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Приоритети

В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАСГБ
 
	Във времето от 5 юни до 24 август 2020 г., в гр. Пловдив, са се провели две присъствени заседания на Управителния съвет (УС) на НАСГБ. За съжаление, извънредното положение, обявено на 13 март, и извънредните противоепидемични мерки, обявени на 14 май 2020 г, изцяло промениха ежедневието в страната ни. Особено в първите дни след 13 март, сякаш всичко замря и отключи страха пред неизвестността. Предприетите мерки сведоха до минимум опасността от масово заразяване. Социалната дистанция също спомогна за овладяване на ситуацията, но се оказа потискаща за обществеността. Затварянето на институции, търговски и социални обекти, породи ограничаващо въздействие върху личността. Важното обаче е, че лека-полека ще се излезе от тази обстановка и животът ще се нормализира.
	Освен двете присъствени заседания на УС на НАСГБ, едно е проведено по имейл. 
	Заседанието на УС на НАСГБ от 05.06.2020 г. е проведено при предварително определен  дневен ред. Основното в това заседание е във връзка с Териториалните годишни отчетни събрания на ТО, които не са били проведени заради извънредното положение от 13 март 2020 г., да се проведат до 31 август 2020 г. Взето беше решение да се промени седалище и адрес на управление на НАСГБ, вече на ул. „Преспа“ №6. Утвърдени по представени документи със становища от съответните ТУС, новоприетите членове  са  общо двама. 
	УС на заседанието си от 31.07.2020 г. взе решение за провеждане на Общо годишно отчетно събрание на НАСГБ, за мястото, датата и часа на провеждане и дневния му ред. Обсъдиха се мерките, при които трябва да се проведе събранието, предвид извънредната епидемична обстановка и контрола от Районна здравна инспекция. Преди всичко здравето и сигурността на хората, пристигащи от цялата страна, трябва да се защити.
	На 24.08.2020 г. от 16:30 ч. в гр. Пловдив се проведе заседание на Управителния съвет (УС) на НАСГБ. На заседанието присъстваха:
	1. Величка Драганова – председател на УС. 
	2. Тодор Радев – член на УС.
	3. Ваньо Биячев – член на УС.
	4. Стойко Карамфилов – член на УС.
	5. Владимир Маринов – член на УС, участва посредством двустранна телефонна връзка.
 
	На заседанието присъстваха също: Анелия Джигнарова – председател на КС на НАСГБ, Цветанка Гребчева – счетоводител на НАСГБ и Светлозар Парапанов – протоколчик, и чете докладните в заседанието. 
	Заседанието се проведе по предварително уточнен дневен ред.
	На заседанието се взеха важни решения. Уточни се датата за откриване на Национален център за рехабилитация на сляпо-глухи на ул. „Преспа“ №6. Утвърдени са 7 новопредложени членове. Взето е решение да се учреди териториална организация в гр. Пазарджик. 
 
Величка Драганова
Председател на НАСГБ



 
ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА НАСГБ ЗА 2019 Г.
 
	На 25.08.2020 г. от 09:00 ч. в гр. Пловдив, в хотел "Интелкооп", ул. „Константин Нунков” № 13А, се проведе Общото годишно отчетно събрание на НАСГБ за 2019 г., при спазване на всички противоепидемични мерки. На събранието присъстваха 20 от общо 24-те пълномощници на НАСГБ. Присъства още и Анелия Джигнарова – председател на Контролния съвет (КС) на НАСГБ. Гост на Общото годишно Отчетно събрание беше Почетният член на НАСГБ Тодор Радев. Почетният член и дългогодишен председател на КС на НАСГБ - г-жа Маринка Маринова участва в Общото събрание с писмено изказване и двустранна телефонна връзка. 
	Председателят на НАСГБ г-жа Величка Драганова откри събранието с едноминутно мълчание в памет на починалите членове на НАСГБ. 
	По предложение на председателя на НАСГБ, с оглед обновения състав на пълномощниците,, всеки от тях се представи и разказа за себе си. 
	Общото годишно отчетно събрание на НАСГБ се проведе при следния дневен ред:
	1. Отчет на Управителния съвет (УС) за дейността на НАСГБ за отчетната 2019 г.
	2. Отчет на Контролния съвет (КС) на НАСГБ за отчетната 2019 г. 
	3. Финансов отчет на НАСГБ за отчетната 2019 г. 
	4. Приемане проекто-програмата за дейността на НАСГБ за 2021 г.
	5. Обсъждане проекто-бюджета на НАСГБ за 2021 г. 
	6. Приемане и утвърждаване на размера на членския внос на НАСГБ за 2020 г. и 2021 г.
	7. Във връзка с изпълнение на чл.21, т.4 от Устава, освобождаване на член на КС и избор на пълномощник на ОС за член на КС на НАСГБ.
	8. Разни.
	Пълномощниците дадоха добра оценка за дейността на УС и на КС през 2019 г., задълбочено обсъдиха и приеха отчетите им. Бяха обсъдени и приети финансовият отчет за 2019 г., проекто-програмата на НАСГБ за 2021 г., проекто-бюджетът на НАСГБ за 2021 г. Обсъден бе и размерът на членския внос за 2020 г. и за 2021 г., който остава за ползване от Териториалните организации. За 2020 г. се прие размер на членския внос два лева, а за 2021 г. – 3 лева. 
	По точка 7: Във връзка с изпълнение на чл.21, т.4 от Устава, освобождаване на член на КС и избор на пълномощник на ОС за член на КС на НАСГБ, председателят на НАСГБ Величка Драганова представи и разясни решението на териториално годишно отчетно събрание на ТО Бургас, съгласно чл.19, ал.1, т 6 от Устава на НАСГБ, като взема решение да отстрани своя излъчен пълномощник Атанас Петров и избира нов пълномощник - Николай Колев. И тъй като Атанас Петров вече не е пълномощник на ОС, то той не е поканен като такъв да присъства на годишното отчетно събрание. Съгласно чл.19, ал.2, чл.18, ал.5 от Устава на НАСГБ и принципа по чл.21, т.4, че над 50% от състава на КС трябва да са пълномощници на ОС, след направените обсъждания и последвалото гласуване, Общото годишно отчетно събрание реши:
	Освобождава Атанас Петров като член на КС на НАСГБ.
	За член на КС на НАСГБ, бе предложен и избран Николай Колев от ТО Бургас. 
	Така съставът на КС на НАСГБ придоби следния вид:
	1. Анелия Джигнарова - председател на КС.
	2. Димитър Стоянов - член на КС.
	3. Николай Колев - член на КС.
	По точка 8: Разни, председателят Величка Драганова представи на Общото годишно отчетно събрание писменото изказване на дългогодишния председател на КС на НАСГБ - г-жа Маринка Маринова. След неколкократни опити бе осъществена и телефонна връзка с г-жа Маринова, където тя получи възможността да зададе и да получи отговор на интересуващите я въпроси.
	След приключване  на двустранната телефонна връзка с г-жа Маринка Маринова, председателят на НАСГБ Величка Драганова благодари на пълномощниците за участaието им и закри Общото годишно отчетно събрание за 2019 г.
	
Статията подготвиха:
Елена Атанасова и Илия Кърджанов
 

Делници и празници
ДО ПРИТОЦИТЕ НА КРАСИВАТА ВЕЛЕКА
 
	Времето от последната седмица на юли, та чак до 15 август „Голяма Богородица“, в българската народопсихология и фолклор се нарича „Горещници“. През този период трудолюбивите българи прибирали хляба от полето. Време е било за жътва, за прибирането на плодовете и зеленчуците от бахчата, за приготвянето на зимнината.
	В днешно време, този период се свързва с активната почивка, на планина и море, където хората емоционално и физически релаксират от струпалото се напрежение от работа и живот.
	На 29 юли голяма група от туристи-ентусиасти потеглихме на еднодневна екскурзия – поход, организирани и ръководени от г-жа Бинка Монева от Териториалната организация в Бургас.
	Река Велека води началото си от турска територия посредством няколко карстови извора в планината Странджа, на 664 м надморска височина. Първите 5 км на българска територия тече на север, а след това чак до устието си генералното й направление е източно. В горното си течение до моста на шосето Бургас – Малко Търново до град Звездец Велека тече в тясна дълбока долина при много голям надлъжен наклон. Към устието на река Младежка характерът на долината се променя. Надолу към вливането на десния приток Айдере, долината на Велека става пак тясна с широчина към 300 метра.  Площта на водосборния басейн на реката е 955 кв. км.
	От българска страна притоците са Върлидол, Катун, Карамлък, Дълбок дол, Айдере, Стръмница, Грахиловски дол и други.
	По обяд, леко уморени, но емоционално заредени, отседнахме в механа „Ковач“, на брега на един от притоците на Велека. Хапнахме обилно вкусни ястия - биволско сирене и кашкавал на скара, вкусна питка с пържола и накрая малинов десерт. Все вкусотии!
	През целия поход, а и в автобуса, ечаха стари градски песни и странджански фолклор. В късния следобед се прибрахме до Бургас. Всичко беше една вълнуваща емоция из дебрите и меката хладина на Странджа планина.
Анка Янева




ЕДИН СПЕЦИАЛЕН ДЕН В ТО ШУМЕН
 
	На 15 август 2020 г. шуменските сляпо-глухи отбелязахме 23-годишнината от създаването  на НАСГБ, 13 години група „Еделвайс“ и Голяма Богородица. Всички се събрахме в парка на градската градина. Лицата ни грееха в радостно очакване от предстоящата среща с приятелите. Тишината, зеленината на дърветата, прохладата, нацъфтелите цветя в добре поддържаните алеи ни действаха много приятно и успокояващо. 
	Председателят на ТО на НАСГБ – Шумен приветства всички с „Добре дошли“, след което  Ивелин Тодоров, председател на шуменския спортен клуб на сляпо-глухите, разказа за пътуването до гр. Варна на 30 юли 2020 г. По покана на варненския спортен  клуб с председател Ваньо Биячев, се проведе състезание по боулинг на сляпо-глухи, съвместно с членове на ССБ. Поради пандемията, от ТО Шумен участие в състезанието по боулинг взе само Ивелин Тодоров, който за наша гордост и радост се класира на първо място. Самият Ивелин сподели, че е възхитен от отличната организация, посрещане и настаняване на спортистите. 
	По повод 23-годишнината от създаването на НАСГБ, председателят на ТО Янко Стайков, припомни на присъстващите кога е създадена Асоциацията и от кого, за нейния първи председател – г-н Димитър Парапанов от 1997 г. до неговата кончина на 18 май 2018 г, а също и за първите създадени и учредени ТО. Разказа и с какви трудности се е срещал г-н Парапанов, за първата среща на семейство Янкови с него и сина му Светлозар Парапанов. Насочи вниманието и към новия председател г-жа Величка Драганова, която работи с още по-голяма упоритост и хъс за благото на сляпо-глухите. Младостта си казва думата и от нея се очаква много. 
	По случай 13 години група „Еделвайс“, сътрудничката на ТО Шумен – Върбина Станкова, направи кратка ретроспекция на групата от създаването й на 15 август 2007 година до днес. Припомни за участията и успехите й в Националните първенства по художествена самодейност на сляпо-глухите в Добрич, Варна и Пловдив, в Първи и Втори Европейски празник на сляпо-глухите, както и в Световния фестивал на сляпо-глухите. Разказа и за трудностите,  през които групата е минала, за нейните ръководители Милен и Даниела Михови, които правеха всичко възможно да я изведат на едно по-високо ниво и успяха. 
	От десетте самодейци, днес останаха само трима и много трудно се работи. Въпреки това, групата продължава напред.
	Продължихме със светлия празник Голяма Богородица. На 15 август църквата почита св. Богородица като покровителка на семейното огнище. На този ден се раздават предварително осветени сезонни плодове – грозде, диня, както и обредни хлябове за здраве, колят се курбани, правят се сборове. Празнуват Мария, Мара, Мариана, Богдан, Божидар. Сред нас беше Мария Иванова, която почерпи, а ние й поднесохме  малък подарък и много поздравления. Нека се помолим Светата майка да благослови семействата и децата ни, да ни пази и закриля всички по света. Амин!
	Направихме си снимки и се разделихме с пожелание за здраве, спокойствие и до нови срещи.
Върбина Станкова
 




Силуети
И КАТО ЯПОНЕЦ СЪЩИ
	Да, мълчалив и загадъчен. Сигурно не съм прав, но неговата личност ми се струва доста загадъчна. Може би защото той често решава успешно загатките в любимото ни списание „“ (Esperanta ligilo„ Есперантска връзка“). Вероятно и защото малко знаех за него, за неговия живот, за неговите хобита, обществени роли  и градинарски постижения. Сведенията ми за него бяха невъобразимо оскъдни, макар и да го познавах лично още преди 5 десетилетия от моето тригодишно изгнаничество във Варна. Едва през последните няколко седмици аз установих, че той е рядко срещащ се скромен човек, силно обсебен от някаква неразбираема от мен, момчешка срамежливост. Там май се коренят и прослувутите негови несловоохотливост и неманифестност. Казах му не на шега, че с моите писания ще го направя световно и национално известен. Това вместо да го зарадва, май го изплаши. Известно време той отказваше да ми сътрудничи при съставянето на този текст. Дълбоко съм убеден, че това не бе заучена лицемерна поза, а искрено притеснение от прожектора на масмедиите.
	Той е роден на 17 август, дата на която се появява на белия свят и моята по–малка дъщеря Неда Кленска.  Впечатлен от това съвпадение, аз реших непременно да се опитам да съчиня добър текст за този сякаш малко странен интроверт. Странен, но без съмнение, много достоен и интересен човек. Родителите му го именуват с едно от най-българските имена Стоян. Семантиката на това име според проф. Николай Ковачев съдържа пожелание носителите му да устояват на трудности, естествено, да са и живи. Както ще видите в последващия разказ, моят персонаж е имал остра нужда точно от такова пожелание. 12-годишен, Стоян,  от каменарски капсул се опитва да направи някаква везна. Експлозивът избухва и той губи частично зрение и три пръста от лявата си ръка. Въпреки злощастието, юношата завършва успешно основното си образование в родното си крайдунавско село Айдемир.
	Предан адепт на езиковия проект на д–р Есперанто той става през 1972 г. Пръв учител му е неговият съгражданин и колега, сляпо-глухият Марин Илиев. Впоследствие завършва двустепенен курс при варненската есперантистка Саша Недева. Най-вероятно поради неговата мълчаливост през 2014 г. го избират за касиер в ръководството на Асоциацията на невиждащите есперантисти в България (АНЕБ). Или поради бъдещата си банкерска роля е станал мълчаливец… Знайно е, че съществува поговорка: „парите обичат мълчанието“. А само след 5 години Стоян Минчев Станчев двукратно е избиран, и то винаги с пълно единодушие за председател на АНЕБ. Двукратно, защото според някаква държавна институция първото събрание на АНЕБ не било свикано legi artis?! Нашият зеленозвезден герой взема участие и в международни форуми на слепите есперантисти далеч извън България. Заедно с него през 1985 г. участвахме в световния конгрес на слепите есперантисти в Аугсбург (Германия).
	И като японец същи той придобива целия си трудов стаж от 39 години в едно единствено предприятие, във варненското производствено предприятие на слепите „Успех“. Въпреки тоталната си слепота и яко увредената си лява ръка, в него Стоян успешно изпълнява професионалните си задължения в цех кроненкорки и в цех Термопластични пластмаси.  В тази специална фабрика той среща и своята половинка - Николинка Коюнджиева. С нея създава здраво семейство, чийто продукт са прекрасните им двама сина, и те с хубави български имена Росен и Милен.  
	Въпреки не съвсем младежката си възраст, той не пропуска тренировките си по шоудан, стреляне с лък и колоездене. Напротив, дори ходи и допълнително!? Това се налагало, тъй като бил картотекиран в представителния отбор на варненския „Успех“. С една година по-голям от Стоян се оказва само шоуданистът от Горна Оряховица Иван Кожухаров.
	През последното десетилетие слухът му рязко  намалява. Няколко месеца преди да оглави АНЕБ, го избират за председател на местното дружество на сляпо-глухите. Според Димитър Грудев, , „Стоян Станчев няма никаква, ама никаква кръвна връзка с дотогавашния председател Станчо Добрев“, както е видно от бащиното му име Минчев, с което най-вече е известен сред варненските и пловдивски успехари.
	Негов учител по брайл е харизматичният Атанас Панайотов, дългогодишен брайлов копист във варненското училище за слепи. Брайловите умения на Стоян Станчев изглежда са на доста прилично равнище за късноослепял, защото есперантските му речници са винаги на работната му маса. И за мой срам, наистина ме е срам, въпреки своята свръхзаетостсъс семейни, хобийни и обществени ангажименти, той ми е правил експресни справки в тези брайлови фолианти. 
	Компютърната грамотност на моя благодетел е на доста добро равнище. Моят благодетел, защото често ми е дърпал електронни книги, разбира се, пак по моя молба. И за малко да забравя, няколко години Стоян Станчев е учител по компютърна грамотност.
	Бях приятно изненадан, че текстовият ми герой също като мен отглежда на апартаментната си лоджия различни растения, включително люти чушки. Даже Стоян обеща да ми подари една добре узряла свръхлюта чушка за семе. Правенето на домашна кайсиева ракия е другото му хоби. Повече от 30 години той се опитва да произвежда този изключително пивък и благоуханен елексир. Половин литър от това невероятно кайсиево чудо успях да си изпрося от раз.	
	Макар на патерица, да поздравим  Стоян Станчев по случай неговия 70-годишен юбилей. Да му пожелаем добро здраве, високи постижения в неговите хобита и обществени роли!!!
 
Ангел Сотиров
Снимки: Росен Станчев
 
 



Приятели от близо и далеч

ПРЕДИ ЧЕТВЪРТ ХИЛЯДОЛЕТИЕ ГЕРМАНИЯ
 ДАРЯВА НА СВЕТА ДВА КОЛОСА НА ДУХА
 	След тридесетгодишната война през 17-ти век /първата общоевропейска война/ Германия излиза опустошена и раздробена на множество кралства, княжества, херцогства и няколко свободни градове като Хамбург, Любек, Бремен и Хесен. Формално те са в границите на едно изкуствено държавно образувание – т.н. Свещена Римска империя на германския народ, но императорът който е изборен, няма реална власт – тя е в ръцете на курфюрстите по места. Лишен да играе съществена роля в политическия живот на Европа, германският аристократичен елит започва да покровителства науката и изкуството, плодовете от което узряват съвсем скоро. Германската земя е родина на писатели като Йохан Волфганг Гьоте и Фридрих Шилер, на композитори като Йохан Себастиян Бах и Георг Хендел, на философи като Фридрих Шелинг и Лудвиг Фойербах, и плеяда други учени и творци, които създават и изграждат фундамента на съвременната наука и изкуство. А преди четвърт хилядолетие, през 1770 г. се раждат  двама души, чието творчество предопределя пътя за развитие на областите в които те работят и творят за векове напред – Лудвиг ван Бетовен и Георг Фридрих Хегел.
	За рождена дата на композитора Лудвиг ван Бетовен се смята датата 16.12.1770 година. Роден е в Бон, известен на нашите съвременници като столица на Германската федерална република от 1949 до обединението на Германия през 1990 г.   
	Необикновеният музикален талант на Бетовен се проявява в ранно детство, изнася концерти още на 8 годишна възраст. Негов основен учител е Кристиан Нефе – отлично школуван музикант и човек с жив и многостранно развит дух. Чрез него младият Бетовен се запознава с музикалната теория и принципите на композирането, с богатото творчество на Йохан Себастиян Бах, с някои от литературните шедьоври на епохата, както и с идеите, вдъхновили Великата френска революция.
	Във Виена се запознава с Волфганг Амадеус Моцарт. Предполага се, че двамата музиканти са успели да проведат не повече от един урок заедно, на който Моцарт изслушал импровизация на Бетовен и останал много впечатлен, дори се обърнал към своите гости и заявил: „Запомнете този младеж, защото един ден светът ще говори за него“. Всяка седмица изнася по няколко концерта, на които изпълнява предимно творби на композитори като Моцарт, Бах, Хендел, Хайдн, или импровизира на пианото. Бетовен е останал в историята като един от най-добрите импровизатори. Хората, които са били свидетели на неговите импровизации, казват, че са ярки и запомнящи се.
  Счита се, че музиката на Йозеф Хайдн е формирала неговото развитие като композитор в областта на симфонията и камерната музика. Междувременно у младия Лудвиг се заражда силната страст към композирането. Той написва три клавирни триа и две сонати за пиано, които са публикувани във Виена през 1794 г. С тези произведения Бетовен поставя началото на късния класицизъм и своя собствен стил на композиране, който впоследствие бива определян като „героичен“. Обособяват се основните признаци, по които творчеството на Бетовен се отличава от това на композиторите преди него: страст, драматизъм, мощ и резки промени в динамиката и тоналността. Само през първите 10 години във Виена той създава 20 от своите 32 клавирни сонати, между които Соната за пиано № 8 до минор, („Патетична“) и соната опус.27, известна като Лунната соната. 
	Между есента на 1802 и 1812 г. е най-продуктивният период в творческата му биография. Тогава той създава и утвърждава своя уникален стил. Бетовен композира шест от деветте си симфонии. Между тях са и 3-та симфония („Героична“), емблематичната за творчеството му 5-а симфония и 6-а симфония („Пасторална“), По това време той композира и много сонати за пиано като „Апасионата“, великолепния си музикален шедьовър – пиесата „На Елиза“, както и първия вариант на своята единствена опера „Фиделио“. 
	Започвайки още през 90-те години на 18-и век, Бетовен създава песенни композиции по Гьоте, както и музика към пиесата му „Егмонт“. Има история, почти анекдотична по време на срещата на двамата гении в курорта Теплице. По време на разходка срещат намиращия се там по това време император Франц Втори в обкръжението на своята свита. Гьоте, отдръпвайки се встрани, се покланя дълбоко, докато Бетовен преминава през тълпата придворни едва докосвайки шапката си.
	След повече от десетгодишна пауза Бетовен отново се обръща към симфониите и създава своята Девета симфония. През 1824 г. той я завършва. Последната част с хоровото изпълнение на Одата на радостта на Шилер е изключително популярна. През 1985 г. част от „Одата на радостта“ е приета за официален химн на Европейския съюз. Химнът е израз на идеалите на обединена Европа: свобода, мир и солидарност.
	Дълго време от живота си Бетовен води битка с глухотата. Симптомите на оглушаването започват, когато е 25 годишен. На 27 той се оплаква, че чува постоянно бръмчене. От 1813 г.  започва да използва слухова тръба, за да комуникира със своята среда. Слуховите тръби са изработени от Йохан Мелцел, който е и изобретателят на метронома. Теза, която съвсем наскоро бе публикувана в научното списание „Laryngoscope“, гласи, че композиторът губи слуха си вследствие отравяне с алкохол – виното, което се правело по това време, съдържало големи количества тежки метали. Тезата е подкрепена с анализ направен през 2005 г. на кичур от косата на композитора и тъкан от черепа му, който показал повишено съдържание на олово. 
	В своя живот композиторът пише 9 симфонии, огромно количество инструментални концерти, една опера ("Фиделио"), камерна музика. Творчеството на Бетовен завършва един период в музикалното изкуство – класицизма. С него то навлиза в нов период – този на романтизма.
	Според едни, умирайки, тежко болният Бетовен произнесъл "Аплодирайте приятели, комедията свърши". Обявен е ден на траур, училищата са затворени, а последна почит на композитора отдават над 20 000 души. 
	2020 ще бъде годината на Лудвиг ван Бетовен и неговата музика. В Германия правителството е отделило 27 милиона евро за провеждането на тържествата по повод 250 годишнината от рождението на великия композитор.   
	В същата 1770 г. няколко месеца по-рано – на 27 август, в Щутгарт, югозападна Германия, се ражда Георг Фридрих Хегел. Той е едва 13 годишен, когато почива неговата майка. Като младеж чете много, преписвайки цели откъси в дневника си. Сред авторите които чете са писатели свързани с Просвещението като Готхолд Лесинг. През 1788 г. постъпва в протестантско богословско училище към Тюбингенския университет. Тук силно влияние върху неговото развитие оказва бъдещият философ Фридрих Шелинг. Двамата се отнасят с неприязън към ограничаващата среда в семинарията и наблюдават с ентусиазъм развитието на Френската революция. По това време Хегел вижда бъдещето си като „народен философ“ – образован човек, който има за задача да популяризира сред по-широка публика идеите на философията.
	След завършване на семинарията Хегел работи като частен учител в богати семейства в Берн и Франкфурт. През 1801 г. се премества в Йена, където получава доцентско място в университета. Тук като професор работи и неговият съученик от семинарията Шелинг, с когото водят съвместни курсове и основават списанието „Критичен философски журнал“. В Йена Хегел чете лекции по логика и метафизика, тук пише и първата си книга – „Разлика между философските системи на Фихте и Шелинг“. В Йена довършва и „Феноменология на духа“ – книгата в която се дооформя цялостната му философска система.
	През есента на 1808 г. Хегел е назначен за директор на гимназия в Нюрнберг. В задълженията му е и воденето на курс, наречен „Въведение в познанието за универсалната свързаност на науките“. Този курс му дава идеята за съставяне на енциклопедия на философските науки, разделена на три части – логика, философия на природата и философия на духа. Книга под това заглавие е издадена през 1817 г. – по това време Хегел е вече преподавател в престижния Хайделбергски университет. През 1818 г. приема предложението да заеме катедрата по философия в Берлинския университет, овакантена след кончината на големия немски философ Йохан Фихте. В Берлин Хегел публикува своята „Философия на правото“, но повечето от времето си посвещава на лекции в университета. Неговите курсове по естетика, философия на религиите, философия на историята и история на философията са издадени посмъртно. През последните години от живота му славата на Хегел е голяма, той привлича студенти от цяла Германия, както и от други страни. През 1830 г. шестдесетгодишният философ става ректор на Берлинския университет, а крал Фридрих Вилхелм го награждава за служба на пруската държава.
	През август 1831 г. Берлин е обхванат от холерна епидемия. Вече с влошено здраве, Хегел напуска града. При започването на семестъра през октомври, той се връща в Берлин, преценявайки неправилно, че епидемията е преминала. На 14 ноември същата година Хегел почива.
	Какъв е приносът на Георг Фридрих Хегел, направил научното творчество на най-яркия представител на немската класическа философия отправна точка за по-нататъшното развитие не само на тази дисциплина, но и на цялото обществознание от този момент нататък? 
	Основно положение в Хегеловата философска система е тъждеството на мисленето и битието, на духа и природата, на обективното и субективното. Абсолютната идея или световният /вселенският/ дух според Хегел съществува изначално и твори цялата материална действителност, която е неотделима от неговата същност и е израз на неговото проявление. В процеса на своето саморазвитие абсолютът преминава през три етапа. През първия етап той се развива сам в себе си, разкривайки цялото си вътрешно богатство. През втория етап  приема формата на естество /природа/ - друга форма на съществуването му, негово „инобитие“. В третия етап абсолютният /световният/ дух се развива в съзнанието на сътворения от него човек във формата на наука, изкуство, религия, държава, философия, т.е в цялата духовна и материална култура. Тук може да се направи дори една аналогия – ако в религиозните учения се говори че бог е създал човека по свой образ и подобие, изхождайки от Хегеловата философия се стига до извода, че абсолютното съзнание е сътворило човешкото  съзнание по свой образ и подобие като веществено проявление в инобитието, с цел своето самоопознаване.
	Новото, което характеризира Хегеловото учение е диалектическият начин на мислене, диалектическият метод. Хегел е впечатлен от възгледите на древногръцкия философ от Ефес – Хераклит. В тях са налице гениални догадки за диалектическата същност на света, за неговото непрекъснато движение и изменение. Хераклит е известен с емблематичния си израз „Панта рей“ /Всичко тече, всичко се мени/. Той е първият философ, за когото движението /промяната/ е основна категория. Съжденията му демонстрират всеобхватността на движението /„Не можеш да влезеш два пъти в една и съща вода на реката“/.
	Хегел формулира основните закони, под въздействието на които се извършва развитието във всички проявления на живата и неживата природа – законът за преминаване на количествените натрупвания в качествени изменения, законът за единството и борбата на противоположностите и законът за отрицание на отрицанието. Във връзка с тези закони на диалектиката той определя и основните категории и най-общи понятия като количество, качество, противоположност, противоречие, отрицание, битие и др. Трите основни закона в диалектиката отговарят на три фундаментални въпроса:
	Какво поражда развитието? – Това е единството и борбата на противоположностите. Противоречията между противоположностите в единното са източникът на движението и развитието.
	Как става развитието? – Чрез скокообразното преминаване на количествените натрупвания в качествени изменения.
	На къде се движи развитието? – Пътят е теза, антитеза, синтеза, основните понятия в закона за отрицание на отрицанието. Този закон разкрива общите тенденции и насоките на движение и развитие. Графичният израз на това развитие е спиралата, една от най-разпространените форми в природата и вселената.  
	Философията на Хегел изиграва голяма роля във формирането на марксизма, който усвоява най-ценното от нея – диалектиката, като я преработва според концепциите си в учение за развитието на природата, обществото и мисленето. Марксистката философия обаче обръща нещата с главата надолу – марксисткото философско учение се нарича диалектически материализъм, а не материалистическа диалектика, т.е на диалектиката е присъдена ролята на епитет, на прилагателно, а не на основна същност на учението. Това може би предопределя и несъстоятелността на направените от Маркс и последователите му изводи за перспективите в общественото развитие на човечеството, за комунизма като безкласово общество, осигуряващо просперитет и благополучие на всички хора. Световната практика показа, че дошлите на власт комунистически партии създават номенклатура, която обсебва властта и която големият сръбски общественик Милован Джилас нарече „новата класа“, а самият Сталин – „проклетата каста“. И именно тази номенклатура имайки властта, неистово стремейки се и към придобиване на собствеността, погреба експеримента наречен „реален социализъм“, а в редица азиатски страни тази власт придоби и формата на уродлива феодална деспотия.
	Обобщено казано, според Хегел светът е продукт на развитието на абсолютната идея, на абсолютния дух и съзнание, съвкупност от движението и развитието на различните форми на неговото проявление. Отдавна е известно, че освен веществена, материята има и полева форма, чрез която енергията осъществява нейното движение и с която са в неразривно единство. Съвременната наука говори и за „тъмна“ материя и „тъмна“ енергия, които може би представляват 80% от познатата ни вселена. А може би това е абсолютният дух или абсолютното съзнание на Хегел. Това означава че дух и материя са „единосъщни и единородни“ /използвам термини от свещените писания/ т.е вековният спор кое е първично – духът или материята става безпредметен. Философията на гениалния мислител отваря необятни хоризонти за разсъждения и изводи, за спорове и решения.
 
Георги Генов
 
 


Хоризонти

ПЕТТЕ НАЙ-ГОЛЕМИ КОСМОДРУМА В СВЕТА
 
	Байконур
	Това е първият и най-голям космически полигон в света. Той се намира на територията на Казахстан и заема площ от 6717 кв. км. От него са изстреляни около 5 хиляди ракети. Именно оттук в космоса бил изпратен първият спътник в света. Оттук излетял и първият космонавт – Юрий Гагарин.
	Местоположението на космодрума било избирано много внимателно. Специална комисия разгледала няколко потенциални територии. Решаващо станало мнението на Михаил Рязански, съветски радиооператор и конструктор на ракетни и космически технологии. Той сметнал, че районът на Къзъл-Ординската област в Казахстан близо до река Сър-даря е най-добрият вариант.
	Създаването на „Байконур“ било един от най-големите строителни проекти в СССР. Той бил секретен, което създавало редица трудности. Необходимо било да се строи така, че сградите да не се виждат от минаващата наблизо железопътна линия Чкалов – Ташкент. Работата се ръководела от Георгий Шубников, генерал-майор от инженерно-техническата служба. Пръв началник на космодрума в деня на откриването му, 2 юни 1955 г., станал генерал-лейтенант Алексей Нестеренко.
	„Байконур“ станал световно известен на 4 октомври 1957 г., когато съветските учени изстреляли в орбита първия изкуствен спътник на Земята ПС-1. По-малко от 4 години по-късно от космодрума бил изстрелян космическият кораб „Восток-1″ с Гагарин на борда.
	На територията на Байконур има 5 действащи комплекса за изстрелване на ракети и 13 монтажни корпуса. Също така космодрумът включва завод за производство на специално гориво. В момента функционират две летища, а по протежение на територията са положени 470 км железопътни линии. В Байконур има специална традиция: всеки космонавт преди полета си засажда лично дърво на алеята, чието начало е положено от Юрий Гагарин.
 
	Кейп Канаверал 
	Пълното име на този космодрум е „База на военно-въздушните сили на САЩ на нос Канаверал и космически център „Джон Фицджералд Кенеди“. Намира се в щата Флорида, има територия 570 кв. км. Пръв директор на комплекса бил д-р Курт Х. Дебус. Оттук са изстреляни автоматични междупланетни станции и първите марсоходи; стартира Apollo 11 с астронавтите Нийл Армстронг и Едуин Олдрин.
	Ракетните изпитания на нос Канаверал започват още през 1949 г., но са неуспешни и са извършвани от временни площадки. В пълноценен космодрум структурите са организирани едва в края на 1950-те години. До 1962 г. територията на космодрума е разширена. Космическият център получил името Кенеди след трагичната смърт на президента, в знак на почит към него и съдействието му в космическите програми. През 1960-те години именно тук са разработени лунните програми „Меркурий“, „Джемини“ и „Аполо“, за пръв път е организиран отряд от астронавти на НАСА, който изпълнил общо 6 пилотирани полета. За програмата „Джемини“ били създадени космически кораби от нова серия, способни да извършват стиковка на космически апарати.
	Целта на програмата „Аполо“ било кацането на човек на Луната, което се състояло през 1969 г. Друго постижение на тази програма било създаването на тристепенна ракета-носител Saturn V. За нейните стартове бил построен нов ракетен комплекс №39, който включва хангар за четири ракети.
	Космодрумът бил повреден два пъти – първо през 2004 г. по време на урагана „Франсис“, а втори път – година по-късно, в разгара на урагана „Уилма“. На 30 май 2020 г. оттук беше извършен първият частен полет в космоса, иницииран от компанията SpaceX, собственост на Илон Мъск.
 
	„Куру“
	Официалното име на този космодрум е „Космически център на Гвиана“. Намира се във Френска Гвиана, на североизточния бряг на Южна Америка. Преди да одобри проекта, френското правителство обмислило 14 възможни места за строителство. Южноамериканският бряг се оказал най-удачен вариант. Космодрумът „Куру „е открит на 14 април 1964 г. Четири години по-късно от космическия център била изстреляна ракетата Ariane-1. По-нататък към тази програма се присъединила Европейската космическа агенция. Тя играе значителна роля за френския космодрум, тъй като осигурява основното му финансиране. Космическият център в Гвиана се използва активно за стартиране на европейски космически програми, а също така поддържа сътрудничество със САЩ и Русия. През 2010 г. от територията на космодрума беше изстреляна руската ракета-носител „Союз-2“.
 
	„Цзюцзюан“ 
	Този космодрум се намира в Китай, провинция Гансу. Площта му е 2800 кв. км. На територията му има три стартови комплекса, но в момента само един от тях работи открито, другите са предназначени за военни нужди. Гражданският комплекс с две пускови площадки се използва за изстрелване на ракети-носители и пилотирани космически кораби.
	Космодрумът „Цзюцзюан“ е открит на 20 октомври 1958 г. Първото изстрелване било на съветска ракета с малък обхват през 1960 година. Скоро Китай започнал да произвежда собствени космически апарати. Първата китайска ракета „Дунфен-1″ била изстреляна на 5 ноември 1960 г. Следващите 30 години от космодрума са изстрелвани китайски спътници.
	През 1990-те години Китай започва активно сътрудничество с чужди държави. На територията на космодрума била построена сграда, която позволява да се извършва вертикално сглобяване на ракети-носители. На 15 октомври 2003 г. беше изстрелян космически кораб с първия китайски космонавт Ян Ливей на борда.
 
	Плесецк
	Намира се в централната част на Архангелска област, Русия. Територията му е 1762 кв. км. Той е замислен като военен обект за съхранение и сглобяване на междуконтиненталните балистични ракети Р-7.
	Поради нарастващото напрежение в космическата надпревара между СССР и САЩ през 1960-те години се появила необходимост от разширяване на космическите ресурси. Така космодрумът в Плесецк започнал да се използва като „втори Байконур“. Днес той включва 6 космически центъра. Два от тях се занимават с тестване на ракетно-космически комплекси. Трети обслужва изпитателни пускове, а четвъртият – междуконтинентални балистични ракети. Другите са аналитични центрове, които събират и контролират информация.
 
Източник: www.iskamdaznam.com
 


Любопитно

ЕКСПЕРИМЕНТЪТ „ВСЕЛЕНА 25“:
КАК РАЯТ СЕ ПРЕВЪРНА В АД
 
	За популация мишки, като част от социален експеримент, били създадени райски условия: неограничени запаси от храна и вода, отсъствие на хищници и болести, достатъчно място за разплод. В резултат на това цялата колония от мишки измряла. 	Защо се случило това? И какви уроци трябва да извлече човечеството от това?
	Американският етолог Джон Калхун провежда серия от невероятни експерименти през 60-70-те години на ХХ век. Като експериментатор Д. Калхун непрекъснато избирал гризачи, въпреки че крайната цел на изследванията винаги е била прогнозирането на бъдещето на човешкото общество.
	В резултат на многобройни експерименти върху колонии от гризачи, Калхун формулира нов термин – „поведенческа мивка“, което обозначава прехода към деструктивно и девиантно поведение в условия на пренаселеност и струпване.
	С изследванията си Джон Калхун придобива определена известност през 60-те години, тъй като много хора в западните страни, които преживяват следвоенния бейби бум, започнали да се замислят за това как пренаселеността ще се отрази на обществените институции и на всеки човек в частност.
	Най-известният му експеримент, който накарал цяло поколение да се замисли за бъдещето, той провежда през 1972 г., заедно с Националния институт за психично здраве (NIMH).
	Целта на експеримента „Вселена-25“ била да се анализира влиянието на плътността на популацията върху моделите на поведение на гризачите. Калхун построил истински рай за мишки в лабораторни условия.
	Създаден е резервоар с размери два на два метра и височина един и половина метра, откъдето експерименталните субекти не можели да излязат. Вътре в резервоара се поддържала постоянна температура, подходяща за мишки (+20 ° C), храната и водата били в изобилие и били създадени множество гнезда за женски.
	Всяка седмица резервоарът се почиствал и поддържал в идеална чистота, взимали се всички необходими мерки за безопасност: появата на хищници в резервоара или появата на масови инфекции били изключени. Експерименталните мишки постоянно са били наблюдавани от ветеринарни лекари, тяхното здравословно състояние постоянно се следяло.
	Системата за снабдяване с храна и вода била така измислена, че 9500 мишки можели да се хранят едновременно без никакъв дискомфорт, а 6144 мишки можели да консумират вода, без да изпитват никакви проблеми.
	Имало предостатъчно място за мишки, първите проблеми с липсата на подслон можели да възникнат едва, когато популацията достигне повече от 3840 индивида. Въпреки това, такъв брой мишки никога не е бил достигнат в резервоара, максималната популация е наблюдавана при 2200 мишки.
	Експериментът започнал от момента на поставянето на четири двойки здрави мишки вътре в резервоара, което отнело доста време, за да свикнат, да осъзнаят в каква миша приказка са попаднали и да започнат да се размножават бързо.
	Калхун нарекъл периода на развитие фаза А, но от момента на раждането на първите мишлета започва вторият етап В. Това е етап на експоненциален растеж на популацията в резервоара при идеални условия, броят на мишките се удвоява на всеки 55 дни.
	Започвайки от 315-ия ден на експеримента, темпът на нарастване на популацията се забавя значително, сега броят им се удвоявал на всеки 145 дни, което бележи навлизането в третата фаза С. Към този момент в резервоара живеят около 600 мишки, с определена йерархия и определен социален живот. Имало физически по-малко пространство от преди.
	Появява се категория „изгонени“, които били изгонени в центъра на резервоара и често ставали жертва на агресия. Човек би могъл да различи групата на „изгонените“ по нахапаните им опашки, разкъсана козина и следи от кръв по тялото. Изгонените били предимно млади индивиди, които не намерили за себе си социална роля в мишата йерархия.
	Проблемът с липсата на подходящи социални роли е причинен от факта, че в идеални условия в резервоара мишката живее дълго време, стареещите мишки не дават място на младите гризачи. Затова често агресията е била насочена към новите поколения индивиди, родени в резервоара.
	След изгонването мъжките рухвали психологически, проявявали по-малко агресия, не искали да защитят бременните си жени и да изпълняват социални роли. Въпреки че от време на време те нападали или други индивиди от обществото на „изгонените“, или други мишки.
	Женските, които се подготвяли за раждането на малките, стават все по-нервни, тъй като в резултат на растежа на пасивността сред мъжките те стават по-малко защитени от случайни атаки. В резултат на това женските започват да проявяват агресия, често се бият, защитавайки потомството.
	Парадоксално обаче агресията не била насочена само към другите, не по-малко агресивност се проявявала и по отношение на техните деца. Често женските убивали малките си и се премествали в горните гнезда, ставали агресивни отшелници и отказвали да се размножават. В резултат на това раждаемостта е спаднала значително, а смъртността на младите животни е достигнала значителни нива.
	Скоро започнал последният етап от съществуването на мишия рай – фаза D, или фаза на смъртта, както го нарича Джон Калхун. Символът на този етап била появата на нова категория мишки, наречена „красиви“. Те включват мъже, които показали поведение, нехарактерно за вида, отказвали да се бият и да се борят за женски и територии, не проявявали никакво желание да се чифтосат и били склонни към пасивен начин на живот.
	„Красивите“ само ядели, пиели, спели и почиствали козината си, избягвайки конфликти и изпълнение на нормалните социални функции. Те получили името си, защото за разлика от повечето други обитатели на резервоара, по тялото им нямало следи от ожесточени битки, белези и разкъсани косми, нарцисизма и егоизма им станали легендарни.
	Изследователят бил поразен и от липсата на желание на „красивите“ да се чифтосват и размножават, като сред последната вълна от раждания в резервоара „красивите“ и самотните женски, които отказват да се размножават, се наместват в горните гнезда на резервоара и стават мнозинство.
	Средната възраст на мишката в последния етап от съществуването на миши рай била 776 дни, което е с 200 дни по-висока от горната граница на репродуктивната възраст. Смъртността на младите животни е била 100%, броят на бременностите е пренебрежимо малък и скоро е 0.
	Застрашените мишки практикували хомосексуалност, девиантно и необяснимо агресивно поведение при излишък от жизненоважни ресурси. Канибализмът процъфтявал едновременно с изобилието от храна, женските отказвали да отглеждат малките и ги убивали. Мишките бързо умирали, на 1780-ия ден след началото на експеримента умира последният обитател на „мишия рай”.
	Предвиждайки подобна катастрофа, Д. Калхун с помощта на своя колега д-р Х. Марден провел серия от експерименти в третия етап на смъртната фаза. Няколко малки групи мишки били извадени от резервоара и преместени в еднакво идеални условия, но също и в условия на минимална популация и неограничено свободно пространство.
Без струпване и интраспецифична агресия. Всъщност за „красивите“ и единичните женски били пресъздадени условия, при които първите 4 двойки мишки в резервоара се размножили експоненциално и създали социална структура.
	Но, за изненада на учените, „красивите“ и самотни женски не променили поведението си, отказали да се чифтосват, размножават и изпълняват социални функции, свързани с репродукцията. В резултат на това нямало нова бременност и мишките умрели от старост.
	Подобни резултати били констатирани във всички преселени групи. Всички експериментални мишки са умрели при идеални условия.
	Джон Калхун създал от експеримента теорията за двата вида смърт. „Първа смърт“ е смъртта на духа. Когато в социалната йерархия на „мишия рай“ нямало място за новородени, липсвали социални роли в идеални условия с неограничени ресурси, възниква открита конфронтация между възрастни и млади гризачи и нивото на немотивирана агресия се увеличило.
	Нарастващото население, увеличената тълпа, увеличените нива на физически контакт – всичко това, според Калхун, води до появата на хора, способни само на елементарно поведение.
	В идеалния свят, в безопасност, с изобилие от храна и вода, отсъствие на хищници, повечето индивиди само са яли, пили, спали, грижели се за себе си. Мишката е елементарно животно, за нея най-сложните поведенчески модели са процесът на ухажване на женската, възпроизвеждане и грижа за потомството, защита на територията и малките, участие в йерархични социални групи. Психологически провалените мишки отказали всичко по-горе.
	Калхун нарича това отхвърляне на сложните поведенчески модели „първа смърт“ или „смърт на духа“. След настъпването на „първата смърт“ физическата смърт („втората смърт“ в терминологията на Калхун) е неизбежна и е въпрос на кратко време. В резултат на “първата смърт” на значителна част от населението цялата колония е обречена на изчезване, дори и при условията на “рая”.
	Веднъж Калхун бил попитан за причините за появата на групата на „красивите“ гризачи. Калхун направил пряка аналогия с човек, като обяснил, че ключова черта на човека, неговата естествена съдба, е да живее в условия на натиск, напрежение и стрес.
	Мишките, изоставяйки борбата, избирайки непоносимата лекота на битието, се превърнали в аутистични „красиви“, способни само на най-примитивни функции – усвояване на храна и сън. „Красавецът“ отказва всяко сложно и взискателно напрежение и по принцип става неспособен на такова силно и сложно поведение.
	Отказът да приемем многобройни предизвикателства, бягството от напрежението, от живота, пълен с борба и преодоляване – това е „първата смърт“ в терминологията на Джон Калхун, или смъртта на духа, която неизбежно води до втора смърт, този път – тялото.
	Може би все още ви мъчи въпросът: защо експериментът на Д. Калхун беше наречен „Вселена-25“? Това бил двадесет и петият опит на учения да създаде рай за мишки и всички предишни приключили със смъртта на всички експериментални гризачи.
 Източник: www.iskamdaznam.com
 

Кулинарни рецепти 

СЛАДКИШ С КАЙСИИ
(Предложение на Йорданка Стайкова от Шумен )
	Продукти: 8 кайсии, 2 яйца, 100 г захар, краве масло, 50 г брашно, лимонова кора, 200 мл прясно мляко, 2 с.л. ром (коняк).
	Начин на приготвяне: Кайсиите се разделят на две. Слагат се с отвора нагоре в подмазана с масло тавичка. 
	Прясното мляко, ромът ( конякът), настърганата лимонова кора, брашното и захарта се разбъркват добре. Получената смес  се изсипва върху кайсиите. 
	Пече се на 180 градуса. Когато покафенее добре, се изважда. Като изстине се нарязва. 
	Може да се направи и с други плодове – череши, праскови, сливи.   
* * *
ПУХКАВА БАНИЦА
(Предложение на Мария Иванова от Шумен)
	Продукти: 1 пакет кори, 4 яйца, 125 г масло, 400 г кисело мляко + 1ч.л. сода за хляб, 400 г сирене.
	Начин на приготвяне: Разтопяваме маслото. Намазваме дъното на тавата с масло. 
	В купа разбиваме сместа за плънката - 4 яйца, 400 г сирене и 400 г кисело мляко + содата.
	Разтваряме пакета кори. Намазваме с масло първата кора. Вземаме с лъжица от плънката и я изсипваме в средата на листа. Хващаме и долните два листа –общо три листа и навиваме на руло (всяко руло е с 3 листа).  Леко го усукваме и слагаме в правоъгълната тавичка. И така до свършване на корите. Отгоре намазваме с останалото масло и останалата плънка. Слагаме в загрята фурна. Печем на 180 градуса – около 40 минути. Става наистина пухкава баница.
* * *
ПАТЛАДЖАНИ В ДОМАТЕН СОС
(Предложение на Сашка Тодорова от Търговище )
	Продукти: 1 кг патладжани, 1 кг по-меки и много добре узрели домати, 4 скилидки чесън, 1 ч.л. захар, 1 ч.л. сол, магданоз, олио.
	Начин на приготвяне: Патладжаните се обелват и се режат на кръгчета. Посоляват се и след 30 минути се изхвърля горчивата вода. През това време настъргваме доматите и ги сгъстяваме с целите скилидки чесън. 
	Пържим патладжаните и ги пускаме в доматения сос да покъкрят около десетина минути. Махаме от котлона и слагаме накълцания магданоз.
 
 
ПУХКАВА БАНИЦА СЪС СИРЕНЕ И КАШКАВАЛ
(Предложение на Върбина Станкова от Шумен)
	Продукти: 4 яйца, 1 пакет кори за баница, 300 г сирене, 300 мл газирана вода, 50-60 г  масло, около 100-150 г настърган кашкавал.
	Начин на приготвяне: Един лист от корите за баница намазваме с олио, а отгоре поставяме втори лист, върху който поръсваме смесени сирене и кашкавал. Навиваме хубаво на руло. Режем на две половинки и после още по на 3 парчета. Така получените парчета изправяме в подмазаната тавичка с масло. И така,  докато свършат всички кори. Отгоре заливаме с разбитите яйца и газираната вода. Слагаме парченца от останалото масло. 
	Печем на 180 градуса около 35 минути в предварително загрята фурна. Изваждаме баницата и покриваме с кърпа да се задуши. След като изстине се късат парченца и се хапва.
* * *
БАНИЦА “ МЕЧТА “
(Предложение на Добринка Неделчева от с. Малчика
	Продукти: 1 пакет кори за баница, 1 майонеза “ Краси“, 6 яйца, 400 г сирене, щипка хлебна сода, олио за намазване на тавата, 200 г кашкавал.
	Начин на приготвяне: Прави се смес от разбитите яйца, содата, майонезата, сиренето. От нея се отделя 1 чаена чаша.
	Баницата се реди по следния начин - кора, плънка, кора и т.н. докато корите свършат. С отделената смес се завива баницата. Пече се и след като се извади от фурната се поръсва с настъргания кашкавал.
* * *
ДРЕБНИ СЛАДКИ
(Предложение на Добринка Неделчева от  с. Малчика
	Продукти: 1 бира, 6 с.л. захар, 1 ½ ч.ч. олио, 1 бакпулвер, брашно, колкото да замесите меко тесто.
	Начин на приготвяне: От продуктите се замесва меко тесто. Правят се топчета, в които се слага пълнеж от орехи и канела. Пекат се и горещи се овалват в пудра захар. 
* * *
СОК ДЕБОРА
(Предложение на Добринка Неделчева от  с. Малчика
	Продукти: 5 литра вода, 5 пакетчета лимонтузу, 1-2 шепи прясна мента, 1 кг захар / може и по-малко/.
	Начин на приготвяне: Всички съставки се смесват и  престояват 24 часа. Така полученият сок се прецежда и се слага в хладилника.
 
 



Здраве

СЛЕД ДВАНАДЕСЕТ  ГОДИНИ ПАЦИЕНТКА С ПОЧТИ 
ЗАГУБЕНО ЗРЕНИЕ ОТНОВО ЧЕТЕ
 
	Благодарение на високотехнологични очила, жена с почти напълно загубено зрение може да чете отново.
Преди 12 години цветовете, буквите и числата напускат света на Кремена Иванова от Стара Загора. Лицата на любимите ѝ хора се превръщат в силуети от светлини и сенки. Зрението ѝ е било толкова влошено, че Кремена се е разминавала с дъщеря си без да я познае.
Диагнозата е „Болест на Щатгард“ – необратимо и нелечимо увреждане на ретината.
„Има една хилядна централно зрение, което означава, че тя не може да чете, не вижда дребни детайли, не вижда цветове. Тя се ориентира само с периферното си зрение“, разказа д-р Галина Атанасова, която е лекуващ лекар на Кремена.
Двама млади лекари от Стара Загора намират начин чрез новите технологии да помогнат.
„Тези очила – това, което правят е, че вземат периферното зрение и чрез увеличаване на образа, който се наблюдава, тоест така наречения „скотом“ му се намалява размерът, тоест сляпото петно“, обясни офталмологът д-р Борис Коцев.
Още двама пациенти ще получат шанс за пълноценен живот чрез същата технология. А Кремена вече гледа напред – след като свикне с очилата, мечтае да започне работа.
 
Източник: www.btvnovinite.bg
 


Усмивки

НЯКОЛКО САРКАСТИЧНИ МИСЛИ - ПОЛЕЗНИ,
 ПРАКТИЧНИ И ТОЧНИ!
	Изследвания от последните години доказаха, че сарказмът ни прави по-креативни. Тогава наред с неизменните клишета на позитивната психология, не е зле от време на време да пием по една чаша студена ирония - за здраве. Предлагаме Ви няколко саркастични мисли - полезни, практични и точни.
 
	Винаги помни, че си уникален. Точно както и всички останали.
* * *
	Не трябва да бягаш от снайпериста, само ще умреш по-уморен.
* * *
	Ако си мислиш, че на никого не му пука за тебе, пробвай да не платиш две вноски от лизинга на колата си.
* * *
	Тотото е най-точният начин за преброяване на оптимистите.
* * *
	Всички хора изглеждат нормални, преди да ги опознаеш по-добре.
* * *
	Най-бързият начин да си удвоиш парите е: да ги сгънеш на две и пак да си ги сложиш в джоба.
* * *
	Има две теории за това как да спориш с жена. Нито една от тях не работи.
* * *
	Най-общо казано, не можеш да научиш нещо, докато устните ти се движат.
* * *
	Никога не пропускай удобен случай да млъкнеш.
 
 


Занимателна страничка

ЗА ИГРАТА "КОЙ СЪМ АЗ?"
 
	Уважаеми читатели,
Публикуваният текст към играта "Кой съм аз?" в брой 8 на списание "Звук и светлина" се отнася за  Емил Димитров -  български поп певец, музикант и композитор. Той е най-продаваният български изпълнител – с 65 милиона продадени копия от албумите си в света.
 
	Отговорилите правилно са: Елица Йосифова от Велико Търново, Кирил Дамянов от Пловдив, Силвия Дацин от с. Орешак, Иванка Христова от Левски, Диана Делчева от Харманли,
Върбина Станкова от Шумен, Добринка Неделчева от с. Малчика, Снежанка Кирчева от Пловдив и Димитър Станев от Велико Търново.
Благодарим на всички взели участие!
* * *
А ето и текста за настоящия брой:
	Родена съм  на 25 март 1965 г. в Пловдив. Учих в Средно спортно училище „Васил Левски“ - Пловдив. В 7-и клас вече бях „майстор на спорта“, а в 10-и клас скачах 190 см. След спортното училище, завърших спортен педагогически профил в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.
	Първия си скок над 2 метра направих на 25 август 1984 г. в София. Последваха 197 полета на тази гросмайсторска граница в общо 130 състезания.
	Аз съм олимпийска шампионка в скока на височина от “Атланта ‘96”, сребърна медалистка от “Сеул ‘88” и световна рекордьорка с 209 см от “Рим ‘87”, като този рекорд все още не е подобрен. Двукратна световна шампионка съм на открито в “Рим ‘87” и “Гьотеборг ‘95”. Носителка съм на 5 титли от първенства на планетата в зала – “Париж ‘85”, “Индианаполис ‘87”, “Будапеща ‘89”, “Торонто ‘93” и “Париж ‘97”. Аз съм и Европейска шампионка от “Щутгарт ‘86”. Притежателка съм на 4 златни медала от първенства на Стария континент в зала – “Пирея ‘85”, “Лиевен ‘87”, “Будапеща ‘88”, “Париж ‘94”. Победителка съм във финала на Световната купа в “Канбера ‘85”.
	Рекордни 4 пъти съм избирана за спортист № 1 на годината в България, а пет пъти съм № 1 на Балканите. През 1996-а ме наградиха с орден “Стара планина”, първа степен за изключителните ми заслуги към Република България. През 1997 г. се отказах официално от състезателната си кариера. През 2012 г. ме приеха в „Залата на славата на световната атлетика“. 
Познахте ли ме?
 




 


Цитат на броя

"Има само един начин да избегнеш критиката - не прави нищо, не говори нищо, не бъди нищо."
Аристотел


Притурка "Историята помни"

ОРДЕНЪТ НА АСАСИНИТЕ. 
ТАЙНИЯТ КРЪСТОНОСЕН ПОХОД
/с продължение/ 
На следващата сутрин, на зазоряване, Муклис, Алия и Нада обиколиха къщите и информираха хората, че Учителят щял да се качи по хълма. Тръпнещи от нетърпение, хората се събраха на пазара, разделиха се на групи или насядаха по ниската стена. След известно време Алтаир отиде при тях. Беше в бял плащ и пояс. Онези, които се вгледаха внимателно, забелязаха пръстения механизъм. Той застана в средата на площада, Муклис малко настрани, като верен помощник, и зачака. 
Какво ли щеше да му каже Мария, питаше се Алтаир, докато чакаше. Той се беше доверил на момчето Малик веднага. Ако се окажеше измамник, Алтаир щеше да загине и плановете му да си върне Ордена щяха да се окажат фантазиите на старец. Замисли се за онези, на които бе имал доверие преди и го бяха предали. Дали Мария щеше да го посъветва да бъде внимателен? Дали щеше да му каже, че е глупак, след като прояви доверие при толкова малко доказателства! Може би щеше да му каже: "Довери се на инстинктите си, Алтаир. Уроците на Ал Муалим са ти дали мъдрост, насочили са те по пътя на зрелостта." 
"Сега вече съм много по-мъдър, любов моя" – помисли си той. Пазеше образа й в спомените си. 
Знаеше, че тя ще одобри какво е направил с Ябълката, годините, в които се беше учил от нея. Нямаше да одобри вината, която изпитваше за смъртта й, срама, който го измъчваше, че е позволил да бъде воден от гнева. Не, нямаше да одобри. Какво ли щеше да каже? Като англичанка често му повтаряше: "Овладей се." 
Едва не се изсмя. Овладей се. Накрая се беше овладял, но му отне години. През тези години мразеше Ябълката, ненавиждаше дори мисълта за нея, злите сили, които дремеха под гладката обвивка. Гледаше я дълго, замислен часове наред, преживяваше отново болката, която му беше донесла. 
Изоставена, неспособна да понесе страданията на Алтаир, съпругата на Сеф и двете й дъщери бяха заминали. Научи, че са се установили в Александрия. Година по-късно замина и Дарим, прогонен от угризенията на баща си и манията му по Ябълката. Беше пътувал във франция и Англия, от тамошните лидери беше научил, че монголите са поели на боен поход. Когато остана сам, Алтаир започна да се самоизмъчва още повече. Дълги нощи се взираше в Ябълката, сякаш бяха бойци, готови да се сблъскат. Имаше чувството, че ако откъсне очи от нея, тя ще му се нахвърли. 
Накрая се замисли за онази нощ в градината на Масиаф, когато Ал Муалим лежеше убит на мраморната тераса, а водопадът ромолеше зад тях. Спомни си как пое Ябълката за пръв път, как усети благородството в нея, в което нямаше и следа от зло. Спомни си образите в нея, странните футуристични картини за култури, отдалечени от неговото време, съвсем различни, напълно непонятни. Онази нощ в градината той инстинктивно усети капацитета й за добро. Оттогава бе показвала единствено злото, на което беше способна, но дълбоката й мъдрост беше някъде вътре. Просто трябваше да я убеди да му я покаже. Тя имаше нужда от агент, за да освободи знанията си, а Алтаир веднъж бе успял да овладее силата й. 
След това усети как го притиска мъка по Ал Муалим. Сега пък му домъчня за семейството. Може би Ябълката първо трябваше да отнеме, чак след това даваше. 
Какъвто и да беше отговорът, той започна да я проучва и изпълваше дневник след дневник, страница след страница с размисли, идеологии, различни видове дизайн, рисунки, графики и спомени. Безброй свещи догаряха, докато той пишеше трескаво и спираше колкото да отиде да се облекчи. Дни наред пишеше, след това ставаше и дни наред яздеше до Аламут заради неща, които беше научил от Ябълката. Събираше съставки, трупаше провизии. Веднъж Ябълката го насочи към серия артефакти, които той откри и скри, но не каза на никого за местонахождението им. 
През всичкото това време скърбеше. Все още се обвиняваше за смъртта на Мария, но се поучи от нея. Сега вече мъката му беше по-чиста: копнеж за Мария и Сеф, болка, която така и не го изостави. Един ден беше остра, пронизваща като острие, забило се хиляди пъти в сърцето му, а на следващия оставяше празнота, в която сякаш болна птица се опитваше да изпърха с криле. 
Понякога се усмихваше, защото мислеше, че Мария ще одобри, че скърби за нея. Щеше да се хареса на глезената английска благородничка, която умееше да погледне мъжа отвисоко, все едно го сразяваше в битка. Тя определено щеше да одобри, ако той се владееше, но най-много щеше да одобри сегашните му действия: да отнесе натрупаните знания в Ордена. Когато сложи край на изгнанието си, той знаеше, че има причина да се върне в Масиаф. Сега обаче не беше сигурен. Знаеше единствено, че няма друга възможност. Отиде на гроба й; наблизо беше погребан Малик. Алтаир беше осъзнал, че Мария, Сеф и Малик, майка му и баща му, дори Ал Муалим завинаги са изгубени за него. Обаче можеше да си върне Братството. 
Щеше да успее единствено ако младият Малик удържеше на думата си. Докато стоеше на площада, той усещаше вълнението и нетърпението на насъбралите се също като тежък товар. Мярна Муклис и започна да се пита дали ще успее. Погледна цитаделата, зачака портата да се отвори и да наизлизат хора. Малик каза, че щели да бъдат поне двайсет и щели да подкрепят Алтаир. С двайсет воини и хората от селото, помисли си Алтаир, щяха да победят трийсет, дори четирийсет асасини, все още лоялни на Абас. 
Запита се дали Абас е в кулата на Учителя, дали присвива очи, за да разбере какво се случва долу. Надяваше се да е така. 
През целия си живот се беше старал да не изпитва радост от смъртта на други, но когато ставаше въпрос за Абас... 
Въпреки че го съжаляваше, той трябваше да отговаря за смъртта на Сеф, Малик и Мария, освен това беше съсипал Ордена. Алтаир си беше обещал да не се радва – да не изпитва дори облекчение – от смъртта на Абас. 
Само че той щеше да се зарадва и да изпита облекчение, че Абас го няма, след като го убиеше. Поне това можеше да си позволи. 
Това щеше да стане единствено ако портата се отвореше и съюзниците му дойдеха. Хората около него станаха неспокойни. Той усети как досегашната им увереност започва да се топи. 
И тогава усети вълнението на селяните, и вдигна поглед към портата на замъка, все още затворена. Мъж в бяло се беше появил сред тълпата. Той пристъпи към Алтаир с наведена глава, след това свали качулката и се усмихна. Беше младият Малик. Зад него имаше и други. Всички се появиха изневиделица. Муклис ахна. Неочаквано площадът се напълни с мъже в бели плащове. Алтаир се разсмя. Изненада, облекчение и радост прозвучаха в смеха му. Асасините пристъпваха към него, скланяха глави в знак на уважение и му показваха или меч, или лък, или нож. Засвидетелстваха верността си. 
Алтаир стисна младия Малик за раменете. Очите му грееха. 
– Вземам си думите обратно – рече той. – И твоите умения, и уменията на хората ти са забележителни. 
Малик се ухили и сведе глава. 
– Учителю, тръгваме веднага. Абас много скоро ще усети, че ни няма. 
– Добре – съгласи се Алтаир и се качи на ниската стена край чешмата. Муклис пристъпи напред, за да му помогне, но той му махна с ръка. Обърна се към множеството: 
– Замъкът на хълма от много отдавна е тъмен и застрашителен, но днес се надявам отново да се превърне в място на светлината – с ваша помощ. – Разнесе се тих шепот и Алтаир накара хората да замълчат. – Не бива обаче да посрещаме зората през мъглата на пролятата кръв на асасини. Онези, които изберат да останат верни на Абас, са наши врагове днес, но утре ще ни бъдат приятели. Тяхното приятелство може да бъде спечелено само ако с победата проявим милост. Убивайте единствено ако е абсолютно наложително. Искаме да донесем мир в Масиаф, не смърт. 
След тези думи скочи от стената и тръгна през площада, а асасините и селяните поеха след него. Асасините вдигнаха качулките си. До един изглеждаха решителни. Селяните вървяха малко по-назад: развълнувани, нервни, уплашени. Колко много зависеше от изхода на днешните събития. 
Алтаир се заизкачва по склона, по който като дете беше тичал заедно с Абас. Като асасин беше тичал нагоре и надолу по време на тренировките, когато изпълняваше поръчки на Учителя, когато заминаваше на мисия или се връщаше от мисия. Сега усещаше тежестта на годините и в костите, и в мускулите си; изкачваше се с усилие по склона, но не спря нито за миг. 
Малка група верни на Абас воини ги пресрещна на хълма. Бяха разузнавачи, изпратени да изпробват силата им. Отначало хората на Алтаир нямаха желание да се бият с тях. Та нали бяха техни другари, с които бяха живели, с които се бяха обучавали. Приятели се изправиха едни срещу други и ако боят продължеше, роднините също щяха да застанат едни срещу други. Разузнавачите и много по-многобройните хора на Алтаир се наблюдаваха. Разузнавачите имаха предимство, защото бяха заели позиция на високо, но откъм сили бяха като агнета, изпратени на заколение. 
Алтаир вдигна поглед към кулата на Учителя. Абас сигурно го беше видял. Не може да не бе забелязал хората, които се качваха по хълма. От цитаделата премести поглед към разузнавачите, изпратени да се бият в името на корумпирания си предводител. 
– Никакви убийства – повтори Алтаир на хората си и Малик кимна. 
Един от разузнавачите се ухили грозно. 
– Значи няма да стигнеш далече, старче. – Той се втурна напред и замахна с меча към Алтаир, вероятно решил да пререже корена на злото, да убие Алтаир и по този начин да попречи на въстанието. 
За частица от секундата асасинът се отдръпна от останалите, завъртя се и прихвана нападателя отзад, за да го спре. 
Мечът на разузнавача издрънча на земята, когато усети камата на Алтаир притисната до врата си и захленчи. 
– Няма да има никакви убийства в името на този старец – прошепна Алтаир на ухото на разузнавача и го блъсна към Малик, който го прихвана и го събори на земята. Останалите разузнавачи пристъпиха напред, но с много по-малко ентусиазъм; нямаха желание да се бият. Всички до един се оставиха да бъдат заловени и след малко бяха или пленници, или в безсъзнание. 
Алтаир наблюдаваше схватката отстрани. Погледна ръката си, порязана от меча на разузнавача, и тайно избърса кръвта. "Действаш бавно – порица се той. – Следващия път остави битките на младите." 
Въпреки това се надяваше Абас да гледа. По бойниците започнаха да се събират асасини. Надяваше се и те да са видели събитията на хълма, и да са разбрали, че към тях ще се отнесат милостиво. 
Продължиха нагоре по хълма и стигнаха на равното тъкмо когато портата на крепостта най-сетне се отвори. Оттам се изсипаха нови асасини, крещяха и бяха готови за битка. 
Селяните зад него се разпищяха и побягнаха, въпреки че Муклис се опитваше да ги спре. Алтаир се обърна и видя как той вдигна ръце, но не можеше да вини хората, че са изгубили решителността си. Всички знаеха колко безмилостни и жестоки могат да бъдат асасините. Нищо чудно досега да не бяха виждали асасини да се срещат като противници и да нямаха никакво желание да присъстват. Те видяха озверели асасини, които излязоха с крясъци, оголили зъби, размахали мечове, а земята трепереше под краката им. Поддръжниците на Алтаир се снишиха, напрегнаха, готови да дадат отпор. Някои от селяните хукнаха да търсят къде да се скрият, други се втурнаха надолу по хълма. Чу се мощен вик, зазвънтяха оръжия, когато противниците се сблъскаха. Малик охраняваше Алтаир и следеше движението по бойниците, докато битката вилнееше. Там бяха застанали стрелци – десет човека. Ако започнеха да стрелят, битката със сигурност щеше да бъде изгубена. 
Едва сега видя Абас. 
И той го видя. 
За момент двамата водачи останаха загледани един в друг. Абас се беше изправил на бойниците, а Алтаир беше вдигнал глава долу, в ниското – силен, непоклатим като скала, докато битката бушуваше около него. Най-добрите приятели от детството се бяха превърнали в смъртни врагове. След това моментът премина, тъй като Абас изкрещя на стрелците да се прицелят. Алтаир забеляза несигурността по лицата им, когато вдигнаха лъковете. 
– Никой не бива да умира – провикна се Алтаир на своите хора, убеден, че ще спечели стрелците на своя страна, като им даде пример. Абас беше готов да жертва асасини, докато той нямаше подобно намерение и единствената му надежда беше, че сърцата на стрелците са искрени. Молеше се поддръжниците му да се въздържат, да не дадат повод на лъконосците да открият огън. Забеляза, че един от хората му падна с вик, гърлото му беше прерязано и асасинът, отговорен за това, нападна друг. 
– Този – посочи той на Малик. – Заеми се с него, Малик, но, моля те, бъди милостив. 
Малик се присъедини към битката и лоялистът беше спрян, когато Малик замахна към краката му. Щом противникът падна, той го възседна и не нанесе смъртоносен удар, ами го порази с ефеса и той изпадна в безсъзнание. 
Алтаир отново вдигна поглед към бойниците. Забеляза двама от стрелците да отпускат лъковете и да клатят глави. Видя, че Абас вади кама – камата на баща му – и заплашва хората си с нея. Въпреки това те отпускаха лъковете един след друг и се подпираха на ефесите. Абас се завъртя, разкрещя се на лъконосците по бойницата зад него, нареди им да поразят предателите. Те също свалиха лъковете и сърцето на Алтаир запя. Той подкани своите хора да тръгнат към портата. Битката продължаваше, но лоялистите постепенно разбираха какво се случва. Докато се биеха, се споглеждаха несигурно и един по един се отказваха от битката, хвърляха мечовете, протягаха ръце, готови да се предадат. Пътят беше чист, когато хората на Алтаир тръгнаха към замъка. 
Той поведе хората си до портата и почука силно с юмрук. Зад него се бяха скупчили асасините и селяните – бяха се върнали – така че беше пълно с хора. От другата страна на портата също се беше събрала тълпа, но там цареше небивала тишина. Хората на Алтаир също замълчаха, въздухът тръпнеше от напрежение и очакване, докато най-неочаквано резетата бяха дръпнати и тежката порта на замъка се отвори широко, а стражите хвърлиха оръжията си и сведоха глави пред Алтаир. 
Той кимна, прекрачи прага, мина под арката, пресече двора и се отправи към кулата на Учителя. Зад него вървяха хората му, разгърнаха редици и заеха позиции в двора; лъконосците слязоха от бойниците при тях, а лицата на семейства и слуги бяха притиснати към прозорците на кулата. Всички искаха да видят завръщането на Алтаир и срещата му с Абас. 
Той слезе по стълбите до площадката, след това влезе във фоайето. Абас стоеше на стълбите, точно пред него, лицето му беше помръкнало, изопнато, обзет от трескаво отчаяние. 
– Всичко свърши, Абас – провикна се Алтаир. – Нареди на онези, които са ти все още верни, да се предадат. 
Абас се изсмя. 
– Никога. 
В този момент вратите на кулата се отвориха и последните лоялисти излязоха. Бяха десетина – асасини и слуги. Някои бяха уплашени. Израженията на други обаче издаваха, че няма да се дадат лесно. Битката все още не беше приключила. 
– Кажи на хората си да мируват – нареди Алтаир. Обърна се и посочи двора, където се беше събрала тълпа. – Не можеш да победиш. 
– Аз защитавам цитаделата, Алтаир – отвърна Абас, – и ще я защитавам до последния човек. Ти не би ли сторил същото? 
– Аз щях да защитавам Ордена, Абас. Вместо това ти пожертва всичко, за което някога сме се борили. Ти пожертва съпругата ми и сина ми на олтара на злобата си, и то заради отказа си да приемеш истината. 
– За баща ми ли говориш? Ясно, пак лъжите, които разпространяваше за него. 
– Нали затова сме тук? Нали затова ме мразиш от толкова години и тази омраза отрови всички ни. 
Абас трепереше. 
– Баща ми напусна Ордена. Никога не би се самоубил. 
– Той се самоуби, Абас. Самоуби се с камата, която криеш под плаща си. Самоуби се, защото имаше повече чест, отколкото ти някога ще имаш, и защото не искаше никой да го съжалява. Той не търсеше съжаление, защото това те чака, докато гниеш в тъмницата на цитаделата. 
– Никога! – изрева Абас. Насочи разтреперан пръст към Алтаир. – Нали твърдиш, че ще превземеш Ордена, без да отнемеш живота на нито един асасин. Да те видя как ще го направиш. Убийте го! 
Неочаквано мъжете във фоайето се втурнаха напред и... 
Във фоайето прозвуча експлозия и тя накара всички да замлъкнат – и тълпата в двора, и асасините, и лоялистите. Всички погледнаха изумено Алтаир, който беше вдигнал ръка, сякаш сочеше Абас – сякаш сочеше с оръжието си към стълбите. Само че вместо острие от китката му се виеше дим. 
Откъм стълбите се чу приглушен вик и всички погледнаха към Абас, който беше навел глава над гърдите си към ивицата кръв, която се разливаше по плаща. Устата му мърдаше, докато се опитваше да произнесе думите, но така и не успя да ги изрече. 
Асасините лоялисти се бяха заковали по местата си. Зяпаха Алтаир, който беше насочил протегнатата си ръка към тях, за да видят механизма на китката. 
Изстрелът беше само един и той го беше използвал, но те не знаеха това. Нито един не беше виждал подобно оръжие досега. Малцина знаеха за съществуването му. Щом видяха, че старият асасин го е насочил към тях, лоялистите изгубиха куража си. Отпуснаха мечовете. Заслизаха покрай Алтаир към вратата на кулата, за да се слеят с тълпата, вдигнали ръце, готови да се предадат. Абас пристъпи напред, свлече се на стълбите и се изтъркаля тежко във фоайето. 
Алтаир коленичи до него. Старият му враг дишаше тежко, едната му ръка беше извита под странен ъгъл, сякаш се беше счупила при падането. Плащът отпред беше мокър от кръв. Оставаха му минути живот. 
– Да не би да очакваш да те моля за прошка – обърна се той към Алтаир, ухили се неочаквано и заприлича на жив скелет, – задето отнех сина ти и съпругата ти? 
– Абас, моля те, нека последните ти думи не бъдат наситени със злоба. 
Абас изсумтя пренебрежително. 
– Той пак се опитва да бъде достоен. – Повдигна малко глава. – Ти нанесе първия удар, Алтаир. Аз отнех съпругата ти и сина ти, но едва след като лъжите ти отнеха много повече от мен. 
– Не бяха лъжи – рече Алтаир простичко. – През всичките тези години нито веднъж ли не се усъмни? 
Абас трепна и затвори очи, разкъсван от болка. След малко заговори: 
– Някога питал ли си се дали има отвъдно, Алтаир? След малко ще знам със сигурност. Ако има, ще видя татко и двамата с него ще те посрещнем, когато дойде твоето време. След това няма да има място за съмнения. 
Той се закашля, задъха се и на устата му се образуваха кървави мехурчета. Алтаир се вгледа в очите му и не откри и следа от сирачето, което бе познавал навремето, нямаше и следа от най-добрия му приятел. Пред него лежеше изкривено от злоба същество, което му беше отнело твърде много. 
Докато Абас издъхваше, той осъзна, че нито го мрази, нито го съжалява. Не почувства нищо друго, освен облекчение, че Абас вече не е на този свят. 
Два дни по-късно бандитът Фахад пристигна със седем от хората си и бе посрещнат на входа на селото от отряд асасини, предвождани от Алтаир. 
Неканените гости спряха в самия край на пазара, пресрещнати от редица мъже в бели плащове. Някои бяха застанали със скръстени ръце, други бяха отпуснали пръсти върху ефесите на мечовете. 
– Истина е значи. Великият Алтаир Ибн-Ла’Ахад си е върнал контрола над Масиаф – рече Фахад. Изглеждаше уморен, но бдителен. 
Алтаир кимна за потвърждение. 
Фахад също кимна, бавно, сякаш мислеше над наученото. 
– Бях се разбрал с предшественика ти – рече най-сетне. – Платих му скъпо и прескъпо, за да ми позволи да вляза в Масиаф. 
– Ето, влезе – отвърна любезно асасинът. 
– Исках да вляза с цел – отвърна с подобие на усмивка Фахад: Намести се на седлото. – Тук съм, за да открия убиеца на сина си. 
– Откри го – отвърна все така любезно Алтаир. 
– Така значи – отвърна бандитът. Приведе се напред. – Кой от вас е? – Погледна редицата асасини. 
– Нямаш ли свидетел, който да разпознае убиеца на сина ти? – попита Алтаир. – Той не е ли в състояние да посочи виновника? 
– Имах свидетел – отвърна ядно Фахад, – но майката на сина ми му избоде очите. 
– Ясно – отвърна Алтаир. – Е, той беше гнусна невестулка. Утеши се с това, че не направи нищичко, за да защити сина ти, нито пък да отмъсти за него, след като издъхна. Щом пред него се изправиха двама старци вместо един, той хукна да бяга презглава. 
Фахад помръкна. 
– Ти ли си бил? 
Алтаир кимна. 
– Синът ти умря, както и живя, Фахад. Обичаше да причинява болка. 
– Наследил го е от майка си. 
– Виж ти. 
– Тя обаче настоява да отмъстя за него. 
– Значи няма какво повече да си кажем – отвърна Алтаир, – освен ако не решиш да действаш веднага. В противен случай ще те чакам да се върнеш с армията си. 
Фахад го погледна неуверено. 
– Ще ме пуснеш да си ходя? Стрелците няма ли да ме спрат? Знаеш, че ще се върна, за да те смажа. 
– Ако те убия, ще трябва да се изправя срещу побеснялата ти съпруга – усмихна се асасинът, – освен това ми се струва, че ще си промениш мнението и няма да нападнеш Масиаф. 
– Защо реши така? 
Алтаир се усмихна. 
– Фахад, ако започне битка между нас, нито един няма да отстъпи. И двамата сме заложили много повече, отколкото показваме. Моята общност ще бъде съсипана, може би непоправимо, но също и твоята. 
Фахад се замисли. 
– Аз съм този, който трябва да реши дали сме заложили чак толкова много. 
– Неотдавна и аз изгубих сина си – започна да обяснява Алтаир, – затова едва не изгубих останалите си хора. Разбрах, че цената е твърде висока, макар да ставаше въпрос за сина ми. Ако вдигнете оръжие срещу нас, рискувате прекалено много. Сигурен съм, че ценностите на вашата общност са корено различни от тези на моята, но също така съм сигурен, че ги цените не по-малко и държите на тях. 
Фахад кимна. 
– Доста по-умен си от предшественика си, Алтаир. Повечето от приказките ти са смислени, затова ще ги обмисля, докато се връщаме. Също така ще се опитам да обясня всичко на съпругата си. – Той дръпна юздите и обърна коня. – Успех, асасин – рече той. 
– На теб ще ти е нужен повече. 
Престъпникът отправи една от редките си усмивки и тръгна. Алтаир се засмя и погледна към цитаделата. 
Очакваше го много работа. 
* * * 
12 август 1257 година 
Оказа се, че сме закъснели с бягството от Масиаф и няма как да се махнем преди пристигането на монголите. А те наближаваха. Затова се подготвихме за заминаване за Константинопол за няколко часа и аз пиша тези думи, докато товарят каруците. Ако Мафео си мисли, че погледите, които ми хвърля, са достатъчни, за да оставя перото и да помогна, значи много греши. Знам, че тези думи ще бъдат от жизненоважно значение за бъдещите асасини, затова трябва да бъдат записани незабавно. 
Нападна ни малък отряд, поне така ни казаха, но главните сили на врага не са далече. Междувременно отрядът е решил да се прослави, като атакува с ожесточение стените на селото и бойниците и се оттегля. Не разбирам много от военни действия и слава богу, но ми се струва, че с тези нападения просто изпитват силите ни или по-скоро липсата на такива. Питам се дали Учителят съжалява за решението си да остави цитаделата слаба, като разпусна асасините. Само допреди две години нито един вражески отряд не би доближил замъка, защото стрелците по бойниците щяха да ги ликвидират. 
След като отне контрола на Ордена от Абас, първата задача на Алтаир беше да изпрати да донесат дневниците му. Творбите на Учителя щяха да се превърнат в основата, която нямаше да позволи Масиаф да потъне. Под корумпираното управление на Абас бойците вече не разчитаха на стария опит. От Братството на асасините беше останало единствено името. Първата задача на Алтаир беше да възстанови дисциплината. Тренировъчният плац отново си припомни звънтенето на стомана, чуваха се виковете и ругатните на инструкторите. Нито един монгол не би посмял да изпрати отряд. 
Само че тъкмо когато братството бе възстановено – и като име, и като слава – Алтаир реши, че базата в Масиаф повече няма да съществува, и свали знамето на асасините. Той си представяше как асасините разпространяват славата на Ордена по цял свят. Трябвало да се смесят с хората, а не да са над тях. Когато синът на Алтаир, Дарим, се върна в Масиаф, повечето асасини бяха заминали, а малкото останали строяха библиотеката на Учителя. Когато бе завършена, Дарим повика нас двамата с брат ми от Константинопол. 
Това ни връща към началото на разказа, осемдесет години след като е започнала историята. 
– Това не е краят – рече Мафео. Вече не ме чакаше. Трябваше да се видим с Учителя в двора. За последен път минахме през крепостта, за да излезем, водени от верния иконом Муклис. 
Когато пристигнахме, си помислих, че този двор е бил свидетел на какво ли не. Тук Алтаир е видял Абас за пръв път, изправил се в тъмата на нощта, разкъсван от болка заради пребития си баща. Тук двамата са се били и станали врагове, тук Алтаир е бил призован пред Ордена от Ал Муалим, тук е загинала Мария, също и Абас. 
Асасините щяха да научат всичко, защото той беше повикал и тях. Дарим също беше сред тях, стиснал лъка си, също и младият Малик, и Муклис, който бе застанал до Учителя. Усещах как стомахът ми се свива нервно, как си поемам въздух, а шумът от битката навън ме разсейваше. Изглежда, монголите избраха точно този момент, за да организират поредната атака над замъка, може би усетили, че защитата е твърде слаба. 
– Братя – рече Алтаир, когато се изправи пред нас, – времето ни заедно беше кратко, но съм сигурен, че този дневник ще бъде отговорът на всички въпроси, които искате да зададете. 
Поех дневника, прехвърлих го от едната в другата ръка, изпълнен със страхопочитание. В него бяха записани мислите на Учителя, най-важното от годините, в които беше изучавал Ябълката. 
– Алтаир – рекох аз. Едва намерих сили да говоря. – Това е безценен дар... Grazie. 
Алтаир въздъхна, а Муклис пристъпи напред с малка торба, която подаде на Учителя. 
– Накъде ще се отправите? – попита Алтаир. 
– Засега към Константинопол. Там ще създадем гилдия, преди да се върнем във Венеция. 
Той се разсмя: 
– Синът ти Марко сигурно няма търпение да чуе разказите на баща си. 
– Още е малък за тези разкази. Но един ден и това ще стане – усмихнах се аз. 
Той ми подаде торбата и аз усетих, че в нея има тежки предмети. 
– Ще те помоля и за една последна услуга, Николо. Вземи ги със себе си и ги пази добре. Ако се налага, ги скрий. 
Извих вежди, сякаш молех за разрешението му да отворя чантата, и той кимна. Надникнах вътре, след това бръкнах и извадих камък, един от общо пет. И този в ръката ми, също както и другите, имаше дупка в средата. 
– Артефакти? – попитах аз. Запитах се дали това бяха артефактите, които беше открил през годините в Аламут. 
– Може и така да се каже – отвърна Учителят. – Те са ключове, всеки един от тях носи послание. 
– От кого е това послание? 
– Де да знаех – отвърна Алтаир. 
Един асасин влезе запъхтяно в двора и заговори с Дарим, който пристъпи напред. 
– Татко, предните отряди на монголите са пробили. Селото е превзето. 
Алтаир кимна. 
– Николо, Мафео, синът ми ще ви преведе през боя. Щом стигнете в долината, вървете през нея до едно малко селце. Там ще ви чакат коне и провизии. Бъдете здрави и стойте нащрек. 
– И ти, Учителю. Пази се. 
Той се усмихна. 
– Разбира се. 
След тези думи Учителя ни остави и даде заповедите си на асасините. Докато прехвърлях торбата със странните камъни през рамо и притиснах безценния дневник към гърдите си, се запитах дали ще го видим отново. От онзи ден помня убитите, крясъците, звънтенето на стомана, докато бързахме към една от къщите, където се свих, за да надраскам тези думи, въпреки че навън бушуваше битка. Можех само да се моля да успеем да избягаме невредими. 
Незнайно защо бях убеден, че ще стане. Имам пълно доверие на асасините. Надявам се само да оправдая доверието на Алтаир. Само времето ще покаже. 


1 януари 1258 година 
Първият ден на новата година. Чувствата ми са смесени, докато бърша праха от корицата на дневника си и отгръщам на празна страница, без да съм сигурен дали това е ново начало или послеслов към досегашния разказ. Нека читателят реши. 
От първата новина, която трябва да съобщя, ми се свива сърцето. Изгубихме дневника. Същият дневник, който ни даде Алтаир в деня на заминаването ни, който ни повери, се намира в ръцете на врага. Вечно ще ме измъчва моментът, в която лежах окървавен и разплакан в пясъка и наблюдавах как копитата на конете на нападащите монголи профучават покрай нас, след като един от тях сряза дръжката на кожената торба, в която бях прибрал дневника. Бяхме на два дни път от Масиаф, в пълна безопасност – поне така си мислехме – когато ни нападнаха. 
Двамата с Мафео едва се спасихме и се утешавахме, че сме имали възможност да прекараме известно време с Учителя, да научим много за онова, което е описал в дневника си, и сме се научили да търсим знания и да извличаме най-ценното от тях. Решихме в най-скоро време да тръгнем на изток и да си върнем дневника (което за съжаление отлагаше завръщането ми във Венеция, за да видя сина си Марко), но преди това трябваше да свършим някои неотложни дела в Константинопол. Чакаха ни поне две години работа, която щеше да ни се стори още по-трудна без записаното в дневника. Независимо от това ние решихме, че дори да сме изгубили дневника, сърцата и душите ни са предани на асасините и ще приложим всички натрупани знания. Избрахме място за търговската си дейност на северозапад от "Света София", където ще предлагаме най-висококачествени стоки, разбира се! Междувременно ще започнем да популяризираме кредото на асасините, точно както бе замислено. 
Ще сложим началото и на нова гилдия и ще решим къде да скрием петте камъка, които ни даде Алтаир. Ключовете. Беше казал или да ги пазим добре, или да ги скрием. След преживяното с монголите, решихме да скрием ключовете, затова ги сложихме на тайни места в Константинопол. Днес предстои да скрием последния, така че когато четете тези редове, и петте ще бъдат на сигурно място, в безопасност от тамплиерите, а бъдещите поколения асасини ще могат да ги открият. 
Които и да са те. 
* * * 
Епилог
На палубата над него асасинът чу суматохата, познатото топуркане на крака, което известява приближаването към сушата. Членовете на екипажа заемаха местата си, хващаха се за въжетата, заслоняваха очи, за да се вгледат в далечината към трепкащите светлини на пристанището в очакване на нови приключения. 
И асасинът очакваше новите приключения. Неговите щяха да са доста по-различни от онова, което си представяха хората от екипажа, почитатели на таверните и леките жени. Асасинът почти им завидя за простичкия живот. Неговата задача беше много по-сложна. 
Той затвори дневника на Николо и отмести книгата, пръстите му докоснаха старата подвързия, докато обмисляше наученото. Времето щеше да покаже важността на всичко това. Той въздъхна дълбоко, загърна се в плаща, нагласи механизма на китката и смъкна ниско качулката. След това отвори вратата на каютата и излезе на палубата, където заслони очи, за да огледа пристанището, докато корабът пореше искрящото море, а хората на брега се събираха, за да ги посрещнат. 
Ецио беше пристигнал в големия град. Константинопол го очакваше. 
Оливър Боудън
КРАЙ НА КНИГАТА


