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Последно сбогом!

Със своята изключителна активност 

С прискърбие ви съобщаваме, че на 
67 годишна възраст ни напусна Лечко 
Димов от Ямбол. Той остави много 
светла диря в нашите сърца и умове със 
своята доброта и помощта, която 
оказваше на своите колеги по съдба, 
активист, член на ТУС от 2009 г. и 
председател от 2014 г. на Териториална 
организация на сляпо-глухите в гр. 
Ямбол.

Лечко Димов осъществи издирването и привличането на много 
хора  с комбинирани зрителни и слухови увреждания в региона и 
обхващането им в териториалната организация, която за 7 години 
стана еталон за активно развиваща се и водеща териториална 
структура на НАСГБ.

Поклон пред светлата му памет! 

ТЪЖНА ВЕСТ

Последно сбогом!
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Приоритети 

ИЗВЪНРЕДНО СЪБРАНИЕ ЗА ИЗБОР НА  
НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ И ТУС НА ТО БЛАГОЕВГРАД 

 На 13.10.2021г. в гр. Благоевград в 
Клуба за социални контакти  се проведе 
извънредно събрание за избор на нов 
председател и ТУС на ТО Благоевград. 
 Всички членове на ТО Благоевград 
бяха осведомени и поканени по телефона 
за мястото на провеждане, датата и часа 
на събранието. 
 На събранието присъстваха 16 чле-
нове на ТО Благоевград  и придружители.  

 Събранието бе открито от г-жа Величка Драганова  –  председател на НАСГБ. За успешното 
му провеждане, единодушно бе определена за председател на събранието. След избор на пребро-
ител и протоколчик, г-жа Драганова даде думата на Емилия Якимова  –  сътрудник на ТО и член 
като друго физическо лице.  
 Емилия Якимова приветства всички присъстващи, като им благодари с малка приветстваща 
реч. 
 „ Уважаеми членове на ТО Благоевград към Национална асоциация на сляпо-глухите в Бъл-
гария. 
 Изминаха шест години от създаването  на нашата млада организация. Години изпълнени с 
много събития , преживявания,  трудности, стремежи  и копнежи. 
 Нека запомним нашия учредител и създател на ТО на НАСГБ Благоевград – Емил Якимов, 
който с много труд, отдаденост и всеотдайност беше нашият двигател и мотор на организацията. 
Нека отдадем нашата признателност за неговия  неуморен труд. 
 Почти измина една много тежка година,  изпълнена с изпитания, страхове, безпътица, вяра 
и надежда за по-добри дни. 
 Оценихме най-скъпото и безценно не-
що  –  Здравето. Оценихме важността на  все-
ки момент в който сме добре заедно с нашите 
близки, приятели и познати, всяка блага ду-
ма, всяка добра среща. Научихме се да отся-
ваме скъпоценното от нищожното. Дай Боже 
да сме си научили уроците. Нека да бъдем 
 по-добри, съпричастни, борбени и силни. 
 Изказвам своята благодарност към 
всички вас, затова, че в най-тежките ми дни от загубата на Емил  –  всички бяхте с мен и до мен. 
Благодаря и на подкрепата на Председателя на НАСГБ  –  г-жа Величка Драганова, на УС и на  
всички членове на НАСГБ.  
 Високо ценя нашата заедност и съпричастност във всеки един момент. Нека оценим важ-
ността на нашата сплотеност. Заедно можем всичко! 

Да си пожелаем здраве, мирни и спокойни дни! 
Благодаря за вниманието! 
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 След което се премина по дневен ред за извънредното събрание. Събранието бе с една един-
ствена точка  –  "Избор на нов Председател и ТУС на ТО Благоевград". 
 Виктория Лазарова предложи Пламен Тодоров за председател на ТО. 
 Всички присъстващи 16 членове гласуваха единодушно "ЗА". Нямаше "ВЪЗДЪРЖАЛИ 
СЕ" или "против". 
  Прие се Пламен Тодоров да бъде новия председател .  
 Гласува се съставът на ТУС да бъде от трима членове. 
 На новия председател се даде възможност сам да предложи членове на ТУС, с които той ще 
работи за ТО Благоевград. Пламен Тодоров предложи членове на ТУС да са Гина Бигленска и 
Виолета Узунска. Всички гласуваха "ЗА" – единодушно. 
 С това официално събранието приключи. 
 Госпожа Нели Начева, която по професия  е бивш  учител, както винаги ни направи пода-
рък, като декламира едно дълго стихотворение, което предизвика нашето достойно възхищение и 
благодарност. 
 След всички тези приятни емоции, имаше малка почерпка за всички присъстващи – погача 
за здраве и обяд. 
 Всички поздравихме новия Председател и състав на ТУС на ТО Благоевград, с много здраве 
и успехи в по-нататъшната работа. 
 Разделихме се с много приятни емоции и живи и здрави  –  до скоро! 

Емилия Якимова 

“Не се отричай никога от себе си, 
когато стане трудно и боли, 
уроците в живота идват с белези 
и всяка рана там ще преболи. 
 
Не се огъвай никога пред бурите, 
обрулили душата ти до кръв, 
когато парят в гърлото ти думите, 
през бурените си проправяй път. 
 
Живей така, че даже и във болката 
да можеш да раздаваш светлина, 
човек се ражда с мисия  –  за хората 
да бъде храм на вечна доброта. 
 
В живота си ще срещнеш куп приятели, 
които ще изпита тайно времето, 
в успехите си ще съзреш предатели, 
а в мъката ти ще останат верните  –  

онези, дето ще те следват в стръмното, 
поели от товара ти голям, 
онези, дето ще отнемат в тъмното 
жарта от покосената ти длан. 
 
Недей забравя, че да бъдеш истински 
е нужно да си носиш своя кръст, 
на който ще възкръсне нявга смисъла 
"Измерваме с доброто своя ръст!". 
 
Тогава ти ще бъдеш катедралата, 
в която ще пристъпят сто души, 
повярвали във пламъка на вярата, 
в човешкото, което ни крепи  –  
 

макар пожертвал в своя път сърцето си, 
в спонтанно прозорлив, възторжен миг 
човек разбира, че след всички белези 
най-много е на себе си длъжник.” 

Нели Янчева 

 Емилия Якимова накрая поздрави всички присъстващи с едно стихотворение “Мисия“ на 
Нели Янчева. 

М И С И Я 
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22 ОКТОМВРИ  –  ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ 

Нищо за сляпо-глухите  –  без сляпо-глухите! 

 НАСГБ е организация с обществена полза с традиции по отношение на грижата, застъпни-
чеството, обучението и рехабилитацията на лицата с двойна сензорна загуба. Сляпо-глухотата е 
уникално сензорно увреждане и е предпоставка за сериозни затруднения по отношение на кому-
никацията и достъпа до информация, ориентирането и мобилността, самостоятелността, незави-
симостта, самообслужването.  
 

 НАСГБ е съучредител и член на Европейския съюз на сляпо-глухите. Европейският съюз на 
сляпо-глухите (ЕССГ) е европейско сдружение, което обединява национални организации за сля-
по-глухи в Европа. Основан е през 2003 г. като международна неправителствена организация с 
нестопанска цел. 
 

 ЕССГ е европейски форум за обмен на добри практики и знания в областта на сляпо-
глухотата, който също спомага за увеличаване на солидарността между европейските национални 
организации за сляпо-глухи хора. Като уникална европейска организация, която представлява ис-
тинската идентичност на сляпо-глухата общност, ЕССГ отбелязва датата на своето основаване  –  
22 октомври, като Европейски ден на сляпо-глухите. Това е ден, в който ние напомняме на об-
ществото, че хората със сляпо-глухота съществуват, живеят, мислят, творят и се борят за достоен 
живот! 
  

 През изминалите години НАСГБ постигна немалко в борбата за достоен живот на българите 
със сляпо-глухота. Сляпо-глухотата е призната в редица основни закони в нашата страна, като 
Закона за хората с увреждания (чрез националното представителство на НАСГБ), Закона за дви-
жението по пътищата (регламентиращ сляпо-глухия пешеходец и червено-белия бастун) и в Зако-
на за българския жестов език. Със ЗБЖЕ се признава, че сляпо-глухите хора в България са полз-
ватели на българския жестов език или на друга система за комуникация, а преводаческата услуга 
за сляпо-глухи лица трябва да се извършва и чрез други системи за комуникация. ЗБЖЕ дава са-
мо необходимата правна основа, а НАСГБ ще продължи да устоява позицията си, че в унисон с 
призива на ЕССГ, е необходимо да се подпомагат изследванията и прилагането на различни и 
специфични системи за комуникация, използвани от сляпо-глухи хора, с цел да се разпространя-
ват и да се насърчава употребата им в цялост сред сляпо-глухите лица.  
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 Ние, сляпо-глухите българи, подкрепени от всички сляпо-глухи европейци, настояваме пред 
обществените органи за следното: 

  – Да имаме право да упражняваме свободно вземането на решения на равни начала с остана-
лите граждани. За целта публичните органи трябва да улеснят мерките, които правят възможно 
достъпа до устойчива и квалифицирана услуга „интерпретатор (преводач) или интервенор 
(посредник) за сляпо-глухи“. Това би допринесло за премахване на комуникативните бариери и 
би улеснило социалното включване и ефективното участие на сляпо-глухите хора във всеки ас-
пект от живота. НАСГБ ще се бори и работи, в изпълнение на ЗБЖЕ, обучението на жестовите 
преводачи в България в близко бъдеще да включва и професионална подготовка в други системи 
за комуникация и интерпретиране на сляпо-глухи, подобно на стандарта, постигнат от водещите 
европейски и световни практики, като само по този начин в България можем да имаме достъп до 
професионално подготвени интерпретатори за сляпо-глухи.  

  – Обществените органи да разпознават, рекламират и популяризират червено-белия бастун 
като символ на сляпо-глухите хора, за да му се придаде социална видимост. 

  – Да се насърчава използването и изследването на нови, адаптирани и помощни технологии, 
представляващи революция в достъпа до важна информация и ежедневната комуникация на  
сляпо-глухи хора. 

  – Изискваме официалното преброяване на населението в Европа и в България да съдържа 
въпроси, идентифициращи зрително и слухово увреждане. Засега само Унгария от страните на ЕС 
прави подобни преброявания на населението. Само така ще можем да знаем точния брой на хора-
та със сляпо-глухота и как да предоставим социалните услуги, от които те се нуждаят, и какви 
икономически ресурси да бъдат предвидени.  

  – Обществените органи трябва да са наясно, че без достатъчни икономически ресурси не 
могат да се разработят програмите, които гарантират универсална достъпност и свободно прид-
вижване. 

 Само ако нашите изисквания бъдат изпълнени, ще бъде потвърдено нашето мото: „Европа и 
България, достъпно проектирани за сляпо-глухи!” 

 Величка Драганова 

председател и юрисконсулт на НАСГБ 
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Делници и празници 

 
ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ, САШКЕ! 

 На 09.09.2021г. Сашка Тодорова от град Търговище на-
върши 60 години. Тя беше председател на търговищката ТО 
на НАСГБ, но поради намаляване броя на членовете, бяха 
прехвърлени към Шуменската ТО през 2012г. Като координа-
тор изпълнява много съвестно задълженията  си – събиране на 
членския внос, пренасяне и раздаване на даренията на търго-
вищките сляпо-глухи и др. 

 Сашка е винаги усмихната и лъчезарна, готова да помог-
не на всички около себе си. Тя е инвалидизирана 1-ва група и 
зрението й е много слабо, но успява да се справи, макар и 
трудно. 

 Старае се да присъства на почти всички мероприятия в 
ТО гр. Шумен и взема активно участие в тях. Член е на съюза на слепите в гр. Търговище и е 
първи помощник на председателката на ТО - Бяла Колева. 

 Има прекрасно семейство – 2 деца момче и момиче и 2 внучета. Полага големи грижи за 
всички. Бди като орлица над тях. 

 Много добра къщовница и отлична кулинарка. Апартаментът и блести от чистота.  

 Шестдесет годишния юбилей на Сашка Тодорова ще отбележим през месец октомври в рес-
торант „Виенска градина“ с подарък и цветя от ТО, а тя ще почерпи с прочутия си морковен кекс 
и сладки. 

 От името на всички членове на организацията й пожелаваме от сърце много здраве, много 
късмет, любов и дълголетие! 

 Сашке, бъди винаги все такава мила, нежна и красива. Обичаме те! 

 Честит празник! 

 

Върбина Станкова 
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ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ “БЛАГОДАТ” 
 
 Тази година се навършват 20 години от създаването на Християнски център за хора с увреж-
дания Благодат. 
 Много събития и дейности се осъществиха през тези години. Изминахме дълъг път и раз-
вихме разнообразни дейности. Хората в центъра се сменяха, но когато имаш в сърцето си призва-
ние за служение, никой не би могъл да разколебае сърцето ти. Едни идваха, други си отиваха. Ня-
кои от тях починаха, други решиха, че това не е тяхното призвание, а други, като мен, устояха до 
тук. Вярвам, че заедно ще устоим до края. 
 Благодарни сме на всички, които досега са допринасяли за Божието дело с труд и финансо-
ви средства, а вярваме, че и в бъдеще ще продължат да бъдат наши съработници. Благодарни сме 
на германското Библейско дружество, че финансира 90 процента от дейностите ни, на българско-
то библейско дружество за братски подадената ръка и това че винаги бяха до нас. Заедно с тях 
осъществихме всичките инициативи, които имахме. 
 Съдебното решение за учредяването на Благодат излезе на 14 ноември 2001 г. В началото 
основната ни задача беше да се отпечата и разпространи сред слепите Библията на брайл. Посте-
пенно кръгът от идеи се разширяваше. Решихме, че за да се разбира по-добре Божието слово е 
необходимо да има помощна литература и започнахме през 2002 г., издаването на списание Бла-
годат. То догодина ще навърши 20 години. Излиза в различни варианти за да е достъпно за всеки. 
Поради недостиг на средства го издаваме на три месеца. Така решихме, че и Библията трябва да е 
достъпна за всички и затова с финансирането и съдействието на Германското и Българското Биб-
лейски дружества продължихме с Библията на аудио, и на уголемен шрифт. Не пропуснахме и 
децата. За тях издадохме Библия на брайл и аудио. Всичко разпространяваме безплатно. С изклю-
чение на Библията на уголемен шрифт, която продаваме на преференциална цена, много по-ниска 
от истинската продажна цена. За да подпомогнем още повече разбирането на Библията, издадох-
ме и няколко малки тематични книжки на брайл. 
 За работещите с екранни четци имаме богата библиотека с над 2000 електронни файла с 
християнски книги и поучителни материали, които могат да се използват само от лица с наруше-
но зрение. 
 От 2006 г., вече 15 години, поддържаме сайт, на който качваме списанието и други материа-
ли представящи способностите на слепите. Благодарни сме на хората, които го поддържат безп-
латно. 
 През тези години закупихме и подарихме доста плеъри на тези, които нямат финансови въз-
можности, а желаят да слушат Библията и списание Благодат. 
 2019 година беше много благотворна за нас и хората, на които служим. Проведохме два кур-
са за запознаване с Библията и един курс за обучение на екипа. За съжаление пандемията през 
2020 г. спря тези курсове. Тази година успяхме да проведем само един обучителен курс. 
 Всички от екипа сме отдадени на делото да служим на Господ и на хората да бъдат докосна-
ти с Неговата любов и да приемат Исус Христос за свой Господ и Спасител. 
 Това е нашата главна цел. 
 Потърсете ни! Ще се радваме да ви послужим с литература, с Библия, със списание или 
просто със събеседване. 
 Бъдете изобилно благословени от нашия Господ Исус Христос! Ще Го намерите, когато Го 
потърсите с цялото си сърце. 

 
Стефка Стойчева 
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Силуети 

ИЛИЯ ВЪЛКОВ И КАК СТАВА ИЗВЕСТЕН 
 ЗА СВЕТА ПОД ИМЕТО ЮЛ БРАУН? 

 
 Навярно някои от вас са чували за 
Юл Браун, но не и за Илия Вълков! Той 
е една колоритна личност, за която се 
знае малко извън науката, защото изоб-
ретението му само по себе си е револю-
ция. Този твърде особен човек има жи-
вот изпълнен с обрати, преследване на 
мечти и търсене на вечната му страст – 
брауновия газ, който е делото на живота 
му! 
 Повечето хора по света познават 
изобретателя на брауновия газ, като авс-
тралийския учен Юл Браун, което е мно-
го тъжно. Всъщност този учен е българс-
ки гражданин по рождение, но условията в родината го карат да търси мечтите си другаде. 
 Кой е Илия Вълков? 
 Българския гражданин Вълков е роден на 20 април 1922 година във Варна. Смътните спо-
мени на близките му за него, го сочат като много сръчен и отдаден на техниката и науката човек. 
Още, като малък ученият е бил способен да сглоби радиоапарат например от подръчни материа-
ли. Странно, но този остър ум е възпитаник на Пловдивската семинария и дълбоко вярващ човек. 
Идеята за брауновия му газ се ражда още тогава в бегли граници, понеже пасажа за наказанието 
на човечеството в библията, с огън силно впечатлява Вълков. Тогава той, като силно вярващ чо-
век не се съмнява в това и започва да търси начини, как водата може да бъде запалена, защото е 
убеден, че е възможно! 
 За съжаление острото око на ума на Илия Вълков му отваря беля след беля. Освен вярващ 
човек, той е силно заинтересуван от случващото се по света и слуша чуждестранни радиостан-
ции. Така след военна служба на остров Самотраки, като студент по електроинженерство в Со-
фийския университет, той е арестуван от властта през 1948 година. Така до 1950 година работи в 
мините при изключително тежки условия, но неговия уникален ум е бил използван от режима, за 
да поправя сложна техника в университета, спомнят си състудентите му. След, като е освободен 
от Белене, Илия Вълков се жени през 1950, но това не трае дълго. Постоянно следен и поставян 
под съмнение, той решава, че в България за него бъдеще няма! Така през 1952 през река Резовска 
преминава на Турска територия. Там мъките му продължават, защото е обявен за шпионин и 
прекарва цели 6 години в турския затвор. Незнайно по какви обстоятелства е освободен от слу-
жител на ЦРУ – майор Браун и се озовава на Австралийска земя. Така българинът Илия Вълков 
се превръща в австралиеца Юл Браун. Започва работа в австралийска фирма и се издига до поста 
технически директор, но скоро напуска, за да осъществи делото на живота си – откритието на 
брауновия газ! 
 Най-голямото откритие на Юл Браун – Брауновия газ! 
 1971 е годината, в която откриването на брауновия газ става факт. Професор Браун прави 
много изследователски опити, в които получава уникална смес от кислород и водород в съотно-
шение 1 към 2 и газообразно състояние. Тази смес в химията е известна, като „гърмящ газ“, но 
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ученият успява да оползотвори уникал-
ната енергия от вътрешното и горене, по 
един уникален начин – за двигател на 
автомобил с вакуумен принцип. Този 
двигател гори водород, но брауновия газ 
го окислява, и по-точно кислорода в не-
го. Брауновия газ се получава благода-
рение на съвсем проста електролиза, то-
ест разпадане на водата. За тази цел Бра-
ун изобретява електролизен генератор, 
за да създава газа си. Ако свържем обик-
новена горелка към генератор, тя има 
син до бял пламък и служи, като мощен спояващ или пробивен уред. Но много важно е да се от-
бележи, че пламъкът на тази горелка, няма да изгори кожата ви, а само ще я намокри с капки во-
да!  
 Илия Вълков или професор Юл Браун прави множество демонстрации на работата, на своя 
уникален газ и стига дори до Китай, където е радушно посрещнат. За разлика от България, където 
за постиженията му не се говори, а дори те се прикриват. Любимата демонстрация на творението 
на Браун е да измине 1600 километра с кола – без традиционно гориво, като бензин и дизел! Това 
е възможно благодарение на бидон с вода от 4 литра и чифт браунови батерии, преобразуващи 
водата в газ. 
 Брауновият газ реже стомана с лекота, топи и споява метали от различно естество, разграж-
да радиоактивни отпадъци, служи като гориво за автомобила, произвежда електричество, суши 
въглища и пречиства руда. С две думи е уникално средство в редица области и индустрии. През 
1977 и 78-ма Илия Вълков патентова изобретението си, както в Австралия, така и в Америка. 
Обаче за жалост, въпреки големият интерес от страна на медии и общество, въпреки големите 
ползи, това изобретение не се е наложило и до днес. Защо ли? Защото не е изгодно за световните 
интереси и ще бръкне в джоба на много монополисти, които не искат това. За да оправдаят не 
приемането си учените твърдят, че реакциите на газа и неговият „жив пламък“ са необясними ни-
то физично, нито химично. 
 Така през 1981 Юл Браун създава фирмата “Brown Energy” в Сидни с целта да произвежда 
генераторите изобретени от него за браунов газ. Първият генератор е продаден в Китай, където се 
използва за целите на изгаряне на радиоактивни отпадъци. Генератори има и в Канада. Производ-
ствения процес обаче е много скъп и благодарение на акциите, които пуска Илия Вълков печели 
доста средства, но нерационалния му за финанси ум ги пропилява, без да има видим резултат. Та-
ка се стига до фалит, разочаровани инвеститори и добавяйки скептицизма на учените и натиска 
на индустрията, брауновия газ е заровен на заден план. 
 Смъртта на един неразбран гений. 
 През 1998 Юл Браун или Илия Вълков, както искате го наречете умира в бедност и забрава 
в болница близо до Сидни. Той е затворен човек, параноик, който се страхува творението на жи-
вота му – брауновия газ да не бъде откраднато. След смъртта на великия учен имуществото му е 
разпродадено на търг, той няма признати наследници и с великия браунов газ е свършено. Може 
би слуховете, че в последните години от живота си Илия Вълков е работил редом с друг българин 
са верни и може би историята на брауновия газ ще бъде продължена! 
 

Източник: www.cheti.info 
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Щрихи от родината 

АЛЕКСАНДРОВСКАТА ГРОБНИЦА – УНИКАЛЕН ПАМЕТНИК 
НА ТРАКИЙСКАТА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО 

 

 Село Александрово е разположено на 19 км от град Хас-
ково, в близост до река Марица. В неговото землище са наме-
рени паметници и останки от различни епохи, запазили в себе 
си историята от Античността до наши дни. На височината Ха-
сара, която се издига близо до селото, са открити части от ан-
тична и средновековна крепост. Местността е осеяна с мно-
гобройни иманярски изкопи и е изпълнена с керамични съдо-
ве от две различни епохи : II-IV вeк и IX-XIV век. 
 Голямата популярност на селото идва в края на 2000 го-
дина,  когато една от могилите, които Георги Китов разкопава 
– „Рошавата чука“, се оказва последният дом на тракийски 
аристократ от IV в.пр.Хр. Тракийската гробница е изрисувана 
с уникални, красиви и разнообразни стенописи, които описват 
живота на погребания там знатен тракиец. Това е едно от най-големите и интересни открития на 
българската археология, което спира дъха дори на неговите откриватели с уникалната си худо-
жествена декорация и интересна архитектура. Могилата “Рошавата чука“ е с диаметър 70 метра и 
е висока около 15 метра. 
 В нея през 2000 година е открита „Александровската гробница“. В гробницата се влиза през 
коридор с дължина около 15 метра. Входът  е от изток и е разрушен още през древността. Той е 
изграден от едри квадратни камъни, които нямат спойка помежду си, нещо типично за античните 
мегалитни паметници. Коридорът води до правоъгълна камера с размери 2 метра на 1,5 метра. От 
камерата се влиза в основната кръгла зала, която е с диаметър 3,30 метра и височина 3,40 метра. 
Основната зала има формата на камбана, като се стеснява от пода към върха. В южната ѝ  част 
има ритуално ложе, което е съградено от масивни каменни блокове. Ложето е  живописно украсе-
но, но мазилката по него е  свалена от иманяри. Между двете камери  има двукрила каменна вра-
та, затваряща погребалното помещение. Въпреки че е разбита от иманяри, вратата е открита и 

може да се твърди, че тя е била богато изри-
сувана и се е заключвала със сложен механи-
зъм, от който археолозите са открили само 
една бронзова халка. Камерите са изградени 
от обработени каменни блокове. След това 
траките са положили мазилка и отгоре са из-
писали красиви картини. 
 Интересен момент е, че камерите са пос-
троени и изписани бавно и прецизно, докато 
коридорът е построен грубо, и е изписан само 
частично. Това навежда археолозите на ми-

сълта, че строителите и художникът  започват 
бавно да създават гробницата и изведнъж не-
що ги подтиква да ускорят процеса. Какви са 

причините за момента остава загадка. Уникалното на гробницата от село Александрово са изящ-
ните стенописи, които нямат паралел в България. Ловни и бойни сцени, живописна орнаментална 

Стенописът, изписан върху  
тавана на кръглата камера 

Образът на владетеля, яздещ червен кон, 
 атакуващ глиган, който символизира хаоса и 
злото. 
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украса,  които обхващат двете камери, и част от 
коридора. 
 Най-богати са стенописите в кръглата камера, 
които са разположени в шест пояса с различна ши-
рочина. От първото ниво на фриза са  запазени об-
разите на три седнали фигури, заобиколени от два-
ма правостоящи прислужници. Единият прислуж-
ник поднася вино на мъж с брада, а вторият серви-
ра на владетеля в златен ритон. Масата пред трима-
та аристократи  е отрупана със златни и сребърни 
съдове. Този фриз обрисува типична сцена от тра-
кийските царски дворци, където редовно са праве-
ни  угощения с участието на царя и приближените 
му. Над изобразеното пиршество се намира монох-
ромен червен пояс, в който личи врязано изображе-
ние на лице и надпис – “КОДЗИМАСЕС ХРЕС-
ТОС”.  Професор Василка Герасимова разчита надписа като “КОДЗИМАСЕС УМЕЛИЯ”. Георги 
Китов прави предположение, че това е образът и името на художника, създал изящните ръкописи. 
 Третият пояс ни представя орнаментална украса от бели и черни свастики. Под и над тях 
има йонийска кима,  и тясна бяла ивица, изпъстрена с червени точки. Следващият слой е най-
интересен и красив, изобразяващ живота на владетеля, пресъздаден в различни ловни сцени. Това 
не е изненадващо имайки предвид, че ловът е основна тема на тракийските паметници, накити и 
съдове. Вечният лов и вечното пируване са най-важната дейност в представите на траките за от-
въдното, тъй като по този начин хората прекарват времето си в задгробния живот. Траките вяр-
ват, че вселенския мир се налага чрез победа над хаоса. Изобразеният глиган символизира хаоса, 
който е победен от владетеля,  символично се слага началото на хармонията и реда във всемира. 
 Интересно е, че се повтаря една и съща сцена – конник и пешак нападат глигани и елени. 
Интерпретациите на сцените са основно две – или конниците изобразяват владетеля в различни 
етапи от живота му, или показват владетеля, ловуващ със своите другари, членове на тракийската 
аристокрация. Конете, които яздят, както и облеклото на владетеля, са в различни цветове – сиво, 
жълто, бяло и червено, символизиращи различните етапи от живота на владетеля. Основно място 
е отредено на конника, яздещ червен кон. 
 Той язди в обратната посока на другите конници и е единственият с леопардово седло. Кон-
никът на червения кон символизира владетеля в последния етап от живота му, а леопардовото 
седло показва високия му статус. Останалите образи на владетеля също участват активно в лова, 
хвърляйки своите копия по животните. Част от хората ловуват ходом, като се предполага, че това 
са приятелите на владетеля, които го следват в неговия жизнен път. 
 Интересни са и оръжията – брадви, копия, мечове, с които ловуват аристократите, като ня-
кои от тях не са откривани досега. Десетина кучета взимат участие в лова, които са в унисон с 
пъстрата картина, изобразени в разнообразни породи и цветове. Тънка ивица с орнаменти отделя 
четвъртия и петия слой. Последният е   изцяло в  жълт цвят, но времето му е въздействало и в мо-
мента има сиво-жълтеникав вид. 
 

Източник: www.bulgarianhistory.org 

Образа на владетеля, атакуващ глигана 
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Хоризонти 

ПИРАХА 
 

 Всеки пираха не е имал минало и 
няма да има бъдеще. Поне те самите 
мислят така и това ги прави много щаст-
ливи хора. Те също почти не спят и смя-
тат съня за много вредно и опасно зани-
мание. 

 В Бразилия, на река Майси (приток 
на Амазонка), живее малкото племе Пи-
раха. То наброява около 500 души. Това 
не е изолиран народ, те са доста склонни 
да осъществят контакт, но не е възможно 
да ги „цивилизовате“, въпреки че прие-
мат чисто материални неща, например 
дрехи и метални изделия. В същото вре-

ме обаче те си остават самите себе си. 

 Освен това те самите влияят слабо на новодошлите. Лингвистичният учен Даниел Еверет, 
който е изпратен в Пираха от Католическата църква View за обучение и мисионерска работа, 
след 7 години общуване с тях, се превърнал от вярващ католик в агностик (като Пираха) и заявя-
ва, че това са абсолютно щастливи хора и няма на какво да ги научи, по скоро те могат да научат 
останалата част от човечеството. 

 Пираха наистина е уникален народ и има няколко функции, които ги правят такива. 

 „Не спят, наоколо има змии“ 

 Този израз замества нашето „лека нощ“. Те наистина почти не спят. Поне не спят дълго вре-
ме. Подремват за час, час и половина и това е всичко. Може да се каже, че им липсват обичайни-
те за хората ежедневни ритми и животът е в разгара си, без да спира. За това Пираха имат доста 
философско оправдание. Те вярват, че сънят е смърт и ако спите дълго време, тогава някой друг 
ще се събуди вместо вас. Разбира се, те признават, че дори при кратък сън се натрупват промени 
и в крайна сметка някой друг все пак ще се събуди, но изобщо не им пука, остават другия да раз-
бере т.е. тези хора абсолютно не се притесняват за бъдещето си.  

 Можете ли да си представите, че те изобщо не си правят запаси. Не им се вписва в главата, 
но Пираха е точно такава. Те обикновено ядат много малко и дори когато има храна, често орга-
низират дни на „пост“. Но според много наблюдатели тези хора се смеят много, танцуват и пеят. 
Много повече, отколкото ядат. 

 Между другото, този мироглед е вграден в техния език. Трудно е да си представим такова 
нещо и вероятно това е единственият такъв език - на Пираха напълно липсва концепцията за вре-
ме. И не във философски, а в приземен граматически смисъл. В техният език няма нито минало 
време, нито бъдеще. 
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 От тази граматическа особеност следва 
много интересен светоглед. За всеки отделен 
пираха няма минало или бъдеще, те живеят 
изключително в настоящето. Разбира се, те са 
напълно наясно и си спомнят миналите съби-
тия, но факт е, че пирахите вярват, че това не 
е било с тях, а с някой друг, който някога е 
бил и абсолютно не се притесняват за минало-
то, защото това не се е случило с тях. 

 Същото е и с бъдещето - те не се вълну-
ват. Просто защото всичко, което ще се случи 
с някой друг, и „аз“ съществува само тук и сега. Между другото, затова често сменят имената си - 
приблизително веднъж на 5-6 години. Новото име е нов човек. 

 Е, естествено е, че всички събития, случили се преди раждането им, като цяло не се вземат 
предвид и не са интересни за никого. Тоест тяхната „историческа“ памет е ограничена до паметта 
на най-възрастния жив човек. 

 Вероятно има нещо в това - да не страдате поради грешки в миналото и нещо, което не е 
направено, да не се притеснявате какво ще се случи в бъдеще. Всичко това е било и ще бъде със 
съвсем различен човек. 

 Те също имат интересни черти в езика си, липса на лични местоимения и числа. Всички 
числа се вписват в три думи, една, няколко, много. Между другото, това изключва много причи-
ни за завист и безпокойство - казвате, че има много американци и има много празници. Всички са 
добри, всички са щастливи. 

 Смешно е, но в резултат на този подход към живота никой дошъл не е успял да въведе ре-
лигията в Пираха. Защото първият въпрос на индианците към проповедника, който ще им разказ-
ва за Христос, Буда или някой друг, ще бъде много прост. Виждали ли сте го? Не? Познавате ли 
някой, който е видял това? Също не? И това е, те просто губят интерес. 

 Между другото, пираха нямат своя религия. Имат много интересна връзка с горските духо-
ве. Това е отношение. Те знаят, че тези духове съществуват и общуват с тях като равни.  

 Изследователят Еверет има интересно описание. Той казва, че веднъж е намерил цялото 
племе, събрано около празно място и то общувало с това място много оживено. 

Пираха му обяснили, че духове идват от гората, за да говорят. Когато ги попитал защо не ги е ви-
дял, те му обяснили, че духовете идват при пираха и всеки може да ги види и да говори с тях, са-
мо ако духът дойде специално при него. Трудно е да се каже дали това са колективни халюцина-
ции или нещо непознато за нас. 

 Това са пирахите, щастливи хора, които наричат себе си „нормални хора“, а всички остана-
ли са „мозък от едната страна“ (буквално преведено). 

Или може би наистина е така - те са нормалните, а всички ние имаме мозък само от едната стра-
на, за дълго време?  

Статията подготви: Илия Кърджанов 
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Любопитно 

ПИРАТСКИТЕ ОБИЦИ 
 Всеки, който е гледал „пиратски“ филми или е чел приключенски романи на такава темати-
ка, е забелязвал, че един от най-популярните символи на морските разбойници е златна обица на 
едното ухо. Обикновено се смята, че това била своеобразна „банкова сметка“ в натура – кой сме-
ел да обере такава „каса“ от нейния жив касиер? Това наистина е един от явните мотиви за носе-
нето на тежките златни украшения на пиратите, но има и други. Най-разпространените причини 
за носенето на златните обици от пиратите, приети от историците на морските бандити, общо 
взето, са три. 
 Причина №1. Популярните обици под формата на пръстени в ушите всъщност били не 
просто моден аксесоар за моряците – а твърде полезен инструмент, който активно се използвал 
от огромен брой пирати, за да запазят здравето си. Как са свързани обиците и здравето ли? Много 
просто. Ето какво пише един историк на морското разбойничество: „Пиратите, особено онези, 
които стреляха активно с тежките корабни оръдия по време на морските битки, често залепваха 
бучки восък по краищата на своите масивни обици, за да ги използват като тапи преди началото 
на битките. Восъчните топчета се използваха от пиратите като тапи за уши“. И въпреки, че оби-
ците не предпазвали пиратите от удавяне, бесило или морска болест, поне със сигурност са им 
помагали да се предпазят от преждевременна загуба на слуха. 
 Причина № 2. Друг мотив, поради който пиратите, а и много обикновени моряци, носели 
обици в ушите си, бил, че така винаги имали възможност да платят за погребението си. Наистина 
изглежда малко странно – но моряците били много суеверни и носенето на златна или сребърна 
обица в ухото било вид застраховка срещу непознатото. Тъй като златото и среброто по всяко 
време са ценна валута, парче благороден метал, стърчащо в ухото, било надеждна застраховател-
на полица за моряк, който всеки момент можел да се удави или просто да бъде изхвърлен след 
буря на неизвестен бряг, без средства за препитание. Екзотичен мотив за носене на обица е и то-
зи, че пиратите биха могли да използват удължени обици като импровизирана кука за риболов – 
в случай на неочаквани събития така винаги може да се хване риба. Поне такава причина е описа-
на в един от историческите източници. 
 Според историка на пиратите Гейл Селинджър в подобни митологии има известна исти-
на. „Ако по онова време сте пират или крадец, няма да ви погребат, а най-вероятно ще ви окачат 
да висите някъде за назидание. Но ако сте се озовали някъде на брега след корабокрушение пред 
хора, които не ви познават и не знаят, че сте разбойник, обицата ви осигурявала прехраната за 
известно време – в случай, че сте имали късмет да оцелеете. Ако пък морето изхвърли пирата 
мъртъв, тогава обицата можела да му осигури достойно погребение – в онези времена хората се 
отнасяли с уважение към неизвестните мъртви“. 
 Причина № 3. Освен като „касичка“ и застраховка за оцеляване или достойно погребение, 
обиците били символи на пиратския бунт срещу цялата система на управляващата европейска 
класа. По времето на разцвета на пиратството през ХVІІ и ХVІІІ в. в по-голямата част от Европа 
и особено в Англия имало закони за разкоша – тоест съществувало ясно разделение на богати и 
бедни, което се подчертавало от аксесоари, облекло, бижута и т. н. За управляващата класа аксе-
соарите от хилядолетия са легален начин да се отделят от обикновените хора. Това често ги под-
тиквало и да регулират със закони кой какво има право да носи, как да се облича, какво може да 
пие и къде да живее. Онези, които отказвали да се подчиняват на тези закони, били заплашени от 
затвор или големи глоби. Не е учудващо, че тази култура на контрол била страшно омразна на 
пиратите с техния волен живот. Те изразявали с външността си, че никой не може да им заповяда 
какво могат и не могат да носят. 
 Ето защо някои известни и преуспели пирати често носели скъпи дрехи, както и аксесоари, 
разрешени само за аристократи – сякаш се подигравали на управляващата класа, за което тя пък 
ги мразела още повече. 
 Това, всъщност, е тенденция, която се утвърдила много преди романтичния период на пи-
ратството. Традицията да се носят скъпоценни обици или бижута „за всеки случай“ датира още 
от древните гърци – когато те вярвали, че починалите хора трябва да плащат на лодкаря Харон, 
който превозвал мъртвите в подземното царство. Затова поставяли върху очите им или под езика 
монета.  Тази вековна гръцка традиция не преминала напълно в християнска Европа, но по няка-
къв начин придобила нови форми – една от които били прочутите пиратски обици, които им га-
рантирали вечен покой след едно прилично погребение, увенчаващо техния бурен живот. 

Източник: www.iskamdaznam.com 
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ДОБЪР ЧОВЕК ЛИ СИ?  
СЕДЕМНАДЕСЕТ ПРИЗНАКА НА ДОБРОТАТА 

 Не е необходимо да си благородник, за да си благороден. Добротата и благородството са 
качества, заложени във всеки човек. Черти, над които всеки ден трябва да работиш, да развиваш, 
да надграждаш и усъвършенстваш. 
 Всъщност добротата е твърде обширно понятие. И далеч не толкова елементарно и прос-
тичко за описание. Добротата е състояние. Мъдрост. Процес на духовно израстване и съзряване 
на ума. Сила и еманация на душата. Сърце и разум в едно. Същност, която съчетава множество и 
неизброими качества и добродетели. Съизмерими с любовта и красотата на духа. 
 И ако се питаш що е то добро и дали изобщо заслужаваш да бъдеш наречен добър в свят на 
жестокост, безредици и катаклизми, на войни, властолюбие и омраза, предлагаме ти да сравниш 
възприятията и вижданията си по въпроса с изконните и златни признаци, издаващи добрия чо-
век. 
  И така, добрият човек е… 
 1. …способен да проявява милосърдие, съчувствие, обич и състрадание към всяко живо съ-
щество на Земята. 
 2. …готов винаги да се застъпи за слабия и беззащитния. 
 3. …да протегне ръка и да помогне на изпадналия в беда, без да очаква нещо в замяна. 
 4. …умеещ да прощава или да поиска прошка за грешките си. 
 5. …търсещ доброто във всеки един човек. 
 6. …такъв, който никога не гради собственото си щастие на гърба на чуждото нещастие. 
 7. …този, който преодолява смело изпитанията на живота, запазвайки човешкото в себе си. 
 8. …уважаващ мнението на другия, стараейки се да го разбира правилно. 
 9. …отнася се към всички хора еднакво, без да пренебрегва едни за сметка на други; без 
значение на техния социален или икономически статус. 
 10. …притежаващ чувство за справедливост и борец за постигането ѝ, ако такава няма. 
 11. …този, който не се страхува да признае, когато е сгрешил. 
 12. …отговорен и отдаващ с цялата си енергия и способности на работата, с която се е зах-
ванал. 
 13. …готов е да подкрепи всяка благородна кауза за защита на изконни човешки ценности, 
но без да парадира с това. 
 14. …този, който никога не е безразличен към болката на другите. 
 15. …не познава лицемерието и чувствата на презрение, завист, злоба, надменност. 
 16. …този, който избягва да натоварва другите със собствените си грижи и проблеми. 
 17. …мечтател, който превръща мечтите си в реалност. 
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Технологии 

НОВ РУСКИ ИМПЛАНТ ВРЪЩА 
 ЗРЕНИЕТО  НА НЕЗРЯЩИ ХОРА 

 

 ELVIS позволява към мозъка на чо-

век да се "свърже" камера, която да пре-

дава изображението директно, без по-

мощта на очила. Тази технология може 

да върне зрението на 37 млн. души по цял 

свят още през 2027 година. 

 Руските специалисти от лаборато-

рия "Сенсор-Тех" и Фонда за подкрепа на 

слепите и глухи хора "Съединение" раз-

работиха първия невроимплант в страната, който се вгражда в мозъка на човек и му позволява да 

вижда. Апаратът беше представен в иновационния център "Сколково" в края на юни. 
 Какво представлява самият имплант? 
 Приборът е наречен ELVIS (съкращение от electronic vision – електронно зрение). На вън-

шен вид той прилича на обръча от Cyberpunk 2077 или Star Wars: The Old Republic, който се слага 

на главата и усилва способностите ти. 

 Всъщност на практика той прави точно това и в реалния живот: хирурзите вграждат в глав-

ния мозък специален невроимплант и съединяват електродите му с частите от мозъка, които отго-

варят за зрението. Няколко месеца след възстановяването на главата на човека се слага обръч с 

камера, която предава картинките от околния свят направо в мозъка, без те да преминават през 

очите. Имплантът възвръща зрението както на хора, които са слепи по рождение, така и на таки-

ва, които са загубили зрението си при някакъв инцидент. 

 Имплантът се сменя веднъж на 10 години. Той е подходящ за хора на възраст от 24 до 65 

години. Той няма да се поставя на деца. Според създателите му, за да може имплантът да бъде 

присаден, мозъкът на човека трябва да е напълно оформен. 
 Какво виждат незрящите? 
 Независимо от цялата футуристичност на проекта, той не връща зрението в класическото 

разбиране за него – с всички детайли, цветове и картинки. Камерата изпраща в мозъка светлина-

та, която "заобикаля" предметите и предава на мозъка техните контури. Човекът вижда силуети и 

контури, но не и детайлни изображения. 

 ELVIS ще позволи на слепите хора да виждат предметите, които ги заобикалят, и да се дви-

жат спокойно из града и в транспорта, без придружител. 

 



Технологии 

16 

 На какъв етап е проектът? 
 В момента компонентите на ELVIS се изпробват 

върху гризачи. След това технологията ще бъде тествана 

върху маймуни, а през 2023 г. имплантът ще бъде поста-

вен на първите 10 незрящи доброволци. 
 Колко струва лечението? 
 Апаратът ще влезе в серийно производство през 

2027 година. Първоначалната операция и поставянето на 

камерата ще струва 10 милиона рубли (около 114 000 ев-

ро). След като ELVIS бъде включен в програмата за дър-

жавно подпомагане медицинско застраховане на населе-

нието, цената за възстановяване на зрението ще падне до 5 

милиона рубли (около 57 000 евро). 

 Операцията ще е достъпна както за руснаци, така и за чужденци. 
 Аналози в чужбина 
 "Американците вече вградиха първите шест импланта на доброволци и им върнаха зрение-

то. Лечението в САЩ в момента струва $145 000", каза пред Russia Beyond ръководителят на 

проекта ELVIS Денис Кулешов. 

 По целия свят около 10 екипа от научни организации и стартъпи се занимават с разработка-

та на системи, които да позволят, с помощта на импланти, да бъде върнато зрителното усещане 

на слепите хора. Според Кулешов голям напредък имат екипи от Испания (CORTIVIS), Нидер-

ландия (NESTOR) и Австралия (Monash University). Основно изпитанията все още са върху жи-

вотни, а в Испания за кратък срок електроди са поставени и на доброволци без загуба на зрение. 
 По какво се различава руският имплант? 
 "В проекта ELVIS успяхме да намерим решение на основната слабост на много от тези имп-

ланти – ниското разширение на бионичното зрение. Използваме комбинация от бионика и изкуст-

вен интелект, за да може незрящите потребители на уреда да използват своето електронно зрение 

максимално добре", отбеляза директорът на проекта. 

 Според него, докато много чуждестранни проекти просто проектират светлината и силуети-

те върху зрителната кора, руската система — изкуственият интелект подсказва какъв е обектът и 

на какво прилича. 

 "Това ще помогне на нашите пациенти и в процеса на рехабилитация, тъй като ще можем да 

подобрим процеса на обучение на новото зрение в първите месеци след операцията", заключи 

той. 

Източник: www. bg.rbth.com 

Така изглежда имплантът, който се 
поставя в главата и се свързва  
с мозъчните нерви на пациента. 
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Кулинарни рецепти 

ТУТМАНИК 
(Предложение на Геновева Кръстева от Шумен) 

 
 Продукти: Около 1 кг брашно; 3 яйца, като единия жълтък отделяме за намазване; 1 ч.ч. 
кисело мляко; щипка сода; 1 ч.ч. прясно мляко, в която сме разтворили 1 ч.л. захар и малко мая; 2 
с.л. олио; масло; сирене. 
 Начин на приготвяне: Приготвяме тестото от брашното, яйцата, киселото и прясното мля-
ко, олиото. Оставяме го 40-50 мин. да втаса.  
 Разделяме тестото на 4 части, като ги омесваме така, че всяка част да се разточи на дебела 
кора 1 см. Всяка кора намазваме с масло и сирене, след което я навиваме на руло и усукваме.  
 Режем четирите кори на отделни парчета и ги нареждаме в тавата. Намазваме с жълтък. 
След  15-20 мин. ги печем в затоплена фурна на 180 градуса до готовност. 
 



ЛОЗОВИ САРМИ С ГРЕЧКА (ЕЛДА) 
(Предложение на Сашка Тодорова от Търговище) 

 
 Продукти: 15-20 бр. лозови листа (може от буркан), 1 глава лук нарязана на ситно, 1 мор-
ков нарязан на малки кубчета, 1 скилидка чесън нарязан на ситно, 1 ч.ч. гречка, олио, черен пи-
пер, сол, лимон на резени. 
 Начин на приготвяне: Задушете лука и чесъна в олиото с малко вода. Добавете моркова и 
задушете още 5 мин. Прибавете гречката, като след това залеете с 1 ч.ч. вода, овкусена с черен 
пипер и сол. Задушете всичко докато водата се изпари.  
 С готовата плънка свийте малки сармички. Наредете ги в тенджера, налейте вода и ги при-
тиснете с чиния. Захлупете с капак и варете 40 мин. Сервирайте с резени лимон.  
 Ако желаете да направите повече сарми, увеличете продуктите. 



КРЕМ СУПА ОТ КАРФИОЛ 
(Предложение на Ивелин Тодоров от Шумен) 

 
 Продукти: 500 г карфиол, накъсан на розички; 2 средно големи картофа, нарязани на куб-
чета; 1 стрък праз, нарязан на ситно ; 1 стрък целина, нарязан на ситно; 300 мл прясно мляко; сол; 
черен пипер; зелен лук. 
 Начин на приготвяне:  Сварете в подсолена вода всички зеленчуци до пълно омекване. 
Оставете малко да изстине и пасирайте с прясното мляко. Овкусете с черен пипер и аранжирайте 
супата със зелен лук при сервиране. 



БАНИЦА С ЯБЪЛКИ 
(Предложение на Върбина Станкова от Шумен) 

 
 Продукти: 400 г готови кори, 5-6 средно големи ябълки, 1 ч. ч. захар, 100 г стафиди, 100 г 
смлени орехови ядки, 5-6 с.л. масло или маргарин, 3-4 с.л. овесени ядки, ½ пакетче канела, 2-3 
карамфилчета.  
 Начин на приготвяне: Ябълките се настъргват на едро ренде. Прибавят се ореховите и 
овесени ядки, които попиват от излишната течност. Овкусяват се с канелата и карамфилчетата.  
 Слага се първа кора, която се намазва с масло. Отгоре се поставя втора кора и цялата се по-
ръсва с плънка. Навива се на охлюв и се слага в тава, покрита с хартия за печене, която може да 
се намасли. Около нея се нареждат и останалите кори. Отгоре може да се поръсят с бучици студе-
но масло.  
 Пече се в предварително загрята фурна. След като стане златиста, се изважда и се покрива с 
найлона от корите, за да омекне. 
 По желание се поднася с пудра захар. 



Здраве 
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ПЕТ ЗДРАВОСЛОВНИ ХРАНИ В БИТКАТА С ИНФЕКЦИИТЕ 
 Бактериите са неразделна част от живота. Много видове са жизненоважни и много полезни 
за здравето и поддържат имунната система в състояние да ни предпази от други видове бактерии, 
които наистина могат да причинят инфекции.  
 Без съмнение сте чували за  бактериалните инфекции? Бактериите са част от живота ни. Ко-
гато мислим за това си представяме класическите инфекции и болести, които всички сме прежи-
вели в някакъв момент. 
 Възможно ли е да се предпазите 100% от бактериалните инфекции? Уви, не. 
Тези микроорганизми мутират и дори могат да станат резистентни към антибиотиците. Всъщност 
те са най-лошият и най-малкият враг на хората. 
 Въпреки това, нещо, което определено можем да направим, е да засилим имунната си систе-
ма колкото е възможно повече с това, което ядем. 
 1. Кокосово масло 
 Кокосовият орех се счита за една от най-добрите антимикробни храни, тъй като има високо 
съдържание на лауринова и каприлова киселина. Дрождите на гъбa Кандида се размножават в тя-
лото и причиняват обриви, хронична умора, депресия, сърбеж, промени в настроението, желание 
за прием на сладки неща. Доказано е, че пиенето на кокосово мляко, а също и мазането на кожата 
с кокосово масло, предпазва от вредните бактерии и помага на организма да се пречисти от тях, 
ако вече се е заразил. 
 2. Кромид лук 
 Освен за овкусяване на ястия, лукът се използва в борбата с бактериите и гъбичните инфек-
ции. Той е много полезен при леки настинки, предпазва сърцето и черния дроб. Високото му съ-
държание на антиоксиданти, калий, витамин В6 и витамин С повишават защитните сили на орга-
низма. Затова старите хора препоръчват да ядем повече лук при грип и настинки. 
 3. Риган 
 Много хора в чужбина използват маслото от риган за борба с гъбични и бактериални инфек-
ции, но у нас то не е толкова популярно. Всеки може да отглежда риган в домашни условия и да 
пие чай от него. В растението има голямо съдържание на антиоксиданти, а хлорофилът в листата 
му се бори с киселинността и вредните бактерии, причиняващи болести в стомаха. Освен това ри-
ганът намалява стреса и помага за укрепването на имунната система. 
 4. Чесън 
 Също както обикновения кромид лук, чесънът гони бактериите надалече. Само няколко ски-
лидки могат да прочистят храносмилателния тракт. 
 Чесънът съдържа витамин В6 и калий, които детоксикират организма, стимулират здравето 
на сърцето и укрепват черния дроб, а също така повишават имунитета. Чесънът е естествена пре-
биотична храна, която улеснява работата на добрите бактерии в тялото. 

 5. Тиквени семки 
 Тиквените семки имат невероятни свойства, чрез които вредните паразити могат да се отде-
лят чрез храносмилателния тракт. Семките имат високо съдържание на растителни протеини. Са-
мо една чаша, пълна с тях, има 13 грама протеин. Семките са богати още на омега-3 мастни кисе-
лини, които ги правят много полезни за нормалното функциониране на щитовидната жлеза и об-
лекчават състоянието на суха кожа, което води и до появата на гъбични инфекции. 
 

Източник: www.obekti.bg 
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Усмивки 

ИЗ ПРИЗНАНИЯТА НА ЕДИН МЪЖ: 
 "И НА МЪЖЕТЕ НЕ НИ Е ЛЕСНО!" 

 

 Вие, жените, все се оплаквате, че мъжете не ви разбират. Трябва да призная обаче, че на нас 
хич не ни лесно. Ето защо мисля така: 
 

 Правиш комплимент  –  отрича; Не правиш  –  цупи се. 
 Съгласяваш се  –  безхарактерен си; Не се съгласяваш  –  не я рабираш. 
 Търсиш я  –  омръзваш; Не я търсиш  –  не ти пука за нея. 
 Ревнуваш я  –  лош характер; Не я ревнуваш  –  не я обичаш. 
 ... Закъснееш с минутка  –  Армагедон; Няма я час  –  какво лошо има? 
 Виждаш се с приятели  –  пренебрегваш я; Тя се види с нейните  –  нямаш място с нас. 
 Загледаш друга  –  дере ти очите; Нея я гледат  –  това е комплимент. За теб. 
 Когато говори  –  да я слушаш; Когато слушаш  –  защо не ми говориш. 
 Обръщаш й внимание  –  досаждаш; Не й обръщаш  –  как смееш! 
 Нежен си  –  иска силен мъж; Силен си  –  иска нежност. 
 Успокояваш когато плаче  –  остави ме; Оставяш я  –  безсърдечна свиня си. 
 Грижиш се за нея  –  господстваш; Не се грижиш  –  не я обичаш. 
 Помагаш в кухнята  –  пречиш; Не помагаш  –  мързеливец си. 
 Отричаш че роклята я прави дебела  –  лъжеш; Не лъжеш  –  нараняваш нарочно. 
 Хвалиш майка й  –  подлизурко; Не я хвалиш  –  типична мъжка свиня. 
 Разсмиваш я  –  несериозен клоун си; Не я разсмиваш  –  скучен си. 
 Говориш си с други  –  игнорираш я; Говориш с нея  –  обсебваш я. 
 Романтика  –  айде че съм на работа утре; Даваш направо  –  шовинистко прасе. 
 Питаш я кой ресторант  –  какъв мъж си; Не я питаш  – не зачиташ желанията й. 
 Разказваш й денят си  –  уфф досаден си; Не разказваш  –  за нищо не си говорим вече. 
 Питаш за нейният ден  –  подозрителен си; Не питаш  –  нищо не те интересува за мен  
 Нека тя реши обяда  –  имай мнение поне веднъж; Пожелаваш си  –  това не ти е кръчма. 
 Изядеш си всичко  –  прасе си; Оставиш малко  –  О, да, нали не готвя като майка ти... 
 Помагаш в чистенето  –  пречиш; Не помагаш  –  да, нека се мъчи робинята... 
 Гушкаш я  –  дишаш ми в ухото; Не я гушкаш  –  безчувствено говедо си. 
 Много работиш  –  нищо не правиш вкъщи; По-малко работиш  –  нищо не внасяш вкъщи. 
 Грижиш се за колата  –  обичаш я повече от мен; Не се грижиш  –  и мен така занемари. 
  
 Ако четейки това,  се възмущаваш   –  жена си;  
  Кимаш ухилено  –  мъж си! 





Занимателна страничка 
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ЗА ИГРАТА "ПОЗНАЙ ПОДПРАВКАТА" 
 Уважаеми читатели, 
 Поради забавяне на издаването на сп. „Звук и светлина“ за м. септември, Редакцията на спи-
санието реши да отложи публикуването на верните отговори в играта „Познай подправката“. По 
този начин ще се даде достатъчно време на участниците в играта да изпратят своите отговори.  

Благодарим за разбирането! 
 

 А ето и информацията за последната подправка, която трябва да познаете: 
* Н * * * С * *   * * * Х * Е 

 Търсената подправка се състои от  две думи. Първата дума съдържа 8 букви, а втората – 6.  
 Позиции на буквите в първата дума: 
 Втора  буква — Н  
 Шеста  буква — С.  
 
 Позиции на буквите във втората дума: 
 Четвърта  буква — Х 
 Шеста  буква — Е.  

Информация за подправката:  
  Славата на тази подправка с уникален и специфичен аромат и вкус започва още от ан-
тичността и стига до наши дни, когато тя е неделима част от много етно-кухни. Италианска, ка-
рибска, индийска, френска, гръцка, дори гозбите, характерни за Латинска Америка и Близкия Из-
ток трудно минават без употребата на малки дози от нея. 
 Кулинарната й обработка е изключително подходяща, ако тя протича в съчетание с черен 
пипер, дафинов лист, лук, магданоз, корени за супа. Идеална е за различни фрикасета, пастети, 
супи, ястия от мляно месо, сосове, зеленчукови ястия. Без нея прочутият сос Бешамел с гъби не 
би имал характерния си вкус. В индийската кухня се използва почти изцяло в сладкиши. В евро-
пейската кухня пък се използва особено често в картофени ястия. 
 Дървото на подправката (Myristica fragans) е от семейство Миристикови. То е вечнозелено и 
достига до 15 метра височина.  
 Родина на подправката са островите Банда и Молукските острови, но тамошната кухня не 
обръща особено внимание на кулинарните й предимства. Тя станала любима на арабите, които 
търгували с Далечния Изток от антични времена до края на Средновековието. Силно застъпена 
като подправка в арабската кухня, тя е пренесена в Европа. Бързо се харесва на европейците, но в 
самото начало се намирала твърде трудно, защото се внасяла в малки количества. През 16 в. вече 
подправката се радва на голям интерес, след като португалците завладяли Молукските острови. 
Те веднага налагат монопол върху износа ѝ. 
 След около 100 г. архипелагът е завзет от холандците, които на свой ред пазят зорко насаж-
денията и дърветата с подправката. Строги наказания грозяли всеки, осмелил се да откъсне от 
нея, като крайната мярка е отрязване на ръка. Французите успяват да се доберат до разсад от 
дръвчето и засаждат плантации на остров Мавриций. 
Подправката е суровина за широкоизползвано етерично масло. То се получава чрез парна дести-
лация и се използва много в парфюмерията и фармацевтиката. Етеричното масло от подправката 
се използва дори и в производството на Кока-Кола. 
 От много отдавна от нея се приготвят и сиропи за кашлица. В традиционната медицина тя и 
нейното масло са били използвани за болести, свързани с нервната и храносмилателната система.  
 Ако се употребява в малки дози подправката не оказва отрицателно влияние върху човека. 
Високата доза от нея е към 10 г и повече, като  тогава започва да оказва слаби до средно силни 
халюциногенни ефекти. При предозиране е в състояние да предизвика видения и приятно усеща-
не, които наподобяват ефекта от употребата на марихуана. Халюцинациите и упойването могат 
да продължат до 24 часа след първоначалната кулминация. Същевременно с това е възможно да 
се появят неприятни странични ефекти като халюцинации, повдигане, обезводняване, обща те-
лесна болка в интервала до 36 часа след поглъщане. Редовната и прекомерна употреба на подп-
равката е в състояние да нанесе вреди на черния дроб. При интравенозно инжектиране действа 
като силна отрова. В миналото подправката е била използвана за предизвикване на аборт. Голе-
мите дози от подправката, погълнати наведнъж са изключително опасни – водят до конвулсии и 
сърцебиене, а понякога и до фатален край. 

Познахте ли коя е подправката? 
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ТРАКТАТ ЗА СРАЖЕНИЕТО И ВОЙНАТА, 1863 г. 
 
 Зад прозореца на кабинета обилно валеше януарският сняг, затрупвайки полека улиците на Бер-
лин и железопътните линии на гарата отсреща. 
 Министър-председателят на Прусия Ото фон Бисмарк, стоеше пред прозореца, рошеше с пръст 
моржовските си мустаци и съсредоточено обмисляше писмото, което смяташе да напише на послани-
ка си в Петербург. Искаше да си осигури подкрепата на Русия във войната с Франция, която замисля-
ше. С какво да подмами Русия? Какво иска да постигне точно сега императорът? Иска да отхвърли 
ограниченията, които победителите му наложиха след Кримската война, разбира се, и така пак да мо-
же да пусне военния си флот в Черно море. 
 И Бисмарк на негово място би се чувствал абсолютно уязвим от юг без кораби, които да го за-
щитават! Трябваше посланикът му да намекне в Петербург, и то съвсем неофициално, че Прусия би 
го подкрепила в неговия стремеж. 
 “Не, не, не... По-полека. Думата “подкрепа” е доста силна и влече след себе си подписване на 
договори, а това е много обвързващо. Ще му напиша да каже, че бихме запазили благосклонен неут-
ралитет. Така е по-удобно за нас. Да. Хубаво би било да се изтърве за това пред посланика на Фран-
ция, за да ядосам Наполеон Бонапарт ІІІ. Добре е да започна леко да го дразня вече. За предпочитане е 
той да ни обяви война, той да е агресорът. Хубаво, хубаво...” – шампионът по шах обмисляше страте-
гическите си ходове по европейската дъска, доста преди да дойде времето за реалното им разиграва-
не. 
 “Какво ще стане тогава с агресора? Любимите ми южни германски кралства ще престанат да 
симпатизират на това бледо подобие на чичо си, когато тръгне да убива германци! Но аз ще поискам 
те не само да се намръщят, а да ме подкрепят с войски! Ще го смачкаме всички заедно и ще обявим, 
че оставаме заедно завинаги! Докато са опиянени от триумфа на успеха, те ще се влеят в една обща 
Германия, от която после няма да могат вече да изпълзят навън! Точно така... Време е слухът за моето 
заиграване с Петербург да стигне до Париж и да започне да им къса нервите...” 
 Министър-председателят лично и подробно пишеше инструкции до посланиците на Прусия в 
различните столици и държеше абсолютно точно да бъдат следвани. Той се отдръпна от прозореца, 
седна зад бюрото си и натопи перодръжката в мастилницата. След половин час беше привършил пис-
мото, когато на вратата почука началникът на канцеларията му. 
 – Влез – каза с плътния си глас Бисмарк. 
 – Хер Бисмарк, хер Вернер фон Сименс дойде. 
 – Помоли го да изчака. А ти вземи тези документи. Подписах ги. 
 Най-после парламентът бе одобрил предложения от него закон за изплащане на пенсии на дър-
жавните служители и той току-що беше подписал разпоредбите за неговото прилагане. Така държава-
та щеше да закриля хората, които работеха всеотдайно за нея, закриляше и техните семейства при 
злополука на работното място, което, разбира се, не се случваше, но звучеше добре. Парламентът бав-
но проумяваше ходовете му. Злословеха, че бил революционер с неговите социални идеи. А забрави-
ха бунтовете отпреди петнайсет години! 
 “Да, господа – каза им той веднъж. – Виждате, че се задават революции. Е, ако революцията е 
неизбежна, тогава трябва да я направим ние!” 

МЕДАЛЬОНЪТ 
/с продължение/  



3 

 Той се усмихна, защото отново си спомни стъписаните им лица при тези думи. Толкова ли бе-
ше трудно да разберат, че по-силен гарант за живота и богатствата им щеше да бъде не полицията и 
стрелбата срещу барикадите, а добрата грижа – като да осигуряваш храна и почивка на коня, който 
яздиш. Той прочете писмото до посланика, което току-що бе написал, натисна отгоре попивателната 
и го запечата в плик. После дръпна въженцето до бюрото си и звънецът в преддверието даде сигнал 
на помощника му. 
 Началникът на канцеларията взе писмото, за да го изпрати с дипломатическата поща, въведе 
чакащия хер фон Сименс и излезе. Неговата роля в ходатайството, за което го помоли майка му, се 
свеждаше до тук. Тя работеше като икономка в дома на хер Сименс и веднъж каза на сина си, че той 
безуспешно се опитвал да предложи някои свои идеи на правителството, но никой не му обръщал 
внимание. Единственото, за което го молеше, бе да му даде възможност да говори с хер Бисмарк. 
Ето, направи го. 
 Четирийсетгодишният мъж с тъмна, сресана на страничен път чуплива коса, и сливащи се с 
бакенбардите му мустаци, влезе в кабинета на министър-председателя и кимна сковано. Даваше си 
сметка колко е натоварен с работа и отговорности този държавен мъж, затова беше премислил най-
простия и ясен начин, по който да изрази идеите си. 
 – Заповядайте, хер Сименс, седнете – покани го Бисмарк на стола срещу себе си. – Слушам ви. 
 – Хер министър-председател, благодаря, че ми отделихте от ценното си време... 
 – Стига, стига. Ако цените времето ми, давайте по същество– прекъсна го Бисмарк. 
 – Извинете. По същество... Вие, разбира се, знаете, колко бурно се развиват технологиите, же-
лезопътният транспорт с мощните му парни локомотиви и телеграфните съобщения. Може би знае-
те, а може би не, че предприятието “Сименс и Халке” се занимава главно с производството на все 
 по-съвършени телеграфни апарати и ние със съдружника ми сме главен доставчик на електрически 
телеграфи за линиите, които се изграждат едновременно с железните пътища. 
 – Не знаех – призна си Бисмарк. – Какво ви трябва, хер Сименс? Държавно финансиране ли 
очаквате от мен? 
 – Не, хер Бисмарк! Нашите апарати ги продаваме много успешно. Но, както ви казах, техноло-
гиите бурно се развиват. Не искам да ви обидя, но сигурно не си давате сметка каква мощна енергия 
е електричеството! Може би сте чул, че в Америка се правят опити да се създаде електрическо осве-
тително тяло и масово да се произвеждат лампи. Добре, те ще го направят. Но аз задавам един прос-
тичък въпрос – а откъде ще вземат електричеството за тях? 
 – И вие смятате, че можете да дадете отговора? 
 – Да. На път сме да създадем машина за генериране на електрически ток. Чак тогава лампите 
на мистър Едисън ще могат да светнат. Тук вече стигаме до държавата, която вие, хер Бисмарк, 
представлявате. Всичко, което досега произвеждаме, ние продаваме пак на такива предприемачи 
като нас. Но в производството на генератори на електрическа енергия можем да вложим пари и уси-
лия, само ако държавата започне след това да я употребява. 
 – За какво? – попита събеседникът му. 
 – За да освети улиците и кабинетите като вашия, за машините във фабриките, които лесно мо-
гат да се приспособят от задвижване с вода към електрически мотор. Дори в къщите на хората може 
да се прокара осветление. Може... може много неща. Даже да се направи електрически влак! 
 – Чак пък влак? Не, не, хер Сименс. Да спрем засега до генераторите. 
 – Ако ние вложим усилия в разработването им и произведем дори няколко, това ще изчерпи 
напълно финансите ни, хер Бисмарк. Но аз не съм дошъл за пари, а само се надявам да получа дър-
жавна гаранция, че генераторите ще бъдат изкупени и държавата ще вложи средства в прокарване 
на електрическа мрежа поне в големите градове. 
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 Този ход беше добър. Стратегът Бисмарк го оцени високо. Не реални пари, а държавна гаран-
ция! Виж ти новост! Ако машината проработи, обещаваме да я купим. Ако се провали, разорението 
си е за ентусиаста. Но ако му дадем гаранция за бъдеща покупка, даваме тласък на германския енту-
сиазъм и техническият напредък ще е в ръцете на Германия! 
 “С това можем много да изпреварим всички, които сега наричат себе си Велики сили. Защото 
идва великата сила на техниката. Даже вече дойде, но те не го осъзнават.” 
 Бисмарк се облегна назад и разроши с палец мустаците си, вгледан замислено в този мъж. 
 – Хер Сименс – каза той след малко, – много далече ще стигнете с предприятието си! Имате 
пълната ми подкрепа! Ще бъде ли готов скоро вашият генератор? 
 – Работим, хер Бисмарк. Трябва да се решат някои конструкторски детайли, но до две години 
надявам се... 
 – Ще се радвам да се видим пак – подаде му ръка министър-председателят. 
 Изобретателят никога не се бе чувствал толкова окрилен! Щеше да е готов след две, най-много 
три години. Конструкторски проблеми ли? Та той изобщо още не беше конструирал истински, само 
бе нахвърлял някои скици и изчисления и просто анализираше на какво трябва да се опре и как да 
накара електромагнетизмът да заработи извън лабораториите. Виждаше го в ума си и знаеше, че ще 
го направи. Сега вече със сигурност! 
 Министър-председателят остана да седи замислен зад бюрото си, загледан сякаш в далечното 
бъдеще. Този Сименс! Изглежда беше също такъв необуздан мечтател, само че в областта на техни-
ката, какъвто бе самият Бисмарк в политиката. Електрически влакове! Че за тях ще трябват тонове 
електричество! Откъде? 
 Началникът на канцеларията почука и въведе един мъж, твърде добре познат. 
 “Ах, да! – върна се Бисмарк от бъдещето обратно в своя кабинет.– Последният от агентите ми 
в Полша!” 
 – Добър ден, хер Бисмарк. 
 – Заповядайте, влезте. Дано поне вие ми носите добри вести. Намерихте ли някой Домбровс-
ки? 
 – Намерих, да, намерих. Дори разговарях с него. 
 – Отлично! – усмихна се министър-председателят. 
 Агентът му сведе поглед към пода. 
 – И аз така си помислих отначало – поклати глава агентът, – но не се получи. Съжалявам, хер 
Бисмарк, не се справих със задачата. 
 Бисмарк го изгледа със свъсени вежди. Това никак не му хареса. Беше написал такова примам-
ливо писмо. Всяка мишка би се хванала в капана му. Той самият би се хванал! 
 И другите двама агенти бяха стигнали до своите Домбровски. На единия любезно бяха отгово-
рили, че пан Домбровски ще си помисли, и не го бяха допуснали до него, а после го бяха натирили 
да си върви. 
 Вторият бе проникнал в руските владения, стигнал във Варшава, само за да установи, че един 
подходящ офицер на име Ярослав Домбровски повече от година вече е арестуван от руснаците за 
революционно подстрекателство. Агентът решил, че ако той прояви интерес към предложението на 
хер Бисмарк, то ловкият дипломат ще съумее бързо да организира бягството му от затвора. Успял 
чрез “добри хора” от затворническата охрана да му изпрати писмото, а после видял как то лети от 
някакъв висок прозорец с решетки, накъсано на малки парченца, които вятърът посипал като сне-
жинки наоколо. 
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 Какви бяха тези поляци? Някаква свръхнадареност ли имаха да четат чужди мисли, или господ 
ги закриляше? Не, не! Ако ги закриляше наистина, Полша нямаше да бъде разделена на три части! 
Тук имаше нещо гнило! Може би не в агента беше вината? 
 – Разкажи ми за срещата си. Ти поне си разговарял с твоя Домбровски. 
 – Смятах, че ще го намеря в шляхтишкото му имение в Люблинското воеводство. Но ми каза-
ха, че бил заминал за Варшава. Съмишлениците му много се впечатлиха, като им обясних защо го 
търся, и един от тях ме придружи до града. Там не го намерихме веднага, защото се оказа, че два 
дни преди това всички, които били заподозрени за революционна дейност, трябвало незабавно да се 
укрият от военния набор. Седях в една квартира, чаках цяла седмица и вече си мислех, че са ме заб-
равили, но на пети януари дойде един печатар и ме отведе в друга тайна квартира. Там живееше 
Станйслав Домбровски. Разговаряхме близо час. Аз му разказах всичко, както ми поръчахте. И за 
оръжията, които ще му предоставите, и за разгласата с листовки и как ще има възможност да обеди-
ни всички поляци от трите дяла и как пруската армия ще го подкрепи... 
 – Да, добре! – кимна Бисмарк. – И откъде изскочи проблемът? 
 – Не мога да си го обясня, хер Бисмарк – сви рамене агентът. – Те ме слушаха така зяпнали с 
уста, като че ли сам Исус Христос беше слязъл на земята да им говори. Аз му дадох за потвържде-
ние на думите си вашето писмо, той го отвори и го прочете най-внимателно. После го сгъна и го 
прибра. Каза ми, че ще се наложи да свърши някои важни неща за два-три дни, преди да тръгне с 
мен за Берлин. Настаниха ме в съседната стая за през нощта. Аз си седях в стаята и се ослушвах, 
влизаха и излизаха всякакви хора. После стана късно, те утихнаха и аз също легнах да спя. 
 – И какво стана на другия ден? – попита го Бисмарк настойчиво. 
 – На другия ден всички бяха изчезнали. Без следа. А във вестибюла, където бяхме говорили, 
видях писмото, забито с нож върху масата. 
 – Хм! – изсумтя Бисмарк. – Непонятно! 
 Беше успявал да надхитри такива стари дипломати, без да се усетят! А тези Домбровски бяха 
абсолютно неопитни. Дори не бяха политици! Министър-председателят забарабани нервно с пръсти 
по дъбовото си бюро. 
 – Добре, върви си. Аз ще помисля върху проблема. 
 Мъжът си тръгна, но на вратата се обърна и попита: 
 – Да ви върна ли писмото или да го дам на чиновника отвън? 
 – Дай го на мен – отвърна разсеяно Бисмарк. 
 Агентът остави пред него прободения в средата плик и почти беше стигнал до вратата, посегна 
даже да отвори, когато рязък глас го спря: 
 – Стой! 
 Той се обърна. 
 – Какво е това? – Бисмарк бе разгънал писмото си върху бюрото и сочеше нещо с пръст. 
 – А, това ли? – усмихна се агентът. – Чиновникът отвън го подписа и подпечата. Каза, че така 
е по правилник. 
 Очите на министър-председателя мятаха мълнии: 
 – Прочети ми какво е написал – викна сърдито той. 
 – Ами подписа се – сви рамене агентът. – Какво да му чета на един подпис? 
 – Аз много добре познавам неговия подпис – в гласа му проскърцаха метални нотки. – Това е 
нещо друго! 
 Мъжът вдигна писмото към очите си и като попарен го остави обратно. 
 – Какво е? – изгаряше от нетърпение Бисмарк. 
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 – Написал го е на полски! – възкликна агентът потресен. – Но той нали е германец? Написал е 
“Не веж!” 
 – Какво значи това? 
 – Не вярвай – прошепна едва чуто агентът. – Той го написа и върху трите писма. 
 Бисмарк го отпрати и дълго седя мрачен в кабинета си, размисляйки върху ситуацията. Някой му 
открадна цяла една стратегическа комбинация в играта с Русия, с Австрия и дори с Франция. Някой 
му измъкна такъв силен коз! И този някой беше не друг дипломат или политически шпионин, а начал-
никът на собствената му канцелария! Човекът, с когото бе споделял тайните си замисли! Който му бе-
ше абсолютно предан! 
 Той посегна към въженцето и дръпна звънеца. 
 Помощникът му застана в отворената врата. В стаята се смрачаваше и се виждаше само силуетът 
му. 
 – Да ви запаля ли лампите, хер министър-председател? 
 Бисмарк се загледа в този безлик силует и попита: 
 – Кой си ти всъщност? – изправи се и вдигна с изобличителен жест насреща му писмото. 
 Мъжът мълчеше. 
 – Защо го направи? – изкрещя върховният държавник, над когото стоеше само кралят на Прусия. 
– Чий шпионин си ти? На кого служиш? А? 
 – На Полша – тихо, но съвсем отчетливо, отвърна чиновникът. 
 Както беше скочил прав, Бисмарк се срина в стола си: 
 – На Полша ли? Ти предаде Германия! Предаде родината си. Все едно да предадеш своята май-
ка! 
 – Майка ми е полякиня – отвърна силуетът в рамката на вратата.– Баща ми също, макар че не се 
гордея с него. Той беше чудовище! Но тя... тя искаше за себе си и за мен достоен живот, без униже-
ния, задето сме поляци. Искаше да забрави, че е родена там, искаше да стане истинска германка. Аз 
също исках. Но не успях. 
 Бисмарк седеше и го гледаше с недоумение. Не проумяваше постъпката на този човек. Идеше му 
да го стъпче с крака, а беше толкова стъписан, че не можеше да се надигне от стола си. Затова го 
смачка с думи: 
 – Ти, жалка гнидо, ти, долен червей, се опита да застанеш на пътя ми! Ти, нищожество, си мис-
лиш, че разбираш голямата игра! Не си ли проумял, че аз съм като парен локомотив, който е набрал 
скорост по релсите, а ти заставаш отпреде ми с някаква дървена селска тояга! Ще те смачкам, идиот 
такъв, и дори няма да те забележа! 
 Бисмарк крещеше, а силуетът в рамката на вратата все повече се свиваше и трепереше под уда-
рите на гръмогласните му закани. 
 – И какво смяташ, че постигна, а? Да не би с това да освободиш Полша? Да не би тя отново да 
въстане и да възкръсне от пепелта? Така ще изгниете в земята, завинаги разделени и забравени! Дори 
не си шпионин на французите! Да беше взел поне пари за предателството си! А сега, като влезеш в 
затвора, жена ти с какво ще храни три малки деца? А? Тя е германка, нали? Или и тя е тъпа полячка 
като тебе? 
 – Германка е – едва чуто отвърна чиновникът. – Ожених се за германка. Та да бъдат децата ми 
германчета и да водят добър живот. 
 – Е, сега можеш да им обясниш, че ще умрат от глад! И от срам, защото до края на живота си ще 
носят клеймото на твоето предателство. Дори да се преселят в друг град и да се скрият вдън земя, сра-
мът ще ги изгаря отвътре! 
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 “Като мен. Като предателството на моя баща. Но аз го изкупих! Аз очистих и спасих душата си 
от този грях! Как обаче да спася децата си?” – това кънтеше в главата на чиновника и той не разбра, 
че министър-председателят му каза още нещо. 
 – Излез и затвори вратата! – повтори той раздразнено. – Чакай отвън, докато реша как да постъ-
пя с теб! 
 Мъжът покорно отстъпи назад леко приведен и затвори вратата. Застана прав до бюрото си, по-
мисли малко, после си облече палтото, сложи си шапката, взе в разтрепераните си ръце някаква папка 
с документи и излезе. 
 Бисмарк седеше в кабинета и кипеше вътрешно. 
 “Поляк бил! Искал да стане германец! Ами ето на, нали беше станал! Не просто германец, а чи-
новник от първи ранг в правителството! Но те са тъпи емоционални твари! Прав беше агентът ми, ка-
то го каза. А ние сме рационални, затова преуспяваме. Те не могат да направят нищо пресметливо и 
обмислено. Дори когато загиват, пак не мислят! Пак няма полза за никого!” 
 Той стана и се заразхожда нервно. Спря пред прозореца и се загледа навън. В падащия мрак, ви-
дя голяма суматоха на гарата. Но не обикновената тълпа пътници. Нещо бе станало, някакво произ-
шествие. Струпваха се зяпачи, един човек ръкомахаше. Дойде полицай. 
 Зад гърба му някой нахълта в кабинета. Беше портиерът, силно развълнуван, ту слагаше, ту сва-
ляше фуражката си. 
 – Хер Бисмарк, случи се нещастие! 
 Бисмарк бавно се обърна с лице към него със стиснати устни и тежък поглед. 
 – Хер Бисмарк, случи се голямо нещастие! Началникът на канцеларията ви – човекът почти 
хленчеше, – мина преди малко покрай мен с една папка, каза че спешно сте го пратили някъде по ра-
бота... Даже ми махна с ръка и ми се усмихна. А после, като пресичал коловоза на гарата, не видял 
влака! На място е загинал, казват! 
 Сломеният възрастен портиер извади кърпа да избърше сълзите си, въздъхна и излезе. 
 Бисмарк замислено скръсти ръце на гърдите си, а после вдигна глава и се засмя. Смееше се със 
странен висок глас, с някаква горчива нотка в него. Смя се, докато сълзи избиха в очите му. 
 “Виж го ти, поляка! Можеше да стане отличен дипломат, ако си бе останал германец!” 
 Той беше направил нещо нечувано. Осмелил се бе да се опълчи срещу самия Бисмарк! Загина. 
Загуби днешното сражение. Но спечели войната! Не допусна нито един Домбровски да бъде подма-
мен. Нито Полша да бъде само разлайвана срещу Русия като зло куче, но с верига на шията. Той из-
мъкна от ръцете му тази верига и сега поляците можеха сами да си въстават, когато си поискат, без да 
чакат Бисмарк да им разреши. Служителят му сякаш беше чел трактати по военно изкуство! Но най-
забележителният ход на новоизлюпения му съперник бе неговото самоубийство. 
 О, това не беше нещастие! Излезе, че и той можел да мисли рационално! Брилянтно изпълнение! 
С папка в ръка, даже се сетил да каже, че началникът му го е изпратил някъде. Значи загинал, докато 
си вършел работата. И така бе осигурил своята жена с доживотна пенсия, а децата– докато навършат 
пълнолетие според закона за пенсиите, който сам Бисмарк настоятелно прокара в парламента. 
 “Би ме по всички линии на фронта! – призна си с възхищение политикът. – Сега, вместо да смач-
кам него и семейството му, както му обещах, аз ще трябва да му изкажа служебна благодарност, дори 
да го наградя посмъртно, а държавата да поеме издръжката на жена му и децата! Шах и мат! И то с 
пешка!” 
 Той поклати глава. 
 Добре, всичко стана ясно и стигна до логичния си завършек. Този провал не нанася големи пора-
жения върху общата му европейска стратегия. Щом една комбинация се е разпаднала, ще изплете дру-
га. Засега ще остави поляците на съдбата им. 
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 “Днес смятам повече да не се занимавам с тях! Отивам си вкъщи.” 
 След три дни пред кабинета го чакаше шпионинът му в руското посолство, който работеше там 
като чистач. 
 – Хер Бисмарк, имам важна новина! – съобщи той с тайнствен глас, предано опулил сините си 
очи. – Чух, че преди седмица поляците в руските воеводства вдигнали въстание! Ама не знам подроб-
ности. 
 – Благодаря. Върви обратно и си отваряй ушите за всичко ново! 
 “Ето, вдигнаха се! – Министър-председателят застана пред картата на Европа, която висеше на 
стената. – Дали това ще е катастрофа и за кого? Не можах да ги спра. Да видим как мога да използвам 
факта, че са въстанали...” 
 Последният ден на януари... 
 Обикновен зимен ден. Снежинките се сипеха еднакво бели и върху спокойната улица под прозо-
реца на Бисмарк, и над притаените в горите край село Кшивосонда полски въстаници, сред които бе-
ше малкият селски отряд на Станйслав Домбровски, и над един съвсем пресен гроб край Берлин, кой-
то изглеждаше като на безименен герой, защото още не бе поставена плочата с немското му име, а 
полското си той самият отдавна беше забравил. 
  
  

КАТАСТРОФАТА 
 Когато стоиш изправен на скалистия морски бряг и гледаш как вълните долу се плискат, изпит-
ваш усещането, че няма такова нещо на света, заради което си струва да се забързаш нанякъде. 
 Точно така се чувстваше Джордж. Далечната линия, където морето и небето се сливат в лека дъ-
га, сякаш го хипнотизираше и той задълго задържа погледа си на нея. А после белите лебеди размаха-
ха крила в заливчето при скалите и младият мъж се загледа в техните грациозни движения, потапяйки 
се в някакъв абсолютен релакс. 
 Долу четирима рибари продължително и съсредоточено раздипляха своите тънки, почти невиди-
ми мрежи с бавни, широки движения като някакви магьосници. Джордж ги гледаше от високия бряг, 
но вятърът довя грубите им мъжки гласове и разби вълшебната илюзия. 
 – Мога да стоя тук вечно – каза въпреки това той. 
 – Само че е време да тръгваме – засмя се Ели зад гърба му. – По-добре да стигнем в Бургас пре-
ди Майкъл, за да не виси и да ни чака. Какво се разбрахте? С кой влак ще пристигне? Или с автобус? 
 – Не знам. Каза, че ще се обади допълнително–сви рамене Джордж, а после добави разсеяно, все 
още загледан във вълните. – Зимно море... Не съм предполагал, че може да е толкова приятно. 
 Обърна гръб на вятъра и закрачи към дървената къщичка насред лозето, където го беше довела 
Ели преди няколко дни. Беше му разказала, че го имат от дядо й, който бил роден в Созопол, но после 
станал железничар, пратили го на железопътния възел в Харманли, оженил се там, пуснал корени, та 
затова и родителите й, и тя самата били родени в онзи малък южен град. А тя сега живее на квартира 
в София, откакто учи английска филология в Софийския университет. 
 – Майка ми и баща ми са учители с доста скромни заплати – обясни му Ели. – Трудно им е да ме 
издържат и се замислят напоследък дали да не продадат това лозе. Сега тук масово строят курортни 
комплекси и изкупуват земята на доста добри цени. 
 – Мога да прекарам остатъка от живота си на това място – каза й Джордж, като пристигнаха. 
 – След три дни ще ти омръзне – засмя се тогава тя. 
 Но минаха два дни, после още два а, той продължаваше да е изпълнен със същото усещане. Въз-
дъхна, отнесе двата сака до колата, хлопна багажника и потеглиха. Седеше намусено, а после забеля-
за, че Ели го поглежда крадешком, чудейки се защо му е криво. 
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 Защо ли? Постара се да изрови причината. 
 Това място, то беше в съзнанието му. Болеше го от простата истина, че никога в живота си няма 
да се върне отново тук. А и да се върне, то нямаше вече да е същото. Строежите на курортни комплек-
си превземаха бившите лозя между Созопол и Каваците със скоростта на природно бедствие. 
 Колата се клатушкаше по вдълбания от камионите път, докато се измъкна от строителната зона, 
а после стъпи на асфалтовото шосе и се понесе към Бургас. Отдясно зад тях остана Созопол, а отляво 
в далечината, сякаш надигнали се на пръсти, за да ги изпратят, се извисяваха островърхите кули на 
някакъв замък. “Замъка на Жоро” – така го наричаха хората от този край. 
 – Той ти е съименник – подхвърли му Ели вчера. – Казва се Георги Тумпалов, от десет години го 
строи и това ще се превърне в местната забележителност като замъците на Лудвиг ІІ в Бавария. Но с 
тия темпове, ще му трябват най-малко още десет години. 
 Точно след разклона за село Черноморец две коли се бяха ударили леко, изглежда при неправил-
но изпреварване, но май нямаше нищо сериозно. Шофьорите ги бяха отбили встрани от шосето, оби-
каляха ги и се тюхкаха, около очуканите им калници. 
 Ели и Джордж минаха край тях и ги изгледаха в движение. 
 От радиото в колата както обикновено звучеше песен на английски и младият американец отно-
во си помисли, че в тази толкова непозната страна се чувства като у дома си. Почти разбираше радио-
водещите, че и тези по телевизията, защото словоизлиянията им изобилстваха от английски думи. 
 – Светът май наистина се превръща в едно голямо село – промърмори Джордж, отпусна се назад 
и се загледа през прозореца. Морската шир ту изчезваше зад някой хълм или горичка, ту отново се 
появяваше и му се усмихваше със слънчевите си отблясъци. Той също се усмихна и Ели най-после си 
отдъхна. 
 В това време телефонът му зазвъня и Джордж бързо го вдигна: 
 – Хелоу! Майк, къде си? 
 – Пътувам към теб – отвърна гласът в слушалката. – Току-що излязох от този град, Бургас ли се 
произнася... и се движа на юг. Скоро ще се видим. Попаднах на нещо много интересно. Нямаш предс-
тава какво държах в ръцете си! Трябва да ти разкажа... 
 – Майк, ние пък тръгнахме да те посрещнем. С автобус ли си? Ще се върнем в Созопол, за да не 
се разминем. Ще те чакаме в центъра, където спират междуградските автобуси. Разбра ли? 
 – Разбрах, само че аз не знам те къде спират. 
 – Чакай, сега ще питам. 
 Джордж дръпна телефона от ухото си, но той се закачи за ципа на якето, изплъзна му се от ръка-
та и падна. Наведе се да го търси в краката си и когато го вдигна, връзката беше прекъснала. 
 Но това не променяше резултата от току-що проведения разговор и той се обърна припряно към 
Ели: 
 – Спри, трябва да се върнем обратно... 
 От скърцането на спирачката и внезапното спиране Джордж политна към предното стъкло. Доб-
ре, че коланът го задържа. Този противен навик на Ели да заковава на място! 
 – Ей, какво ти става? – викна той, ококорил в нея сините си очи.– Казах просто да спреш! Това 
се прави с плааавно натискане на спирачката! Плавно! 
 Но Ели стискаше волана и не го чуваше, а вперените й напред очи бяха станали огромни от 
ужас. 
 Джордж се обърна натам и също видя. 
 Микробусът пред тях едва бе успял да спре, а пред него имаше камион. Току-що в камиона чел-
но се беше забила някаква голяма черна кола и буквално бе обърнала кабината му напряко на шосето. 
От разбития радиатор на камиона потече вода и се вдигна пара. През парата се виждаше, че цялата 



10 

горна част на колата е сплескана до задните седалки и после отскочила назад. Шофьорът на камиона 
слезе и се подпря с ръка на калника, защото краката му трепереха. Наоколо – отсам и отсреща, спира-
ха още коли. На шосето наизлязоха хора. 
 – Той тъкмо ме изпревари. Караше като луд – силно развълнуван ръкомахаше някакъв младеж. 
 Джордж излезе от колата, приближи на двайсетина метра, вдигна телефона си и направи една 
снимка. Но се почувства неудобно от погледите на околните и го пусна в джоба си. 
 Хората наобиколиха отдалече сплесканата кола. Един мъж се беше затичал нататък, но на десет 
метра падна на колене на асфалта. Приведе се напред, като че ли щеше да повърне, но се съвзе, надиг-
на се, прекръсти се сковано и все така превит се върна. Изчезна в тълпата, закрил потресен лицето си 
с ръка. Едва ли можеше да помогне с нещо. През разбитото стъкло на смачканата предница човек 
изобщо не се виждаше, а на задните седалки очевидно нямаше други хора. 
 – Не може да е жив – прошепна Ели с пребледнели устни. 
 Пръстите й трепереха, но успя да набере от телефона си номера на полицията и с неузнаваем от 
вълнение глас обясни къде да дойдат и какво е станало. Само след пет минути и в двете посоки вече 
се бяха струпали коли, рейсове и камиони, а цялото шосе беше препречено от катастрофиралия ками-
он и забития в него автомобил, така че бе невъзможно да се мине покрай тях. 
 – Сега тепърва ще дойде полиция, ще правят оглед... Поне два часа никой няма да може да пре-
мине – каза Ели. – Обясни, моля те, на Майкъл да се опита да разбере автобусът му ще продължи ли 
към Созопол, или ще се върне в Бургас. 
 Джордж извади телефона и набра номера на Майкъл. 
 – Не отговаря. 
 – Може да няма връзка. Малко по-нататък за десетина километра сигналът се губи. Ако точно 
там рейсът му е заседнал в това задръстване, няколко часа няма да можем да се свържем. Май е по-
добре да се върнем и да изчакаме той да ти се обади пак. 
 Това изглеждаше разумно. Седнаха в колата. Ели стисна с две ръце волана, опитвайки се да пре-
одолее треперенето им. Завой напред, после обратен назад, след това пак напред и се измъкнаха от 
спрелите в безпорядък коли. След малко вече пътуваха обратно. 
 – Постоянно се случва! – обади се Ели по някое време и в гласа й прозираше гняв. 
 – Кое? – не разбра Джордж. 
 – Катастрофите! През ден съобщават в новините. Тук се блъснали пияни тинейджъри в дърво, 
там някой джип ударил лека кола и изтрепал цяло семейство. Това тъпо копеле! Сигурно е карало с 
над двеста километра в час! Така да се забие! 
 – Това колко мили е? – опита се Джордж да преобърне мерките, за да си представи. 
 – Има ли значение? Карал е като бесен! Някой празноглавец си купи суперкола и си въобразява, 
че може всичко! Че е неуязвим! Аман от изроди по пътищата! 
 – Ели, успокой се. Защо се ядосваш? 
 – Защо ли? – тя му хвърли за миг убийствен поглед. – Ти не разбираш ли защо? Ти не видя ли 
какво стана пред очите ни? Какво направи тоя тъпанар! 
 – Катастрофира – опита се Джордж сговорчиво да представи своята версия. – Загина на място. 
Защо трябва да го ругаеш? 
 – Защо ли? – пак този въпрос, който в по-спокойна обстановка той би определил като риторичен, 
само че зададен с още по-гневен тон.– Защото, мой скъпи Джордж, ако ние бяхме само една секунда 
по-напред по шосето, само една секундичка, щяхме да сме на мястото на камиона! И това копеле ще-
ше да се фрасне в нас! Но нашата кола не е камион и ние нямаше да оцелеем! Разбираш ли? Ето зато-
ва го ругая! Телата ни можеше да са там, смачкани от тоя идиот, и само духовете ни да витаят по об-
ратния път към Созопол. Ей така да се носим над простора – и тя нагледно разпери две ръце, пускайки 
волана. 
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 – Внимавай! – викна Джордж и се пресегна да го улови. 
 Ели го плесна по ръката и отново пое управлението. 
 – Моля те, не прави повече така – запелтечи Джордж. – Спри за малко и се успокой. 
 – Стресна ли се най-после? – отвърна тя злорадо. – А знаеш ли на кое ме е яд още повече? На 
нашите управници. Години наред се случват най-ужасни катастрофи. И представяш ли си какво пра-
вят те? Обявяват ден на национален траур! Ден на траур, моля ти се! Това да не са войници, загинали 
за родината? Или полицаи, или пожарникари като вашите при двете кули! Да не би да са загинали в 
изпълнение на служебния си дълг? Някой си пиян глупак утрепал някого и те ще ми обявяват ден на 
траур! Вместо за две-три години да направят магистрали от край до край из цялата страна! Тъпанари! 
Политици! Крадци и мафиоти! 
 Ели замълча и повече нищо не каза, чак докато стигнаха. 
 А Джордж мислено, както си умееше, продължи диалога си с нея: 
 “Ами че сменете ги на следващите избори. Новите ще са си извадили поука и ще направят, как-
вото трябва, за да се задържат на власт. Така правим в Америка.” 
 Само че не й каза това на глас, защото може би щеше да засегне националното й достойнство и 
да я ядоса още повече. А Джордж не искаше да я ядосва. Още не бяха пристигнали и Ели държеше 
волана. 
 Той не знаеше, че същия монолог водеше и тя със себе си, но стигаше до задънена улица: 
 “С кого да ги смениш? Нали все ги сменяме! Всеки гледа да се налапа, докато е на власт, без да 
направи нищо, а после, като изпадне в опозиция, просто чака кога ще му дойде редът пак да вземе 
властта!” 
 След двайсетина минути те отново седяха пред къщичката насред оголялото лозе на брега на 
морето. Ели забърка два импровизирани омлета, салата от парникови домати и ги изнесе на веранда-
та. Хапнаха мълчаливо. Джордж опита още няколко пъти да позвъни на Майкъл, но никой не отгово-
ри. Оставаше им само да чакат. 
 – Може да си е променил плановете – опита се на глас да импровизира американецът, макар че 
вече бе започнал сериозно да се притеснява.– Този вариант да се видим тук също беше съвсем неочак-
ван. Той има делови срещи с разни хора. Може нещо ново да е изникнало... 
 – Не знам – сви рамене Ели. – Той е твой приятел. Ти по-добре го познаваш. 
 – Може би утре ще се обади. 
 Краткият зимен ден бързо отминаваше. Започна да захладнява и Джордж реши да извади пътни-
те чанти от багажника на колата, когато телефонът му зазвъня. Той погледна дисплея и въздъхна: 
 – Най-после! Майкъл е! – Отвори телефона и каза престорено сърдито: – Дивак такъв! Сам ли се 
сети да се обадиш, или си прочете графика за деня? Къде се изгуби, по дяволите! Ало! Майкъл? 
 После погледна към Ели с объркано изражение и й подаде телефона: 
 – Не разбирам... Някой ми говори на български. 
 – Ало, кой се обажда? – попита тя, а после се ококори. – Какво е станало?... Той в болница ли 
е?... Да, ще дойдем до половин час. Веднага тръгваме! – Затвори телефона и махна с ръка: – Джордж, 
сядай в колата! 
 – Какво е станало? – попита Джордж, когато вече се носеха по пътя към Бургас. 
 – Не ми казаха точно. Май го е блъснала кола. Нещо такова. Отиваме в полицията. 
 – Защо не в болницата? 
 – Не знам в коя. Този, който се обади, беше полицай. Заяви ми, че трябва да отидем при него. 
Там ще разберем. 
 Двамата влетяха във фоайето на полицейското управление и Ели обясни на дежурния, че ги 
очаква криминалистът Атанас Николов. 
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 Полицаят се обади по телефона и след малко един цивилен мъж на около трийсет и пет години 
ги повика да влязат. Дежурният записа данните от личната карта на Ели и пое паспорта на Джордж. 
Прочете името му, вдигна вежди до средата на челото си в израз на безкрайно учудване, но без да ка-
же дума, записа: “George Benkovski”. 
 Криминалистът ги въведе в семпла стаичка само с две очукани бюра, столове, стара кантонерка, 
рафтове за документи и примитивен компютър. Покани ги да седнат, самият той седна на стола срещу 
тях и ги загледа мълчаливо. 
 Ели го изчака да каже нещо, но притеснението й я подтикна първа да наруши странното мълча-
ние: 
 – Няма ли да ни обясните какво е станало? 
 – Катастрофа – кратко отвърна Николов. 
 Ели преведе на Джордж, а той изсипа цял куп въпроси отгоре й: 
 – И къде е Майкъл? Как е? Пострадал ли е? Защо този човек нищо не казва? 
 Ели преведе въпросите му, но от погледа на криминалиста остана с впечатлението, че той вече 
ги е разбрал. 
 – Всичко ще ви кажа – отвърна Николов, – но първо трябва аз да си изясня някои неща. Кой е 
Майкъл Брустър и какво ви свързва с него? 
 – Приятел е на Джордж – отговори Ели. – И двамата са американци от Денвър. Джордж е в Бъл-
гария във връзка с летните студентски бригади в САЩ за срещи с кандидатите да заминат. Не може 
да не знаете за тези бригади. А Майкъл се обади преди седмица, че случайно му се отворил път към 
България. Просто щяха да се видят днес. 
 – А вие, госпожице, как се вписвате в ситуацията? 
 Нещо в начина му на изразяване никак не й хареса. Можеше лесно да му каже: “Ами аз миналата 
година бях на такава бригада и сега помагам на Джордж”, но вместо това се наведе напред и попита: 
 – Какво значи да се “вписвам” и каква е “ситуацията”? 
 Атанас Николов забарабани с пръсти по бюрото и я загледа продължително. Но този път Ели не 
се поддаде на порива си да го залее с въпроси. 
 “Къса ми нервите – каза си тя. – Защо?” 
 Джордж гледаше объркано ту нея, ту служителя на полицията и не разбираше какво става. 
 Най-после криминалистът благоволи да възобнови разговора: 
 – Какво можете да ми кажете за господин Брустър? С какво се занимава и по каква причина е 
дошъл в България? 
 – Не зная – кратко и изчерпателно отвърна Ели. 
 – Попитайте приятеля му – подсказа Николов. 
 – Сам си го попитайте. 
 – Ще се правим на интересни, така ли? 
 – Никак не ми е интересно! – тросна се Ели. – Крайно време е да ни кажете защо сме тук и какво 
точно се е случило с Майкъл! 
 – Тази сутрин е катастрофирал между Бургас и Созопол. А вие ми се сърдите, като че ли аз съм 
виновен – криминалистът реши да се направи на несправедливо обиден. – Опитвам се да изясня неща-
та, но вместо да ми съдействате да се ориентирам, вие нищо не ми казвате. После как полицията да си 
върши работата? А той на всичкото отгоре е чуждестранен гражданин, и то не какъв да е, а америка-
нец. Посолството още утре ще ми скочи на главата, ще иска информация, бързо разследване и така 
нататък... Да не мислите, че ми е лесно? 
 – Просто ни кажете къде е той и какво се е случило с него. След това каквото искате, ще ви обяс-
ним – предложи Ели. 
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 Разследващият обмисли, погледна я сериозно и отвърна тихо: 
 – В моргата е. 
 – Какво!?! 
 Тя осъзна, че е скочила на крака. Седна и прошепна: 
 – Не може да бъде! Днес вече преживяхме една такава катастрофа. Как е станало? 
 – Карал е кола. Блъснал се е челно в идващ отсреща камион. 
 Брадичката й затрепера, очите й се напълниха със сълзи и тя се хвана с две ръце за бюрото, за-
щото почувства, че се олюлява. 
 Криминалистът мълчаливо и като че ли със загрижен поглед я изчакваше да се съвземе. Ели 
един два пъти отвори уста, за да заговори, но от стиснатото й гърло не можеше да излезе нито звук. 
Преглътна мъчително и видя, че Николов поставя до ръката й чаша вода. 
 Кога е станал, откъде я наля – не беше видяла. 
 Отпи една глътка, после втора и я остави. Трябваше да каже на Джордж. Обърна се към него, 
погледна го с премрежени от сълзи очи и гърлото й пак се стегна, като видя огромната му тревога. 
 – Джордж – прошепна Ели и го хвана за ръката, – Джордж, в онази катастрофа днес... Бил е Май-
къл. Той се е блъснал в камиона... Не е пътувал с автобус. Той е бил... Загинал е... 
 Джордж вдигна две ръце към лицето си. 
 Не можеше да проумее. Не можеше да повярва. 
 Майкъл? Загинал? Веселият, засмян, пълен с енергия Майкъл? Та той тъкмо тогава говореше с 
него по телефона! Как е възможно? 
 Осъзна, че всичко това е изприказвал на глас и криминалистът бе чул всяка дума. Но какво пък? 
Джордж нямаше какво да крие. Само че как можеше да си обясни случилото се? 
 – Майкъл беше добър шофьор. Невъзможно е да направи такава катастрофа! 
 – Няма невъзможни неща – каза на английски Атанас Николов и поклати глава. – Тук всички 
западняци, като усетят, че контролът ни е по-хлабав, се държат като тигри, пуснати на свобода. 
 – Но откъде е взел кола? Той долетя със самолет – продължаваше Джордж да отрича случилото 
се. 
 – Взел е под наем. И тук има рeнтакар, мистър Бенковски. Все пак ще ми кажете ли с какво се е 
занимавал и защо е дошъл в България? 
 Джордж разпери ръце и обясни елементарното, което знаеше: 
 – Майк е антиквар. Има магазинче в Денвър. Продава разни стари неща. Ние сме просто прияте-
ли от деца. Аз работя в увеселителен парк и нищо не разбирам от бизнеса му. Дойдох тук за среща със 
студентите. Той съвсем неочаквано ми се обади, че идва в България заради нещо си. И аз не разбрах 
защо... Някаква поръчка от някакъв колекционер... Просто щяхме да се видим за малко. 
 – Знаете ли къде е бил, в кои градове? С кого се е срещал? 
 – Нищо не знам. А и да беше споменал някакви български имена на градове или хора, аз изобщо 
нямаше да ги запомня. 
 – А вие, госпожице, какво знаете? 
 Криминалистът бе изоставил тона си на подозрителност и високомерие и в гласа му дори звуче-
ше някаква загриженост. 
 – Аз не го познавах – отвърна Ели. – Джордж се уговори с него за срещата. Не мога да ви бъда 
полезна. Съжалявам. 
 Николов поклати глава и въздъхна: 
 – Не ми е приятно, че ви занимавам с това, но вие тук сте единствените хора, които имат нещо 
общо с него. Говорел е с вас, докато е карал. Намерихме GSM-а при педалите в краката му. Аз просто 
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позвъних на последния набран от него номер и така ви открих. У нас е забранено да се говори по теле-
фон по време на шофиране. Може и затова да е изгубил контрол над колата. 
 Джордж поклати съкрушено глава. Припомни си разговора с Майкъл, как си изпусна телефона, 
как каза на Ели, че трябва да спре, за да се върнат обратно и точно в този момент беше станала катаст-
рофата. А после Майкъл не отвърна на позвъняванията му. 
 – Аз... може би все пак трябва да го видя? – плахо попита Джордж.– Или ще направите ДНК-тест 
за сравнение с родителите? 
 – Ще отнеме време – сви рамене дознателят. – Но сте прав, изглежда това трябва да е начинът. 
Ако не е бил осиновен. 
 Какво да обяснява на тоя американец за мизерните възможности на българската полиция и за 
цената на един такъв тест? И за какво да си правят труда? Затова, че някакъв чужденец се пребил с 
колата си, понеже карал като луд и си говорел с приятелчето по телефона? 
 Ясно, случаят е приключен. Няма какво повече да се рови. Кола под наем, личните документи в 
джоба, макар и оплескани с кръв. Никаква загадка! Криминалистът се изправи, благодари им за съ-
действието и ги изпрати до изхода. 
 Утре го чакаше доста писане. Трябваше заедно с Хари, другия експерт от дежурната оперативна 
група, да обобщят материалите, да напишат докладната записка до дежурния следовател и да му я 
предадат заедно със становището на съдебния лекар и всички снимки, свидетелски показания и мате-
риали от местопроизшествието. Виновникът за катастрофата не беше останал жив, за да го съдят и 
наказват. Следователят щеше да има грижата да уведоми американското посолство и – сбогом, Май-
къл Брустър. Заминаваш в архива! Някой друг щеше да има грижата да уточни с родителите дали ще 
бъде погребан в България или ще искат да получат урната с праха му. Това поне не беше работа на 
неговата оперативна група. 
 Атанас Николов вдигна телефона и се обади на колегата си: 
 – Хари, ще пием ли по една бира? Дай да разпуснем малко. 
 – Добре. Идвам – отвърна гласът в слушалката. 
 Наистина беше им дошло много за днес. Какво ли не бяха виждали в практиката си, но от днеш-
ната катастрофа дори и техните обръгнали сетива се бяха разтреперали. След малко Хари, или Хару-
тюн Манукян, както беше цялото му име, надникна през вратата и каза: 
 – Хайде да вървим. Исках да огледам още веднъж колата, но ще я оставя за утре сутринта. 
 Атанас Николов прибра папката в чекмеджето, угаси лампата и двамата закрачиха рамо до рамо 
към изхода. 
 Ели и Джордж бяха излезли на улицата и мълчаливо вървяха към колата, паркирана наблизо. 
Късна вечер. Двама дежурни полицаи пиеха кафе до една светеща витрина и весело разговаряха за не-
що. Мина момче на велосипед. Слънцето отдавна беше залязло и в разпръсквания от уличните лампи 
мрак Джордж и Ели се чувстваха като призрачни сенки, току-що излезли от някакво ледено подземие. 
 – Как ще се върна в Денвър? – прошепна Джордж. – Как ще погледна майка му в очите? Трябва 
ли да й кажа: “Майк говореше с мен по телефона и затова катастрофира? Ако не бяхме разговаряли, 
щеше да си е жив.” 
 – Ти не си виновен, Джордж. Той ти се обади, не ти на него. Откъде да знаеш, че кара кола в то-
зи момент? 
 – Тя няма да ме упрекне. Но аз не мога да го приема. Да загине ей така, за нищо! Само понеже 
по едно и също време сме се оказали в една и съща страна някъде в Източна Европа и е пътувал към 
мен! 
 Двамата седнаха в колата. Ели сложи ръце на волана и каза: 
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 – Не мога да тръгна сега за София. Да се върнем пак във вилата, а? Докато ти излезе решението 
за руска виза, имаме още една седмица. 
 Джордж отвърна, загледан през предното стъкло към празнично светещите витрини, някои още с 
новогодишната украса: 
 – Плаши ме само мисълта, че пак ще минем покрай онова място. Може да е глупост, но нека не 
се връщаме в Созопол. Предпочитам да поемаме към София. 
 – Много ми дойде за днес – възрази момичето. – Нямам сили. Нито ще дам на теб да караш. 
Един катастрофирал американец ми стига на ден. Само тази нощ ще преспим в колибката ми, ей я къ-
де е, на трийсет километра. 
 Джордж печално завъртя глава: 
 – Нека не минаваме пак оттам, моля те. Да си намерим хотел тук. Аз ще платя. 
 – Добре, да си потърсим хотел – сви рамене момичето. 
 Зима. Липсват курортисти, така че с хотела нямаха никакъв проблем. Наеха стая с две легла. 
 Жената на рецепцията се подсмихна на комбинацията “българка с чужденец в една стая, той 
плаща”, но за нейно щастие Ели не забеляза. Иначе сигурно щеше да има буря във фоайето. А и да 
седне ли да обяснява на всеки срещнат, че нямат достатъчно пари за отделни стаи! Грабнаха си сакче-
тата и се качиха с асансьора на петия етаж. Стаята с две легла се оказа стая с двойно легло, тоест със 
спалня. 
 Ели хвърли сака си на земята и понечи да се втурне към рецепцията, за да вдигне огромен скан-
дал. Имаше страхотна нужда да си го изкара на някого за този ужасен ден. Но Джордж я прегърна и я 
възпря. 
 – Остави. Не си струва. И в твоята колибка спахме в една стая? 
 – Но не на едно легло! – възропта момичето. 
 – Пак ще е същото. Ти от едната страна, аз от другата. Нямам сили за повече разправии, моля те. 
 – Аз щях да се разправям, а не ти – промърмори Ели, но не продължи да упорства. – Добре, ще 
мина през банята и да хапнем някъде. 
 – Хубаво – съгласи се Джордж. 
 В близката пицария си поръчаха семпла вечеря. Салати, две пици... Сервитьорът попита какво 
ще пият. Ели щеше да откаже, но Джордж поръча по една бира. Имаше нужда да си отпусне нервите. 
 Почти не говореха в началото. 
 После той започна да й разказва за Майкъл. Разни училищни истории, разговорите им в антик-
варното магазинче. Успя да й представи такъв пълноценен образ на приятеля си, та Ели изпита чувст-
вото, че отдавна го познава и Майкъл ей сега ще отвори вратата и ще седне при тях. Чак кожата й нас-
тръхна от силата на това усещане. 
 А Джордж не спираше да говори. Поръча си втора бира и колкото повече се напиваше, толкова 
повече се потапяше в спомените си. Ели не бе виждала досега мъж да се напива толкова лесно от две 
бири. Дали причината беше в преживения шок или понеже на американските момчета до двайсет и 
една години не им позволяваха да близнат алкохол? Или защото уж бяха гладни, а почти не хапнаха? 
Едва го убеди да си тръгнат накрая. Джордж плати и, подпрени един на друг и съвсем леко клатуш-
кайки се, те се упътиха към хотела, минаха така прегърнати през лъскавото фоайе, сподирени от всич-
ко разбиращия поглед на администраторката, и влязоха в асансьора. 
 В стаята Джордж бе твърде пиян, за да се съблече сам. Ели с усилие измъкна от ръката му втора-
та вече празна бутилка, помогна му да разкопчае ризата си и той почти успя да се справи с останало-
то. Легна и се загледа унесено в тавана. 
 После сълзите започнаха да се стичат от очите му и да мокрят възглавницата, а той беше безси-
лен да ги спре. 
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 – О, Джордж – погали го Ели и придърпа отгоре му завивката. 
 Той я прегърна силно, зарови лице в косите й и захълца неутешимо, шепнейки безспир: 
 – Това не е истина! Не е истина! Не е истина! 
 Ели майчински го галеше, утешаваше и притискаше към гърдите си, целуваше очите му. 
 – Поплачи си, Джордж. Не е срамно. Излей го от себе си. И мъжете плачат понякога. 
 Джордж се бе вкопчил в това топло и отзивчиво момиче, което единствено в света можеше да го 
разбере в този момент, даваше му утеха и спасение, беше до него и в приятните, и в тези ужасни ми-
гове от живота му. Струваше му се, че е заедно с Ели от години и светът му до такава степен е изпъл-
нен с нейното присъствие, че тя изглежда като нещо най-обикновено в него и по тази причина дори 
незабележимо. Но толкова силно, толкова съпричастно и истинско! Ели не беше някаква химера, не 
видение и недостижима мечта, а тук, истинска и жива! 
 И нейните нерви бяха опънати. И тя имаше нужда от утеха, от прегръдка и ласка. Потъна в обя-
тията му колкото силна, толкова и беззащитна. Джордж изпита такова усещане за сливане и единение, 
каквото никога и с нито една жена не беше изпитвал. Не че бе имало кой знае колко жени в живота 
му. Той я притисна силно до себе си, изпълнен неочаквано със съвсем различен порив. Тялото й до 
неговото. Кожата й до неговата. Устните й до неговите. 
 – Ели... – прошепна с премрежен поглед. 
 Това не беше въпрос, нито повик, а само констатация. 
 – Да, Джордж – отвърна момичето в съвсем същия смисъл. 
 На сутринта мълчаливо си събраха багажа. Ели нищо не каза за случката през нощта. Джордж се 
чувстваше неудобно да я коментира и също не отвори дума. 
 Сега на трезва глава не знаеше доколко това го обвързва с момичето. Дали не бе прекрачил 
всички допустими граници? Трябваше ли да се чувства натрапник? Ако се извини за нахалството си и 
се раздели с нея в този момент – няма ли да я обиди и да изглежда като беглец? А трябва ли фактът, 
че е преспал една нощ с едно момиче, да промени живота му? Не беше ли го пожелала и тя също тол-
кова силно, колкото и той нея? Тя смяташе ли сега да се овеси на врата му или се ненавиждаше, заде-
то е била с някакъв случаен американец в някакъв случаен хотел? Не се ли боеше, че след този миг на 
близост той ще се натрапи в живота й и няма да може да се откачи от него? Какво беше Джордж за 
нея и какво беше Ели за него от този ден нататък? 
 “Господи!” – психоаналитичната му глава щеше да се пръсне от въпроси, колебания, противоре-
чия, желания и угризения! Не смееше да я погледне в очите, защото се боеше от това, което ще види в 
тях. 
 – Хайде – каза простичко Ели и застана пред него със сака на рамо. Погледът й не изразяваше 
нищо по-различно от онова, което бе изразявал вчера сутринта. 
 Джордж почувства такова разтърсващо облекчение, че, изгубил дар слово, можа само да кимне и 
да тръгне послушно подире й. 
  

Галина Златарева 
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