смъртта? Може би водачът 

на тукашното Братство го беше усетил. 

 — Сторих каквото нареди. Сега ми дай маркера. 

 — Всяко нещо по реда си. Разкажи ми какво знаеш. 

 Все още развълнуван, след като беше отнел човешки живот, Алтаир прецени, че това е нещо 

дребно пред трудностите. Тръпнеше от нетърпение да постави този човек на мястото му. Само че 

моментът все още не беше настъпил. Налагаше му се да изиграе ролята си, да се преструва, докато 

се налага. 

 — Тамир властва над открития пазар „Ал-Силаах“ — рече той и се замисли за търговците, ко-

ито си говореха приглушено, припомни си страха, изписал се по лицата им, когато забелязаха орато-

ра на Тамир. — Печели пребогато от продажба на оръжие и брони и мнозина му помагат: ковачи, 

търговци, лихвари. Той е основният продавач на смърт в страната. 

 Другият кимна, след като чу онова, което вече му беше известно. 

 — Откри ли начин да ни отървеш от тази чума? — попита високомерно. 

 — На открития пазар „Ал-Силаах“ предстои среща за важна продажба. Говори се, че е най-

голямата продажба на Тамир. Ще се разсейва покрай работата. Тогава ще ударя. 

 — Планът ти ми се струва подходящ. Можеш да действаш. 

 Бръкна под писалището и извади маркера на Ал Муалим. Беше перо от една от любимите пти-

ци на Учителя. Постави го на писалището между двамата. 

 — Нека бъде волята на Ал Муалим — рече той, когато Алтаир взе маркера и го прибра внима-

телно под плаща. 

 Скоро след изгрев тръгна от Братството и се върна на открития пазар „Ал-Силаах“. Когато 

пристигна на пазара, му направи впечатление, че всички са насочили вниманието си към церемониа-

лен двор в средата. 

 Скоро разбра причината. Там бе застанал търговецът Тамир. Пазеха го двама сърдити мъжаги, 

той командваше всички наоколо, беше се извисил над разтреперан мъж, застанал пред него. На гла-

вата му имаше тюрбан, беше облечен в елегантна туника и гети. Зъбите му блестяха под черните 

мустаци. 

 Докато Алтаир се прокрадваше отстрани на тълпата, не откъсваше очи от онова, което се случ-

ваше. Търговците излизаха иззад сергиите си, за да гледат. Хората или бързаха нанякъде, или разго-

варяха оживено, стояха уплашени. 
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 — Само погледнете… — рече един мъж на Тамир. 

 — Сметките ти не ме интересуват — сряза го той. — Цифрите не променят нищо. Хората ти не 

са изпълнили поръчката, което означава, че аз съм провалил клиента си. 

 „Клиент — помисли си Алтаир. — Кой ли е въпросният клиент?“ 

 Търговецът преглътна. Очите му се стрелнаха към тълпата в очакване на избавление. Никой не 

му помогна. Стражите на пазара стояха с безизразни лица и невиждащи очи, докато насъбралите се 

наблюдаваха безучастно какво става. На Алтаир му призля от тях, от цялата тази човешка сган: ле-

шояди в очакване, стражи, които не предприемат нищо. Най-много обаче мразеше Тамир. 

 — Нужно ни е още време — молеше търговецът. Вероятно разбираше, че единственият му 

шанс беше да убеди Тамир да прояви милост. 

 — Това е извинение на мързелив и некомпетентен човек — отвърна кралят на черния пазар. — 

Ти такъв ли си? 

 — Не съм — отвърна човекът и закърши ръце. 

 — Онова, което ми показваш, говори за друго — отсече Тамир. Вдигна крак на ниската стена и 

се облегна на коляното си. — Кажи ми сега, какво смяташ да направиш, за да разрешиш проблема 

ни? Имам нужда от оръжията веднага. 

 — Не виждам разрешение — заекна нещастникът. — Хората ми работят денонощно. Само 

че… клиентът ти иска прекалено много. А пък доставката… Пътят е тежък. 

 — Де да произвеждаше оръжия със същата лекота, с която редиш извинения и оправдания — 

изсмя се Тамир. Обърна се към тълпата и някои се разсмяха — по-скоро от страх. 

 — Направих всичко по силите си — настоя възрастният. Изпод тюрбана му се стичаха капки 

пот, а брадата му трепереше. 

 — Не е достатъчно. 

 — Може би изискванията ти са прекалено високи — рече търговецът. 

 Безразсъден гамбит. Самодоволната усмивка се стопи от лицето на Тамир и той впи леденосту-

дените си очи в човек. 

 — Прекалено високи ли? — попита остро. — Дадох ти всичко. Без мен все още щеше да омай-

ваш змии с флейтата по за един грош. От теб исках единствено да изпълняваш заповедите ми. А ти 

ми казваш, че изискванията ми били прекалено високи! 

 Той извади камата и острието намигна. Тълпата се раздвижи уплашено. Алтаир погледна стра-
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жите, застанали със скръстени ръце, препасали мечове. Лицата им бяха безизразни. Никой на пазара 

не смееше да помръдне, сякаш ги бяха омагьосали. 

 Търговецът изхленчи уплашено. Отпусна се на колене и вдигна умолително преплетените си 

пръсти. На лицето му се беше изписало жално изражение, в очите му блестяха сълзи. 

 Тамир погледна жалкия човечец в краката си и го заплю. Търговецът примигна. 

 — Осмеляваш се да ме хулиш? — изрева Тамир. 

 — Милост, Тамир — продължи да хленчи старецът. — Не исках да те обидя. 

 — Тогава трябваше да си затваряш устата! 

 Алтаир забеляза жаждата за кръв в очите му и веднага разбра какво предстои да се случи. Точ-

но както предполагаше, Тамир замахна към търговеца с камата, разкъса туниката му и на гърдите му 

зейна червена рана. Търговецът политна назад със сърцераздирателен вой. 

 — Недей! Спри! — пищеше той. 

 — Да спра ли? — изрече подигравателно Тамир. — Та аз едва започвам. — Пристъпи напред, 

и заби камата в корема на човека и го събори на земята. Чу се протяжен вой като на животно, когато 

Тамир го наръга отново. — Ти дойде на моя пазар — изкрещя. 

 Заби камата отново. 

 — Изправи се пред хората ми. 

 Заби камата за четвърти път. Плътта на стареца се разкъсваше, сякаш някой разфасоваше месо. 

Той продължаваше да пищи. 

 — И се осмели да ме обидиш. 

 Последва нов замах. Той подчертаваше всяка дума с нов замах. 

 — Научи си мястото. 

 Търговецът спря да крещи. Вече бе просто разкъсан, окървавен труп, проснат сред пазара, гла-

вата му беше извита под странен ъгъл. Един от охранителите на Тамир пристъпи напред, за да пре-

мести тялото. 

 — Не — заповяда задъханият Тамир. Приглади брадата си. — Остави го. — Обърна се към 

тълпата: — Това да е за урок на останалите. Добре помислете, преди да ми кажете, че не можете да 

направите нещо. Сега се връщайте на работа. 

 Оставиха тялото на стареца, където беше паднало — любопитно куче се приближи да подуши 
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— хората се върнаха към ежедневните си задължения, пазарът отново придоби характерния си об-

лик. Сякаш старецът беше забравен. 

 Не и от Алтаир. Той усети как отпуска юмруци, след което изпусна дълго сдържания дъх и се 

опита да овладее напиращия гняв. Наведе леко глава, очите му бяха скрити под качулката. Прокрад-

на се през множеството след Тамир, който крачеше през пазара, следван на няколко крачки от охра-

ната си. Алтаир скъси разстоянието и го чу да разговаря с търговците, докато те го наблюдаваха с 

разширени от ужас очи и се съгласяваха безропотно с всичко, което той им кажеше. 

 — Не мога да продам това — сопна се Тамир. — Претопи го и започни отново. Ако пак се по-

лучи толкова зле, да знаеш, че следващия път теб ще претопя. 

 Нещастникът гледаше уплашено и кимаше. 

 — Не разбирам какво правиш по цял ден. Сергията ти е отрупана със стока. Кесията ти трябва 

да е пълна с монети. Защо не можеш да продадеш всичко това? Не е чак толкова трудно. Май не се 

стараеш много. Да не би да ти трябва мотивация? 

 Търговецът кимаше, докато най-сетне не разбра какво го питат и бързо заклати глава. Тамир 

продължи. Около него бе пълно с народ. Охраната му… Ето го удобният случай. След като стана 

очевидно, че всички на пазара се страхуват от Тамир, хората му станаха по-немарливи. Бяха се зас-

тояли край друга сергия, където настояваха да получат подаръци за съпругите си. Тамир си имаше 

нови жертви, които да тормози. 

 В този момент Алтаир се промъкна между него и двамата яки мъжаги. Напрегна се и усети те-

жестта на механизма за камата на малкия си пръст. Тамир стоеше с гръб към него и обиждаше друг 

собственик на сергия. 

 — Ти дойде да ме молиш за това място. Закле се, че никой няма да се справи по-добре от теб. 

Трябваше… 

 Алтаир пристъпи напред и — щрак — камата отскочи напред, когато прихвана Тамир с една 

ръка и използва другата, за да забие дълбоко в него острието. 

 Тамир изгъргори, но не извика, сгърчи се, след това се отпусна. Над рамото му Алтаир срещна 

погледа на ужасения продавач на сергията и разбра, че човекът се колебае как да постъпи: дали да се 

развика, или… Търговецът извърна глава и отстъпи настрани. 

 Алтаир положи Тамир на земята между двете сергии, далече от стражите, които така и не разб-

раха какво се е случило. 

 Тамир отвори очи. 
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 — Дано намериш покой — пожела му тихо Алтаир. 

 — Ще си платиш, убиецо — изграчи Тамир. — От носа му рукна тънка струйка кръв. — И ти, 

и цялото племе асасини. 

 — Май ти си този, който плаща сега, приятелю. Няма да страдаш още дълго. 

 Тамир се изсмя грубо. 

 — Да не би да мислиш, че съм някой дребен продавач на смърт, който смуче от разрухата на 

войната? Странна мишена може би? Защо точно аз, след като много други вършат същото? 

 — Ти за различен ли се смяташ? — попита Алтаир. 

 — Различен съм, разбира се, защото служа на по-благородна кауза, не се боря за най-

обикновена печалба. Също като братята… 

 — Братя ли? 

 Тамир се изсмя немощно. 

 — Аха… той си въобразява, че съм сам. Само че аз намерих покой. Отредена ми е роля. Много 

скоро ще опознаеш и останалите. Те няма да се зарадват на стореното от теб. 

 — Добре. Чакам с нетърпение да сложа край на живота им. 

 — Безмерна гордост. Тя ще те погуби, чедо — изхърка Тамир и издъхна. 

 — Все някой трябва да умре, за да се променят нещата — отвърна Алтаир и затвори очите му. 

 Извади перото на Ал Муалим изпод плаща, потопи го в кръвта на Тамир, хвърли последен пог-

лед към охраната, след това се шмугна в тълпата. Вече се беше превърнал в призрак, когато чу вик 

зад себе си. 

 

 

* * * 

 Тамир, първият от девет: Ал Муалим поглеждаше доволно от кървавото перо на бюрото си 

към Алтаир, после го похвали, а накрая му даде новата задача. 

 Алтаир наведе глава в знак на съгласие, след което остави Учителя. На следващия ден взе про-

визии и отново пое на път, този път за Акра — град, пазен също толкова ревниво от кръстоносците, 

колкото Дамаск от хората на Салах Ал’дин. Градът беше белязан от войната. 
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 Акра бе извоюван с много кръв. Християните го бяха превзели отново след дълга, кървава об-

сада, продължила почти две години. Алтаир беше изиграл своята роля, като помогна да бъде спрян 

притокът на вода към града, след като тамплиерите я отровиха. 

 Не можа да направи нищо, когато хората започнаха да се тровят, а труповете във водата разп-

ространиха болестта както сред мюсюлманите, така и сред християните, както зад стените на града, 

така и отвъд. Провизиите бяха свършили и хиляди умираха от глад. Тогава пристигнаха още кръсто-

носци, направиха нови машини, с които пробиха дупки в стените на града. Сарацините се биеха, ня-

кои запушваха пробойните, докато армията на Ричард Лъвското сърце не изтощи докрай мюсюлма-

ните и те не се предадоха. Кръстоносците завзеха града и взеха като заложници целия му гарнизон. 

 Започнаха преговори между Салах Ал’дин и Ричард за освобождаването на заложниците, но 

бяха провалени от разногласията между Ричард и французина Конрад дьо Монферат, който не поже-

ла да предаде заложниците. 

 Конрад се беше върнал в Тир; Ричард бе на път за Яфа, където войската му щеше да се срещне 

с войската на Салах Ал’дин. Братът на Конрад, Уилям, остана да командва. 

 Уилям дьо Монферат се бе разпоредил мюсюлманските заложници да бъдат убити и почти три 

хиляди бяха обезглавени. 

 И така Алтаир започна проучването в град, който все още носеше белезите на новата си исто-

рия: обсада, болест, глад, жестокост и кръвопролитие. Гражданите познаваха добре страданието, в 

очите им беше стаена мъка, раменете им тежаха от бремето на тъгата. В бедняшките квартали се на-

тъкна на най-ужасното страдание. Тела, увити в муселин, бяха подредени отстрани на улиците, а 

пиянството и насилието властваха по пристанищата. Единственото място в града, където не се носе-

ше задушливата воня на отчаяние, беше в квартала „Шаин“, където се бяха настанили кръстоносци-

те — където се намираха цитаделата на Ричард и покоите на Уилям. Оттам кръстоносците провъзг-

ласиха Акра за столица на кралство Йерусалим и започнаха да трупат запаси, преди Ричард да поеме 

на поход към Яфа и да остави Уилям да се разпорежда вместо него. Досега господството му само 

влоши положението в града. Алтаир се нагледа на какво ли не, докато крачеше по улиците. Най-

добре щеше да бъде час по-скоро да приключи с проучването си и да открие местното Братство. Ту-

кашният водач, Джабал, седеше и гукаше нежно на гълъба в ръката си. Вдигна поглед, когато Алта-

ир влезе в стаята. 

 — А, Алтаир — започна любезно той. — Едно птиченце ми каза, че ще ме посетиш. 

 Усмихна се на шегата си, след това разтвори длан и пусна гълъба. Птицата подхвръкна на пло-

та и запристъпва като пернат страж. Джабал го наблюдаваше развеселен, след това се настани удоб-

но и погледна госта. 
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 — И кой е нещастникът, когото Ал Муалим е избрал да усети остротата на меча ти, Алтаир? 

— попита. 

 — Ал Муалим нареди да екзекутирам Гарние дьо Наплуз. 

 Джабал трепна. 

 — Великият магистър на рицарите хоспиталиери? 

 Алтаир кимна. 

 — Точно така. Вече реших кога и къде ще нанеса удара си. 

 — Сподели с мен — помоли впечатленият Джабал. 

 Той започна: 

 — Живее и работи в болницата на ордена, на северозапад оттук. Според слуховете зад стените 

се вършат чудовищни неща. 

 Докато Алтаир му разказваше какво знае, мъжът кимаше замислено, обмисляше чутото и най-

сетне попита: 

 — Какъв е планът ти? 

 — През повечето време Гарние стои затворен в покоите си в болницата, въпреки че понякога 

излиза, за да обиколи пациентите си. Ще ударя по време на някоя от тези обиколки. 

 — Виждам, че си обмислил всичко. Действай. — След тези думи той му подаде маркера на Ал 

Муалим. — Заличи това петно от Акра, Алтаир. Може би това ще ти помогне да изчистиш своето. 

 Алтаир взе маркера и погледна злобно Джабал — нима всички асасини знаеха за срама му? — 

след това излезе, придвижи се по покривите, докато най-сетне зърна болницата. Там спря, пое си 

дъх, съсредоточи се и погледна към нея. 

 Алтаир беше поднесъл на Джабал съкратена версия на онова, което беше открил, и скри изга-

рящото чувство на отвращение от водача на местното Братство. Беше научил, че Дьо Наплуз е Ве-

лик магистър от Ордена на рицарите хоспиталиери. Базата на създадения в Йерусалим орден — цел-

та беше да се грижат за болните пилигрими — се намираше в един от най-мизерните квартали на 

Акра. 

 Там според онова, което беше научил Алтаир, Дьо Наплуз се занимаваше с всичко друго, но не 

и да осигурява помощ. 

 В района на хоспиталиерите той подслуша двама от членовете на ордена, докато обсъждаха 
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как Великият магистър отпращал обикновените граждани от болницата и поради това хората били 

готови да се вдигнат на бунт. Единият каза, че се страхувал, да не би да се повтори скандалът от 

Тир. 

 — Какъв скандал? — попита приятелят му. 

 Мъжът се приведе напред и зашушна, а Алтаир трябваше да наостри уши. 

 — Веднъж Гарние нарече града свой дом — подчерта човекът, — но беше пратен в изгнание. 

Разправят, че правел експерименти с гражданите. 

 Приятелят му го погледна недоумяващо. 

 — Какви експерименти? 

 — Не знам подробности, но ме е страх, че… Може пак да е започнал. Сигурно затова се затва-

ря в крепостта на хоспиталиерите. 

 По-късно Алтаир прочете свитък, който задигна от сътрудник на Дьо Наплуз. Прочете, че хос-

питалиерът няма намерение да лекува пациентите си. Щом имал на разположение пациенти от Йе-

русалим, той провеждал опити — за неизвестен магистър — които имали за цел да предизвикат оп-

ределено състояние при пациентите. А Тамир — от съвсем скоро мъртвият Тамир — доставял необ-

ходимото за операцията. 

 Една фраза от писмото привлече погледа му. „Трябва да си върнем отнетото“. Какво ли озна-

чаваше? Докато обмисляше прочетеното, той продължи да проучва. Великият магистър беше позво-

лил „луди“ да се разхождат из болницата. Откри по кое време лъконосците по пасажите над сграда-

та напускаха постовете си. Научи, че Дьо Наплуз обича да прави обиколките си без охрана и че 

единствено монаси се допускат по пасажите. 

 След като вече разполагаше с цялата информация, от която се нуждаеше, той посети Джабал, 

за да вземе маркера на Ал Муалим. 

Оливър Боудън 
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