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Приоритети
ВАЖНА НОВИНА ЗА РАЗМЕРА НА ПЕНСИИТЕ
 	От 1 септември 2021 г. влизат в сила разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО), с които се променя механизмът за определяне на намалението на осигурителния доход, от който се изчислява индивидуалният коефициент при определяне на размера на трудовите пенсии на лицата, родени след 31 декември 1959 г. и осигурявани в универсален пенсионен фонд (УПФ).
	С тях се цели постигането на по-малко по размер намаление на индивидуалния коефициент и съответно – по-висок размер на пенсията, отпускана от държавното обществено осигуряване (ДОО), предаде БНТ.
	Посочените промени ще се прилагат при изчисляването на размера на всички лични и наследствени пенсии, свързани с трудова дейност, които се отпускат с начална дата след 31 август 2021 г., както и на пенсии с по-ранна начална дата, ако производството по отпускането им не е приключило към момента на влизане в сила на новите текстове и все още не е определен действителният им размер.
	Новите положения ще се прилагат при изчисляването на индивидуалния коефициент както по разпоредбите, приложими за пенсии с начална дата преди 2019 г. (старата методика), така и по текстовете, приложими за пенсии, отпуснати след това (новата методика).
	Изрична разпоредба е предвидена за трудовите пенсии с определен действителен размер с намален индивидуален коефициент, които са отпуснати с начална дата преди началото на септември 2021 г. В момента Националният осигурителен институт (НОИ) изплаща общо 172 226 такива пенсии.
Всеки пенсионер с такава пенсия ще може да подаде заявление с искане за преизчисляването ѝ с индивидуален коефициент, намален съгласно новите разпоредби, ако това е по-благоприятно за него. Заявлението може да се подава лично или с нотариално заверено пълномощно в териториалното поделение на НОИ, което изплаща пенсията, не по-късно от 30 септември 2022 г.
	Във връзка с тази възможност за преизчисляване на отпуснатата трудова пенсия въз основа на заявление от пенсионера, следва да се има предвид, че когато на лицето се изплаща пенсия, приравнена на минимално гарантирания от държавата размер за съответния вид пенсия, но действителният ѝ размер е по-нисък от този минимален, преизчисляването може да няма очаквания ефект: когато преизчисленият размер остане отново под гарантирания минимален размер, той ще продължи да се изплаща без промяна, а ако преизчисленият размер надхвърли с малко изплащания до преизчисляването минимален размер, увеличението на изплащаната пенсия ще е ниско.
	Тези случаи ще са повече при пенсиите за инвалидност, като се има предвид, че 105 549 или почти 70 на сто от изплащаните 151 246 пенсии за инвалидност поради общо заболяване, трудова злополука или професионална болест с намален коефициент, са в минимален размер. При пенсиите за осигурителен стаж и възраст с намаление на индивидуалния коефициент, които са 15 134, изплащаните в минимален размер пенсии са 1 503 или малко под 10 на сто, поради което ефектът от преизчисляването при тях ще е по-осезаем.
	При преизчисляването не може да се променя методиката, по която първоначално е изчислен индивидуалният коефициент (по старата или по новата методика), а само начинът за определяне на намалението на осигурителния доход на заявителя, от който се изчислява коефициентът.
	Трябва да се има предвид, че ефектът от преизчисляването на отпуснатата пенсия е строго индивидуален и както изчисляването, така и намалението на индивидуалния коефициент зависи пряко от осигурителната история на лицето и конкретните периоди на осигуряването.
	Намалението на коефициента отразява обстоятелството, че лицата, родени след 1959 г., се осигуряват за държавна пенсия с по-нисък размер на осигурителната вноска за риска „старост“, тъй като част от нея постъпва в УПФ с цел получаване на втора допълнителна пенсия, допълни БНТ.
 
Източник: www.fakti.bg

Делници и празници
НАШИТЕ УСПЕХИ
	На 31-ви юли и 1-ви август в гр. Перник се проведе 14-ти републикански многожанров фестивал на хора с увреждания. Там взехме участие и ние, съответно състав Тракийски цвят, който заслужено получи плакет, и дует Родопски звън: Ася Бурова и Кирчо Родопски, чиято награда е златен медал. При нашите изпълнения имаше бурни овации.
 
	На 8-ми август взехме участие в гр. Добрич в турнира по канадска борба „Воля за победа“,  организиран от колегата Захари Стоянов. Там завоювахме 7 медала — 3 златни и 4 бронзови, Ася Бурова — 2 златни, Кирчо Родопски — 1 златен, Емка Танова и Хасмик Варданян по 2 бронзови. 
 
	На 5-ти септември състав "Фолклорен изгрев" взе участие в 20-ти юбилеен фестивал за двугласно пеене в гр.Неделино. Изпълнихме две песни, като състав, с  индивидуални изпълнения на Емка Танова, Марин Маринов, и дует "Родопски звън". Завоювахме сребърен медал комплексно, журито беше много прецизно. Благодарим на семейство Карамфилови за топлото посрещане. 
	На 10-ти септември се проведе викторина със 100 въпроса по случай 100 години от  създаването на ССБ, където Ася Бурова зае 3-то място след Алекси Начев и Мария Миховска. Поради пандемията всички мероприятия се провеждаха при спазване на противоепидемични мерки. 
Да си пожелаем здраве и нови творчески успехи!
 
Ася Бурова
 
 

От първо лице
СЛУЧАЙНА СРЕЩА
	Както от доста години насам и тази година НАСГБ, организира колективно летуване в гр. Приморско, в х-л "Тишина". Разбира се това е плод на дългогодишно партньорство с национално представително  сдружение  СГБ, за което можем само да благодарим.
	Първите дни от почивката бяха потопени в дъжд и все още хладен морски въздух. В последните два дни, към своя край, времето ни се усмихна. Независимо от това, понякога и последният вагон носи щастие. Важното е да си в композицията. Така се случи при нас, групата от гр. Русе. 
	С разрешение на управата на хотела, цялата група от НАСГБ от 126 летовници, си спретнахме галавечер. Полека-лека, към немалобройната компания на асоциацията, започнаха да се присъединяват и летовници, гости на хотела. Завързахме приятелства от всички краища на България, но едно приятелство скоро претърпя проверка.
	През лятото, освен организирани почивки, се провеждат и планирани организационни дейности. Едно от най-важните е Общо годишно отчетно събрание, което беше планирано за 23 юли тази година. Всички знаем, че по железопътния път на страната ни, непрекъснато тече ремонт, което допълнително усложнява придвижването на пътниците, да не говорим за хората имащи някакъв здравословен или сетивен проблем. На помощ ни дойде мисълта за приятелството от гр. Приморско, а всички те бяха бивши и настоящи служители на БДЖ. С едно обаждане имахме тяхната подкрепа и помощ по всички железопътни възли, където трябваше да се прекачваме, за да достигнем до гр. Пловдив. Пропуснах да кажа, че във влаковите композиции на БДЖ имаше сляпо-глухи пътници от цяла България. Ами да, това са 24 структури на НАСГБ и от всяка има поне по двама пълномощници на ОС на НАСГБ. 
	След пристигането ни на гара Пловдив, беше организиран таксиметров превоз за всички до х-л "Интелкооп", където щеше да се провежда ОС на НАСГБ.
	Като завършек на тази прекрасна среща, си направихме една обща снимка за спомен. Разбира се, че повечето от нас сме слепи и няма да видим изображението, но знаем тази снимка, какъв спомен носи. Нещо повече, ще се съхранява в сърцата ни— искрица топлина, която ще ни топли в трудни моменти.
	Ще си позволя, чрез страниците на списание "Звук и светлина", да изкажа искрената благодарност към всички служители на БДЖ, които са оказвали и оказват, съдействие на хора със специфични потребности при придвижване. За съжаление не успях да запомня имената им, но две от тях, се забиха като гвоздеи в съзнанието ми, а това са Руска Иванова — началник влак и Николай Вранкин — бивш машинист
Бъдете живи и здрави!
Владимир Маринов


ВЪЛНЕНИЕТО, КОЕТО ПРЕЖИВЯХ В СЪРЦЕТО НА РОДОПИТЕ И КОЕТО, НИКОГА НЯМА ДА ЗАБРАВЯ
	През август, ние, членовете на ТО на НАСГБ – Габрово, бяхме седем дни на  почивка в китното родопско градче  Велинград. Отседнахме в хотел Деви, където ни посрещна очарователната Цвети. Тя ни обслужваше, без да пести сили, и се чувствахме като у дома си! Да, точно така, чувствахме се като у дома си! Винаги усмихната, добронамерена! Хигиената, на която аз ужасно много държа, беше безупречна, а персоналът супер любезен! Наред с цялото гостоприемство , тя организира и няколко екскурзии, вълнението през които ще запомня завинаги.
	Първата екскурзия беше на езерото Клептуза. Цвети беше постоянно с нас и ние, макар и да не виждаме, усетихме красотата на това място! Особено лодките, които бродеха из езерото и шумът на вълните, които се плискаха в него! Как може човек да не се възхити на мястото, където трите планини - Рила, Пирин и Родопите, правят водосбори! Тук  всичко е  прекрасно!
	Водата е студена и минерална. Да не говорим за гората, която, също имаше своята атракция и в която може човек, всичко да си купи! Оттам се вижда и крепостта Цепина, която е истинска историческа  ценност.
	Нямам търпение да ви разкажа и за село Дорково! В праисторически времена там са живели огромни слонове – Мастодонти. При природен катаклизъм загиват всичките животни и едва в миналия век откриват тези бивни. Българи и французи, заедно, сглобяват това животно, което днес е огромна атракция.
	Втората екскурзия беше в Добринище. Там се качихме на открития лифт и посетихме връх Безбог. Дъхът ми просто спира, като си помисля за това място! След дълго вървене стигнахме и до едно красиво езеро, където седнахме да си починем. 
	По време на пътуването Цвети постоянно ни разказваше за местата, през които минавахме!
	Никога няма да забравя мястото, където бе направено огромно сърце, което е знак за съжителство на всички етноси. Посетихме и джамията, където ни дадоха забрадки и ни разрешиха да влезем. Впечатлението ми беше за страхотна хигиена.
	В същия ден отидохме и до Разлог. Там, в парка, имаше истински изненади – направени бяха китайски зодиак, пиано като скулптура, малки шадраванчета с форма на гъби и какво ли още не!
	Много може да се разказва за този край, но за да го разбере човек, непременно трябва да го посети!
	Престоят във Велинград остави прекрасни спомни у мен. Възхитих се от професионализма на обслужващите в хотела, които могат да служат за пример в този бранш.
	Благодарна съм за вълнението, което преживях в сърцето на Родопите!
 
Василка Кичукова
 

Силуети
ХАРИЗМАТИЧНИЯТ МИХАИЛ КЪРЛИН!!!!
 	Със своите 47 години на председателското кресло, Михаил Кърлин изпреварва много чужди и наши председатели на сдружения с идеална цел, кооперации, монарси и диктатори. Според Янаки Градев по управленско дълголетие председателят Михаил Кърлин е четвърти в света. Пред него били само Фидел Кастро, Васил Панев и Моамар Кадафи. Експредседателят Янаки Градев прави своите изчисления сякаш с известна завист. След свалянето от власт на либийския диктатор, властелинът на слепите кооператори вече се премества на третата, още по-престижна позиция. А от българските монарси Иван Александър, с владетелския си стаж от 40 години, изостава с цели 7 години от този на Михаил Кърлин. Нашият председател освен на атрактивния Фидел Кастро, отстъпва и на Гинес-рекордьора от съюза на глухите Васил Панев с председателски стаж от 48 години. Но без съмнение, по продължителност на властване кооператорският любимец Михаил Кърлин е с доста години и пред 
Тодор Живков, и пред цар Фердинанд!!! А сред председателите на българските потребителни кооперации полуслепият свръхнадарен председател от Банско изглежда е абсолютен шампион. 
	Разбира се, избухвали са на няколко пъти и определени брожения срещу многолетното здраворъко управление на супермениджъра Михаил Кърлин с желязна 10-годишна цикличност. Дори през 1983 г. и 1993 г. са правени твърде сериозни опити за детронирането на Председателя Кърлин, и то все на 11 април, но и двата пуча завършват с пълно фиаско за силно безкъсметните превратаджии. И пак през три години около 2 хиляди слепи и слабовиждащи кооператори посредством пълномощниците си почти единодушно дават вота си на своя харизматичен лидер. 
	Въпреки тежко нарушеното си зрение, Михаил завършва основното си образование в родния си град, а средното - в гимназията на Разлог. Приет е за студент в Ленинград (сега Санкт Петербург) по специалностите математика и електроника, но талантливият математик предпочита Софийския университет, в който завършва право. Вероятно компенсаторно, слабовиждащият ученик и студент Михаил Кърлин винаги е пълен отличник. И нещо прелюбопитно – банскалийското момче с дълбоко увредено зрение е трикратен шампион от републикански олимпиади по математика.
	Още в първи клас е приет за чавдарче и е определен за председател на класа. От шести клас е председател на пионерската организация и знаменосец на училището. В гимназията е секретар на класа, а от 10-ти клас – секретар на УЧКОМА и знаменосец на гимназията. В университета е културно–масовика на ВУЗ-овския комитет на комсомола. Избиран е и за председател на Софийската териториална организация на ССБ, също и два мандата – за член на Бюрото на неговия Централен съвет. Член е бил и на Настоятелството на Народно читалище на слепите „Луи Брайл”. В качеството на такъв няколко години е бил редактор на първото в България говорещо списание „Популярна просвета”. Бивал е и заместник -председател на Съюза на търговците в България, а също и член на УС на ГКС и на УС на ЦКС.
	Като студент през 1962 г. става член на НПКСБ, от март 1966 г. е избран за член на Контролния съвет. През 1968 г. е избран за председател на Контролния съвет, а през 1972 г. е вече първи зам.-председател на кооперацията. От 1 април 1974 г. я оглавява.
	Според Михаил Кърлин най-големите му постижения са може би, че от 1986 г. НПКСБ няма грам кредити към никого. Второ – евтиното закупуване на тази двуетажна сграда, в която се помещава нейното управление. Тя е 760 кв. м. разгъната площ и е разположена в парцел с размер от 2 100 кв. метра. Третото му постижение е запазване собствеността на кооперацията.
	Бащата на моя персонаж Александър е строг главен счетоводител, Майка му Мария – неподражаем главен готвач. Елена Тодорова Астинова е неговата съпруга. Синът му Александър работи като адвокат. Любящ дядо е на двама внука: Михаил - на 19 и Кристиян - на 12 години.
	На 9 август, понеделник сутринта, след кратко боледуване, Михаил Кърлин, навършил на 3 април 78 години, умира в софийския си дом. 
Поклон пред светлата му памет!	
	Ангел Сотиров
	Снимка: Фотоархивът на автора
 

Щрихи от родината
КРЪСТОВА ГОРА
	Има едно място в България, към което всяка година в нощта срещу 14 септември, когато православната църква чества Кръстовден - Въздвижение на Светия кръст Господен, се стичат хиляди вярващи. Това е Кръстова гора. 
	Комплексът е разположен сред красива гора в Средните Родопи, на 60 км от Пловдив. Местността привлича поклонниците с преданието, че там е заровена частица от Христовия кръст. Много легенди се разказват за това място и всички те са свързани с кръста от Голгота и чудото на изцелението. Откакто на родопския връх се пази и частица от Божия кръст, мястото се прочу и в други държави.
	Историята на празника датира от далечната 326 година. Тогава, по заповед на царица Елена, майката на Константин, бил издирен кръстът, на който бил разпънат Христос. Не знаели как да го разпознаят - понеже Исус бил разпънат редом с разбойници. Затова започнали да допират дървените кръстове до мъртвец и до болна жена. От допира с един от тях, мъртвецът оживял, а болната оздравяла. След чудото архиепископ Макарий вдигнал кръста нависоко, та всички да го видят и да приемат християнството.
	Частица от чудотворния кръст се пази в комплекса на Кръстова гора, а точно в нощта срещу Кръстовден небето се отваря за вярващите, за да ги дари с благодат и здраве. Богомолците се стичат на поляните около манастира “Св. Троица” да се помолят за изцеление на телата и пречистване на душите си.
	На Кръстова гора вярващите се чувстват най-близо до Бог. Не само заради високата надморска височина, но и заради магическата енергия на мястото. Легендите, но и много очевидци разказват за неговата вълшебна сила, която е най-голяма в дните около празника на 14 септември. Тогава местността почернява от народ, който спи направо на поляните в подножието на върха с огромния кръст, символ на мястото. От основния храм “Покров на Пресвета Богородица” до там се стига по стълби, които минават между 12 параклиса, носещи имената на 12-те апостоли. В тях вярващите също могат да запалят свещ и да се помолят на спокойствие пред иконите на своя светец. На Кръстовден посетителите отнасят със себе си по едно от хилядите камъчета, пръснати наоколо, с изрисувано върху тях Разпятие.
	Поверието гласи, че изцелението спохожда християните на святото място, докато спят. В съня си те разбират как могат да се спасят от налегналата ги болест. Когато преспиш там, единственото, което се иска от теб, е да запомниш всичко, което видиш на сън, казват монасите от Кръстова гора. Хората вярват и затова идват от цяла България да търсят цяр за физическите и душевните си проблеми. Молитвата продължава до зори, а очевидци разказват, че никой не усеща как минава времето - въпреки хладната нощ, вярващите не чувстват нито студ, нито умора.
	Кръстът зарежда с енергия за месеци напред, твърдят присъствали на тайнството. Смята се, че който е бил тук три пъти, става хаджия. Голяма част от миряните изминават дългия път догоре, само за да се заредят с енергия. И казват, че тя им стига за цяла година - чак до следващия Кръстовден.

Източник: www.brat-bg.com
 


Хоризонти
ПАРИЖКАТА УЛИЦА НА ВЕСЕЛИЕТО
	През ХІХ в. парижкият квартал Монпарнас бил сравнително спокоен район, обитаван от учители, рентиери, занаятчии, монахини, кочияши и селяни. Но там имало и кътче на несериозен, дори разпуснат живот — една „гореща улица“, която почтените граждани споменавали само с намеци, сякаш ставало дума за срамна болест: улица дьо ла Гетe (Rue de la Gaîté), което название може да се преведе като улица „Веселие“.
	По онова време върху вината и другите алкохолни напитки, внасяни в Париж, се дължали огромни данъци. Но тази част на Монпарнас се намирала извън данъчната зона и затова била освободена от плащането им. Ето защо през ХІХ век множество театри и дансинги се премествали близо до тукашните евтини кръчми, които привличали много посетители. Така към 1914 г. се оформил най-привлекателният център на Монпарнас. Около тази малка територия се появили кафенета, барове, павилиони за сладолед, ресторанти, народни танцови площадки, лавки с купища стриди, пържени картофи и печени кестени.
	Днес вече не съществува бирария „Ганглофф“ — която представлявала буквално конвейер за пиво, за чиито посетители се пускала музика от латерна с мотиви от популярни оперети на Офенбах. В квартала и до днес се предлагат морски дарове. Но сладкарницата „Белият заек“, която представлявала истински дворец с разнообразни сладкиши и кремове, била затворена през 1958 г.
	В миналото цялата улица била истински образец на „бедняшко изобилие“ — с магазини за обувки и шапки, бижутерия, салони за фризура и козметика. Даже до днес в сравнение с 1914 г. населението тук не се е променило: домакини бързат за покупки, лениви безделници, случайни минувачи, търговци, улични художници, клошари, скитници…
	Билетите за многобройните театри били евтини — от 9 до 15 су. В театър „Бобино“ спектаклите се състояли от смесица между скечове и песни, представяни от различни куплетисти, по подобие на големите кафе-шантани в по-реномирания квартал Монмартър. Сцената се предоставяла и на всевъзможни улични певци, разказвачи, различни екзотични типове, чудаци, млади ура-патриоти и анархисти, които се подигравали над добродетелните буржоа.
	Звездата на казино „Монпарнас” бил комикът Монтегю, от когото се възхищавал дори Ленин. В своите простички, но пламенни сценки и песнички той страстно протестирал срещу буржоазното общество на Третата република. Освен това, бил невероятен мим, който можел да пресъздаде всевъзможни образи: дебел буржоа,  работник, адютант, полицай, кръгъл глупак, непохватен селянин. През август 1914 г. след дълъг престой в полицейската префектура Монтегю едва отървал затвора. Забранили му да пее. Но когато видял, че започващата Първа световна война се превръща в огромна касапница, станал патриот и учудил всички с думите си: „Аз защитавах бедните и нещастните, но сега ще защитя Франция, защото тя цялата е нещастна!“ — след което се върнал на подиума.
	Театър „Монпарнас“ през 1930 – 1942 г. под ръководството на Гастон Бати станал един от първите авангардни театри — но през 1914 г. репертоарът му все още не се различавал от този на другите театри. Основан в 1819 г., той бил най-старият театър за улични спектакли, както и най-големият със своите 1200 места. Архитектурният му дизайн от 1886 година е съхранен до наши дни.
	До днес е оцелял също театър „Бобино“, който и сега е истински храм на песента! Тук вече повече от 100 години най-големите майстори на песента демонстрират своя талант. Някога вместо него имало панаирен театър, чиято звезда бил клоун на име Бобино. Тогава на сцената му се изявявали жонгльори, акробати и мимове. Първоначално се наричал „Люксембургски“ по названието на парка, в който се намирал. Но това звучало прекалено надуто и зрителите бързо го преименували на „Бобино“. През 1867 г. се преместил на улица „Веселие“.
	Местната публика била безмилостна към актьорите и певците. При най-малък фалш в звуците или жестовете тя започвала да крещи, да освирква и хвърля портокалови кори. Затова тук начинаещите певци издържали доста трудно първия си изпит.
	От началото на ХХ век до днес няма парижка естрадна знаменитост, която да не е изпълнявала песни в „Бобино“. Сред другите били прочутият Морис Шевалие и кралицата на парижките улици — Едит Пиаф.
	Улица „Веселие“ и сега продължава да е един от притегателните центрове на Париж.
Любомир Чолаков
Източник: www.iskamdaznam.com
 

Любопитно
ЕКСПЕРИМЕНТ НА ЕЛЪН ЛАНГЕР, КОЙТО ДОКАЗА, ЧЕ СТАРОСТТА СЪЩЕСТВУВА САМО  В НАШЕТО ВЪОБРАЖЕНИЕ
	Всички знаем, че човек е на толкова години, на колкото сам се чувства. Но едва ли някой приема тази фраза сериозно, защото са ни учили, че човек със сигурност трябва да остарее, с всички произтичащи от това не особено приятни обстоятелства. Ами ако ви кажем, че можем да откажем да остаряваме и грохваме? Известната американска психоложка Елън Лангер доказа със смелия си експеримент, че стареенето изобщо не е задължително, ако сами не го искаме.
	Д-р Елън Лангер е известна със своите революционни открития, които засягат предимно възрастните хора. През 1976 г. тя предприема изследвания в старческия дом Ардън Хаус в Кънектикът, които преобръщат съвременната геронтология.
	Лангер доказва, че прекалената грижа за възрастните хора не е полезна за тях, а напротив, съкращава дните им. Понякога прекалената загриженост води човек по-бързо към смъртта, старостта и болестта. Благодарение на Лангер в науката се появи терминът „Синдром на заучената безпомощност“, който беше признат от учените по целия свят.
	Но Елън Лангер не планирала да спре дотук и през 1979 г. решава да разсее останалите вековни митове за стареенето на хората. За нов експеримент Елън избира 8 мъже, чиято средна възраст била 75 години. Те се съгласили да се преместят в специално оборудвано за тях жилище в щата Ню Хемпшир, разположено на територията на бивш манастир.
	Участниците в експеримента дори не можели да си представят какво ги очаква в новия дом, където трябвало да живеят няколко седмици, без да имат връзка с външния свят. От мъжете се изисквало съвсем  малко — Лангер ги помолила да не взимат със себе си снимки, книги и списания, които са излезли по-късно от 50-те години.
	Когато дядовците влезли в къщата, те просто онемели. В новия им дом всичко било както през далечната 1959 г. — книги на рафтовете, календари, грамофон с грамофонни плочи и дори черно-бял телевизор с миниатюрен изпъкнал екран и леща. Всичко около тях ги върнало 20 години назад, в онези дни, когато те все още били мъже, в разцвета на силите си, току-що прекрачили прага на зрелостта.
	Лангер помолила участниците в експеримента да се държат така, сякаш всъщност е 1959 г. Мъжете трябвало да си представят, че са на 50-55 години и се оказало много по-лесно, отколкото си мислите. В къщата имало изследователи, но Елън строго забранила на асистентите си да напомнят на възрастните хора по какъвто и да е начин, че са стари.
	Ако някой дядо решавал да премести стола си в друг ъгъл, трябвало да се помъчи сам или да извика наборите си за помощ. Също така, никой не смятал да им напомня да си взимат лекарствата, да следи за спазването на диети и други обичайни неща в такива случаи.
	Д-р Елън Лангер е най-добрата илюстрация за нейната научна работа.
	Изолацията от външния свят, пълната независимост и внимателно пресъздадената атмосфера в къщата повлияли благотворно на дядовците. Само след седмица повечето от тях имали подобрена стойка, мускулна сила, подвижност на ставите и дори добро зрение. Един от мъжете започнал да вижда по-добре с 10%, въпреки факта, че не получавал никакви специални грижи или лекарства.
	Увеличила се и интелигентността на участниците в експеримента — при 5 от тях коефициентът на интелигентност към края на експеримента станал по-висок, отколкото в началото. Но най-удивителното е, че мъжете се променили и на външен вид. Когато се сравняват техните снимки преди и след експеримента, ясно се вижда, че те са … по-млади.
	За пълна обективност снимките на дядовците били показани на хора, които не знаели нищо за изследванията на д-р Лангер. Всички те били сигурни, че има поне три години разлика между снимките, направени в края на експеримента и в началото, определено на началните изглеждали по-стари.
	Експериментът на Елън Лангер бил признат за успешен — той доказал, че благосъстоянието на човек зависи пряко от неговата среда и моделите, които му се налагат. С други думи, ако на 70-годишна възраст човек се нарича старец и изисква подходящо отношение от другите, тогава той се чувства старец. По-добре да вземем пример от Хелън Рут ван Уинкъл, 91-годишна блогърка, която живее по-смислен живот от много млади момичета.
	Ако пренебрегнете условностите и се смятате за 45-годишен до 95-годишна възраст, тогава има голяма вероятност дори последните години от живота ви да бъдат изпълнени с активност и радост и болестите да отстъпят на заден план. Самата д-р Елън Лангер се опитвала да се съобрази със своята теория и на 73 години нагледно демонстрирала опита си. През 2009 г. тя публикува книгата „Обратно на часовниковата стрелка“, която забавно разказва на всички тайните на дълголетието и здравето.
 
Източник: www.iskamdaznam.com

ИНТЕРЕСНИ МОМЕНТИ В УЧИЛИЩЕ
	В тон с новата учебна година няма как да не обърнем внимание на някои интересни моменти свързани с българското образование преди и сега.
	Училището безспорно е една институция към която трябва да се отнасяме с уважение и отговорност, но това не я прави лишена от дребни абсурди.
	Да започнем с една случка от далечната 1961 г, когато директорката на Втора гимназия „Христо Ботев“ в Димитровград получава анонимно послание. В писмото се съобщавало как славният герой Христо Ботев не е загинал, а е бил пленен от турците и те сега го освобождават. Другарката Златка Ганева трябвало да организира посрещането му на гарата. Тя без много да се замисли или да пресмята годините организира цялото училище, което в 12.09 часа в уречената сряда е строено на перона и очаква Ботев да слезе от влака Истанбул — Белград. Не само учебният процес е оставен на заден план в този ден, но и специално за важния гост е доведен бръснар — бай Станю, ако случайно има нужда от услугите му. Комитета по посрещането е удостоен с присъствието на няколко редови пътници, но Ботев така и не слиза от влака по обективни причини.
	За тези, които не са били родени за да си спомнят ще добавим някои обичайни соц практики свързани с училището: задължителни за всички униформи, които не са имали вида на съвременните си наследници, рязане на крачолите на дънки, ако дръзнеш да се появиш с тях в учебно заведение, бригади, военно обучение, манифестации по празници, Тимуровски команди, кръжоци, пропаганда вървяща в комплект с образованието и предмети тясно свързани с комунизма, но без никакво приложение в живота, както и много други сходни неща.
	За да е пълно сравнението трябва да представим на подобен принцип и ситуацията след 1989 година и началото на прехода.
	През 1999 по средата на учебната година в една казанлъшка гимназия трима ученици решават да проверят мащабите на поражение при направата на „миризлива бомба“. Те се зареждат с кубчета мая за хляб и грижливо я поставят във всички тоалетни тип клекало из училището, това стратегически се прави в петък малко преди края на втора смяна. Топлото вече време е на тяхна страна и скоро аромата на подвига започва да се носи из цялото школо, а в понеделник сутрин всички минирани тоалетни са непристъпни. Очакваните резултати от един неучебен ден са надминати и следва преустановяване на часовете за три дни. На персонала на училището и две почистващи фирми им коства доста усилия да овладеят щетите и миризмата. Тримата юнаци са разкрити и изключени за наказание, но едва след като заедно с всички ученици си отучват за времето прекарано в непланирана ваканция.
	Неща с които неволно свързваме училището и образованието в наши дни са: пищови и продажба на изпити, ученически бисери, бомбени заплахи с цел бягство от час, повече свободни места в университетите, отколкото кандидати, фалшиви/купени дипломи, непристойно поведение от страна на ученици или учители, неуместни изказвания на образователни министри и други, колкото смешни, толкова и печални факти.
	Всяко време само си ражда героите и те приличат изумително много на него. Трудно може да се отсъди кога и кои абсурди са по-големи, но едно е ясно — образованието е необходимо и то оцелява въпреки трудностите на своето време.
	Все пак нека отдадем нужното уважение и да си спомняме повече с добро за времето прекарано в класната стая, защото то ни е променило и превърнало в това, което сме сега.
	Малко хора помнят как се решава квадратен тричлен или какво е митоза, но всеки може да разкаже свои забавни случки от час, да си спомни кой учител е оставил отпечатък в съзнанието с нещо или да се опре на стар приятел с когото не е губил връзка от трети клас.
	Кажете на децата и внуците си да ценят времето прекарано в училище, те ще ви се чудят сега, но един ден ще ви разбират много по-добре.
 
Източник: www.cheti.info
 

Разкази
ХОРА КАТО ВСИЧКИ ХОРА
	Преди години през лятото се хванах на работа в една почивна станция. Домакин на станцията беше стар македонец родом от Скопие. Като разговаряхме веднъж между другото ми разказа, както той се изрази, как се опознал със слепите.
	— Имах роднина братовчед, живееше в София. С някакъв съдружник държаха млекарница близо до гарата. Братовчедът ме уговаряше да се преместя в София — животът там бил по-хубав. Събрах една торба багаж и хайде в София. Намерих млекарницата. Братовчедът много се зарадва, прегърнахме се, целунахме се както му е реда и той ме покани на една маса. Донесе ми чаша топло мляко, парче хляб, седна до мене и заговори.
	— Дойде в малко лош ден, ама... Аз го погледнах уплашен. Той ме тупна по рамото.
	— Слушай, слушай, лошото е че днес съм сам. Не мога да оставя, че да те заведа у дома. Затова ще поседиш тука, ако дойде някой познат ще го накарам да те заведе. Ако ли пък не, довечера като затворим, аз ще те водя.
И той отиде да обслужва клиентите си. Аз седях, навел глава и си мислех. Какво ли ме чака занапред. Така изминаха час, два, а може би повече. По едно време в млекарницата влезе един сляп, висок слаб мъж с дебел бял дървен бастун в ръка. Като го видя, братовчедът радостно извика:
	—  Иване, тъкмо навреме идваш, Господ те изпраща. Трябваш ми да свършим една работа.
Доведе го на моята маса, подаде му стол, помогна му да седне и се обърна към мене.
	— Излезе ти късметът. Той ще те заведе у дома.
	Изглежда по израза на лицето ми, той разбра моето недоумение и весело добави:
—  Не се бой, той познава София по-добре и от мене. Вярно ли е, Иване?
Сложи ръка на рамото му и продължи:
	— Тук е братовчед ми от Скопие. Ще го правим софиянец. Запознайте се.
Мъжът протегна напред ръка, аз сложих моята в неговата и почувствах енергичното му ръкостискане. Братовчедът притегли един стол, седна и се наведе към него.
	—  А сега да си дойдем на думата. — Сложи той ръка върху неговата. — Днес съм сам. Ще можеш ли да заведеш братовчеда у дома. Да не дреме тука цял ден.
	— Може бай Симо, как да не може. Нали знаеш, аз съм айляк човек. А днес съм съвсем без работа. Сега ли?
	— Сега. А ти дай му да те хване над лакътя и напред. — избъбри той набързо и отиде пак зад тезгяха, където се бяха насъбрали клиенти.
Тръгнахме. Аз вървях като на пружини. Все си мислех, ха ще ми се случи нещо. Накъде ли ме води този сляп човек. Минахме две пресечки и Иван се спря.
	— Абе ти защо вървиш като спънат? Я се хващай за мене, аз да те водя.
Аз съвсем се сащисах. Как сляп ще ме води. Иван каза по-остро.
	— Хайде, не стой, хващай се да вървим, че ни чака дълго вървене.
Иван вървеше с бърза крачка като почукваше пред себе си с бастуна. И само отвреме навреме питаше:
	— Отдясно има ли едикво си?
	— Има.
	— От ляво виждаш ли едикво си?
	— Виждам.
	Вървяхме почти цял час. Спряхме пред една двуетажна сграда.
	— Тук има една дървена врата.
	— Има. — потвърдих аз.
	— Горе отляво има една връвчица, дръпни я. Тя е за звънеца.
	Дръпнах я, чу се пиринченият глас на звънчето. Чуха се стъпки, вратата се отвори и на прага застана възпълничка жена на средна възраст. Огледа ни и сухо попита:
	— Иване, кой е този?
	— Бульо Симовице, водя ти гост от Скопие. Бай Симо ни изпрати.
Жената се загледа в него и разпери ръце. Абе Томе, ти ли си? Не можах да те позная. Ха влезте. И тя се отдръпна от прага да ни направи път. Аз влязох, а Иван остана отвън. Тя го дръпна за ръката.
	— Иване, влизай и ти, ще ви черпя кафе.
	— Друг път бульо Симовице, сега бързам, имам работа. Той се обърна и като почукваше с бастуна, бързо се отдалечи.
По-после с Иван се сприятелихме и покрай него опознах слепите в София. Имаше такива дето я караха през куп за грош, но повечето са свестни хора — музиканти, търговци — търгуваха на дребно по пазарите. Има и учени, учители, а навремето знаех и един адвокат.
	— Абе, как да ти кажа, хора като всички хора. - Махна с ръка бай Тома.
 
Владимир Желев-Овчаров
Из книгата „За добротата на хората“
 
	

Полезна информация
БУТИЛИРАНА ВОДА: НАЙ-ГОЛЯМАТА ИЗМАМА
 В ЧОВЕШКАТА ИСТОРИЯ
 
	През 1990 година индустрията преживя истинска революция. Това се дължи на факта, че гиганти като PepsiCo (вода Aquafina), Nestle (вода Pure Life) и Coca-Cola (вода Dasani) представили бутилираната си вода на пазара. След като тези производители представиха минералната си вода, чешмяната вода остана в историята.
	Анализаторите на компанията Beverage Marketing Corporation изчисляват, че всяка година по целия свят се продават 460 милиарда литра бутилирана вода. Най-големият потребител на този продукт е Китай, чиито жители годишно купуват 80 милиарда литра вода. Второто място е заето от САЩ – 45 милиарда литра. Някои от останалите държави имат горещ климат, което обяснява и консумацията – например Мексико, Бразилия, Индонезия, Индия и Тайланд.
	Проспериращите европейски страни като Германия, Италия и Франция продават съответно 12, 11 и 9 милиарда литра бутилирана вода. Освен това въпреки високото качество на чешмяната вода няма как да отречем, че бутилирана също е изключително търсена. Как го правят?
	Някога замисляли ли сте се защо  бутилирана вода е по-скъпа от водата от чешмата? Ценовата разлика е около 2000 пъти! В някои страни водата е по-скъпа от млякото, бирата и дори бензина. Знам какво си помислихте, но това далеч не са развиващите се страни, които се оплакват от недостига на питейна вода – това са страни, които могат да се похвалят с най-добрите комунални услуги.
	Според обществената организация “Хранителни и водни наблюдения”, в Съединените щати един литър бутилирана вода е средно три пъти по-скъп от един литър мляко и почти 4 пъти по-скъп от литър бензин. На какво се дължи това? Какво кара хората да харчат пари за бутилирана вода?
	Основното предимство на производителите на бутилирана вода по целия свят е, че тя е по-екологично чиста от останалата. Почти всяка реклама промотира точно това – чистотата и ползата на бутилирана вода. Дали това обаче е вярно? И какво всъщност пият милиарди хора в целия свят?
	Изследователи от Environmental Working Group, които дълго време се занимават с въпроса за качеството на бутилираната вода, информират, че повечето от производителите на този продукт не крият, че продуктът им е най-обикновена чешмяна вода, която е претърпяла допълнително пречистване.
	18% от марките все още настояват за изключителните свойства на своите продукти, но категорично не искат да посочват местоположението на минералните извори, от които получават своята „животворна вода”. Какво ви говори това?
	Лабораторните изследвания сочат, че в повечето случаи бутилираната вода изобщо не се различава от чешмяната. „Допълнителното почистване”, което компаниите толкова често изтъкват не действа по абсолютно никакъв начин.  И всъщност защо да го прави, след като тяхната чешмяна вода вече отговаря на най-високите стандарти на пазара?
	Интересен факт е, че в Съединените щати и страните от Европейския съюз качеството на чешмяната вода теоретично може да бъде по-високо от качеството на бутилираната вода. Това привидно абсурдно обстоятелство се дължи на факта, че държавата може да контролира водата от чешмата много по-стриктно отколкото да го прави с компаниите, които произвеждат бутилираната вода.
	Има много примери, когато водата, която се предлага от производителите, може да навреди на здравето и дори да доведе до опасност за живота. През април 2019 г. американското потребителско списание Consumer Reports обяви, че във водата, която произвеждат шест популярни марки: Starkey (собственост на Whole Foods), Peñafiel (Keurig Dr. Pepper), Crystal Geyser Alpine Spring Water, Volvic (Danone) и Crystal Creamery и EartH₂O, е открита концентрация на арсен, която е опасна за човешкото тяло.
	Но дори ако производителят третира задълженията си възможно най-стриктно, пречистената вода, излята в пластмасови бутилки, не може да бъде чиста по подразбиране. По време на съхранение, дори това да не е особено дълъг период, водата неизбежно се замърсява от микрочастиците на пластмасата.
	Също така е добре известно, че дори и при леко нагряване, пластмасата започва да отделя вредни химикали, които веднага влизат във водата.
	В рекламите, марките, които произвеждат вода подчертават, че тя е по-вкусна от чешмяната. Така ли е? Университетът на Върмонт реши да провери това.  При проучването, те дали бутилирана вода и вода от чешмата на доброволците, но без да я обозначат.
	Както се оказва, повечето не могли да ги различат. Президентът на Тихоокеанския институт Питър Глейк, в интервю за „Business Insider”, казва следното:
	„Грешно е да се смята, че бутилираната вода е по-чиста, по-здравословна или по-безопасна от чешмяната вода. Бутилираната вода не е по-добре регулирана, не се проверява по-добре и не се контролира по-добре от водата от чешмата. И когато има проблеми с чешмяната вода, решението е да се инвестира в обновяване и ремонт на нашите водоснабдителни системи, а не в бутилирана вода.”
	Не трябва да забравяме, че екологичното производство на бутилирана вода въобще не е ефективно. Пластмасовите бутилки са едни от най-големите замърсители на планетата.  През 2016 г. за производството на пластмасови бутилки за вода в САЩ са били използвани 2 милиона тона пластмаса – от своя страна за пластмасата пък са били използвани най-малко 64 милиона барела петрол.
	С увереност можем да кажем, че универсалното убеждение, че бутилираната вода е по-добра и по-полезна от обикновената чешмяна вода е резултат от интересите на производителите на тези продукти на най-високо ниво и, разбира се, ефекта на добрата реклама.
	Публикацията Business Insider изчисли средствата, инвестирани от Nestle Waters NA, Nestle USA и Coca-Cola в лобизма на техните интереси в Конгреса на САЩ и се оказа, че за тези цели са били изразходвани поне 28 милиона долара. И знаете ли каква е основната цел на рекламирането? Това не е популяризиране на бутилираната вода. Производителите се стремят да намалят бюджетните разходи за общественото водоснабдяване.
	Също така добре познатите марки инвестират много в анти-рекламирането на чешмяната вода, показвайки редица отрицателни страни. Очевидно инвестициите си струват — милиони хора  в цял свят ги е страх от чешмяната вода, сред тях са дори жителите на страни като Обединеното кралство, Швейцария и Франция.
	Основната тайна на производителите на питейна вода, която те доброволно не биха разкрили за нищо на света, е рентабилността на техния бизнес. Много уважавани експерти са убедени, че печалбите на играчите на този пазар могат да се конкурират с печалбите на наркокартелите.
 
Божидара Иванова
 

Кулинарни рецепти

ПЪЛНЕНИ ТИКВИЧКИ НА ФУРНА В ДОМАТЕН СОС
(Предложение на Ивелина Стефанова от Силистра)
	Продукти: 6 тиквички, 300 г кайма, 1 глава лук, 2 домата, черен пипер, червен пипер, кориандър, сол, мащерка, 6 яйца, растително олио. 	
	Начин на приготвяне:  Първо пригответе пълнежа. Запържете каймата в тиган за 4 минути, след това добавете нарязания на кубчета лук и малко кориандър.
	Отрежете горната част на тиквичките и издълбайте вътрешността с лъжица, сложете каймата вътре.
	След това, бързо пригответе доматения сос: смелете доматите и ги добавете в тигана, добавете зехтина, сол, черен пипер и червен пипер.
	Изсипете соса в тавата, поставете тиквичките в него и във всяка тиквичка добавете по едно яйце. Поръсете яйцата с мащерка. Покрийте с фолио и поставете във фурна, загрята на 200 градуса за 25 минути.
д д д

НАЙ-ВКУСНИТЕ ПАНИРАНИ КРИЛЦА
(Предложение на Василка Кичукова от Дряново)
	Продукти: 2 кг пилешки крилца, 1/3 ч.ч. галета, 1/3 ч.ч. царевично брашно, 1 ч.л. сол, 1 ч.л. червен пипер, 1 и 1/2 ч.л. къри, черен пипер, 1 каф.л. чесън на прах, олио за пържене.
	Начин на приготвяне: Пилешките крилца се измиват добре. Оставят се да се отцедят и се подсушават леко.
	Сухите съставки се смесват в дълбока чиния. Добавят се галетата и царевичното брашно, солта, червеният и черният пипер, кърито и чесънът на прах. Всички съставки се разбъркват. 
	Всяко от крилцата се овалва в сухата смес. Нареждат се на дъска в готовност за пържене.
	В касерола се слага повечко олио да загрее. Панираното пиле се пържи от двете страни до готовност.
	По желание крилцата може да се сервират със свеж сос.
 
 

Усмивки
СЕДЕМНАДЕСЕТ ЗАБАВНИ ПОВЕРИЯ,
 КОИТО МОЖЕТЕ ДА ЧУЕТЕ САМО В БЪЛГАРИЯ
	Изпитаното и провереното във времето ни носи мъдрост. Народните поверия не са за пренебрегване. Те могат да се четат не само за развлечение, но е хубаво да ги имаме като едно наум. 
	Винаги се е смятало, че някои явления могат да предвидят случките, които следват. Има редица неписани правила, които се отнасят до неща, които могат да донесат нещастие или щастие. В зависимост от това колко сте суеверни, ще се водите по определени „правила“.
	Сега следват някои народни вярвания, проверени в самия живот, в не една и две ситуации. А освен, че са шеговити, сами ще се убедите, че в тях има и немалко доза истина:
1. Ако трети ден не ви се работи, значи е сряда.
2. Ако сте пили добре, значи утрото ще е лошо! Ако утрото е добро, значи сте пили лошо.
3. Ако се возите в кола и силно са ви ударили, излезте и проверете. Ако са ви ударили отзад е на пари, ако е отпред — на бой.
4. Презерватив, намерен от жена ви във вашето палто — имали сте подарък при покупката на чадъра…
5. Ако ви боли глава — значи имате такава…
6. Ако един мъж отваря вратата на колата на жена, то или това е нова кола или нова жена.
7. Колкото по-добре се вижда деколтето — толкова по-трудно се помни лицето.
8. Ако излизайки от помещението се закачите за дръжката на вратата, обезателно ще се върнете.
9. Ако около слънцето са се появили кръгове, време е да проветрите стаята и да измиете прозорците.
10. Ако ракията се пие тежко и трудно, чакайте я обратно!
11. Нисколетящи гълъби над главата — предстои ви пране.
12. Който търси, той знае нещо.
13. Детска мъдрост: ако мама се смее на шегите на татко, значи вкъщи има гости.
14. Да ходиш на работа е на пари.
15. Ако бутате трохите от масата на земята с ръка, то това е на скандал с жената.
16. Ако жената ви мами, значи не сте и безразличен.
17. Ако сте се събудили с момиче, с което вчера сте се запознали и тя не си тръгва, то това е вашата жена…
 

Занимателна страничка
ГЛАВОБЛЪСКАНИЦИ, КОИТО ЩЕ ПРОВЕРЯТ ЛОГИКАТА ВИ
	Предлагаме Ви няколко главоблъсканици, които можете да решите на чаша кафе или докато си хапвате сандвича. Впрегнете целия си умствен потенциал, за да разберете къде е уловката:
	1. Трудности на пътя
	Един човек решил да смени гумата на колата си, отвинтил четирите болта на джантата, но те паднали в решетката на канализацията. Да ги извади оттам било невъзможно. Шофьорът вече решил, че няма как да продължи по пътя си, когато минало дете, което го посъветвало как да закрепи гумата. Водачът последвал съвета и спокойно стигнал до най-близкия механик. Какво го посъветвало детето?
 
	2. Подаръкът на Баба Яга
	В началото на есента Крали Марко се отправил към девет царства в десето, за да си търси невеста и ненадейно се натъкнал на къщата с пилешки крака на Баба Яга. Тя ласкаво посрещнала госта, нахранила го, напоила го, сложила го да спи. Когато дошло утрото, тя изпроводила Крали Марко с думите: “По пътя си ще срещнеш река. На нея няма мост, а трябва да я преминеш. Вземи този вълшебен кожух. Облечи го и мини смело през реката, кожухът няма да позволи да потънеш. 
	Сто дни и сто нощи вървял Крали Марко и накрая се добрал до реката. Но за да я премине, не му се наложило да използва кожуха. Защо?
 
	3. Кой е виновен?
	Късно вечерта на една улица кола блъснала човек и се скрила. Полицай забелязал, че автомобилът се движел с висока скорост. Шестима души, оказали се наблизо, дали противоречиви показания:
	– колата била син цвят, зад волана седял мъж
	– колата се движела с висока скорост и с угаснали фарове
	– колата била с регистрационен номер и не се движела бързо
	– колата била “Москвич”, движела се със загасени фарове
	– колата била без регистрационен номер, зад волана била жена
	– колата била “Победа”, сив цвят
	Когато хванали автомобила, се оказало, че само един свидетел бил дал верни показания. Останалите петима били дали по един правилен и един неправилен факт. 
	Знаейки това, можете ли да установите марката, цвета, имала ли е регистрационен номер, със светлини ли е била и кой е карал колата – мъж или жена?
 
	4. За финал
	Какво е това нещо, което всички хора на Земята правят едновременно?
 
ОТГОВОРИТЕ:
 
	1. Да свали по един болт от останалите три колелета и да ги закрепи на четвъртото.
 
	2. Крали Марко бил на гости на Баба Яга в началото на септември. Отброяваме сто дни и пресмятаме, че той стигнал край реката в разгара на зимата. Реката била скована от лед и можел да я премине без кожуха.
 
	3. Колата била “Победа”, син цвят, с регистрационен номер. Движела се с висока скорост и с угаснали фарове. Зад волана била жена. Ориентираме се по показанията на полицая – високата скорост на автомобила. А след това, знаейки, че показанията за ниската скорост са неверни, определяме останалите факти.
	
	4. Остаряват.
 

****
ЗА ИГРАТА "ПОЗНАЙ ПОДПРАВКАТА"
	Уважаеми читатели,
Публикуваната информация към играта „Познай подправката“ в брой 8 от 2021 г. на сп. „Звук и светлина“ се отнася за подправката ванилия. Отговорилите правилно са: Елица Йосифова от Велико Търново, Христиана Христова от Шумен, Иванка Христова от Левски, Върбина Станкова от Шумен, Маринка Илиева от Дряново, Димка Дамянова от Пловдив, Донка Вълнеева от Пловдив, Димитър Станев от Велико Търново, Калина Стайкова от Харманли, Диана Делчева от Харманли, Силвия Дацин от с. Орешак, Величка Николова от Габрово, Ивелина Стефанова от Силистра, Снежанка Кирчева от Пловдив, Боян Башев от Пловдив. 
Благодарим на всички взели участие!
 
	А ето и информацията за следващата подправка, която трябва да познаете:

* А Щ * * К * 
	
	Търсената подправка се състои от  седем букви. 
	Позиции на буквите в думата:
	Втора  буква — А 
	Трета буква — Щ 
	Шеста  буква — К. 
	
Информация за подправката: 
	Тази наситена с аромат подправка е прекрасно допълнение към боб, яйца и зеленчукови ястия. Идва от райони като Азия, южна Европа и Средиземноморието. Листата ѝ са накъдрени, с елипсовидна форма и много малки по размер. Горният лист е зелено-сивкав на върха си, а долната му част е бяла на цвят. Заедно със стрък магданоз и дафинов лист, тази подправка се включва във френската кухня към бульони, яхнии и супи.
	Използвала се е още от древни времена заради своите кулинарни, ароматни и медицински свойства. Древните египтяни са я използвали като балсамиращ агент, за да запазят мумифицираните си фараони. В древна Гърция пък е била много популярна и широко използвана заради ароматните си качества, като се е горяла като тамян в свещените храмове. Била е известна и като символ на куража и храбростта, което продължило чак до края на Средновековието. Жените са връчвали на рицарите си като символа на смелостта им шал, на който е избродирана пчела и в който е увит стрък от подправката.
	Позната е също в историята ни и с използването ѝ в природната медицина във връзка с дихателни проблеми и болки в гърдите, включително кашлица, бронхит и наплив на кръв в гърдите. Богата е на ценни съставки и антиоксиданти. 
 
Познахте ли коя е подправката?
 


Цитат на броя
	“Светът пречупва всеки, но в крайна сметка, много стават по-силни точно на счупените места.”
	
Ърнест Хемингуей

2Притурка на сп. "Звук и светлина"
ГОЛЕМИЯТ ТУРНИР ПО ШАХ, 1862 г.
	Преди една година Вилхелм I стана крал на Прусия на преклонната шейсет и пет годишна възраст. Косата на темето му беше съвсем опадала, а остатъкът от нея — безжалостно побелял заедно с остро засуканите на двете страни мустаци и буйните дълги бакенбарди.
	Той имаше напетата стойка на бивш военен, но смяташе, че звездните мигове в живота му отдавна са само спомен, какъвто беше например и незабравимото му участие в победата над Наполеон Бонапарт при Ватерлоо. Тогава беше съвсем млад офицер, едва осемнайсетгодишен, и тази победа го изпълни с неописуема гордост. Той повярва, че така е предначертана съдбата му — да посвети живота си на армията. Като втори син на краля нямаше нито предопределението, нито амбицията да седне на трона. Напротив, през 1848 година жестоко смаза гражданските размирици, целящи да свалят брат му, а през всичките останали години неотклонно го подкрепяше.
	Но ето че както тяхната сестра съвсем неочаквано получи в дар от Съдбата руската корона, така и той на тази солидна възраст бе провъзгласен за крал, след като няколко години преди това беше всъщност регент на своя твърде нестабилен психически брат. Така че ролята на върховен управник на Прусия за него не бе съвсем нова, но това не значи, че му беше любима.
	Вилхелм не обичаше политиката, паркетните сражения и ловките кроежи на дипломатите. Беше праволинеен. Когато оглави държавата, той си даде ясна сметка не какво иска, а какво не иска като владетел.
	Първо, не искаше да позволи на либералите да си правят опасни експерименти с някаква си конституция и да ограничат кралската власт. И второ, не искаше корабът на пруската държава да се люшка насам-натам в бурното море, духан от силни френски, австрийски и руски ветрове. Беше крайно време да намери своя посока.
	И така, след като си изясни какво не иска, трябваше да открие и човека, който да застане между него и проблемите му. За негов късмет изобщо не му се наложи да го търси. Той често бе присъствал на споровете на брат си с младия и енергичен посланик на Прусия в Германската конфедерация, граф Бисмарк. Възхищаваше го, първо, неговата абсолютна лоялност към монарха и второ, неизчерпаемата енергия на този мъж, който години наред убеждаваше краля в едни и същи неща, до полуда спореше с министър-председателя Мантойфел, но не отстъпваше и не се отказваше. И затова беше отпращан за посланик къде ли не, но по-далече от пруския кралски двор — във Франкфурт, после в Петербург, а сега в Париж.
	Имаше нещо много воинско в този мъж, който дори не бе стъпвал в казарма. И заради това негово излъчване новият крал силно му симпатизираше. Той си даде сметка за две неща.
	Ето, пак две. Но военният си е военен. Той така знае да брои: раз-два, раз-два! Та двете неща бяха следните — първо, ако върне енергичния дипломат в Берлин на най-високия възможен пост, на него самия няма да му се налага да се занимава пряко с политика. И второ, Бисмарк като булдог щеше да брани кралската институция.
	Затова първата грижа на новия крал (раз) беше да го повика от Париж, за да го назначи за нов министър-председател, а втората (два), да го увери, че ще му даде пълна свобода на действие.
	А че той искал да сплетничи, да преподрежда съюзите и силите в Европа — кралят не възразяваше, стига с това да не нарушава твърде много неговия спокоен ритъм на живот, към който с напредването на възрастта си все повече се привързваше.
	Това уверение на краля за пълна свобода беше най-изящният детайл, финалният акорд от тържествената симфония, която Съдбата така навреме изсвири в чест на граф Ото Едуард Леополд фон Бисмарк половин година след четирийсет и шестия му рожден ден.
	И ето, той се разположи в обзаведения с дъбови мебели кабинет, една мода напоследък в интериора, нахлула от Англия, и се зае да подрежда фигурите върху европейската шахматна дъска за предстоящата дълга и сложна игра.
	После се видя, че дъската няма да е само една и той ще трябва да води сеанс на едновременна игра срещу няколко противници, които в същото време мереха силите си на по-малки дъски в други свои игрички помежду си. Но Бисмарк си бе присвоил предимството да бъде с белите фигури и да направи първия ход във всяка от замислените партии. Надничайки зад рамото на противниците си, шпионирайки или предвиждайки техните ходове, той трябваше да изведе всичките си партии до край, като агресивно спечелва едни или съвсем стратегически си позволява да загуби други.
	На европейския турнир по шахмат досега не се беше появявал толкова силен играч. Той разклати и застоялия въздух в залата, и самочувствието на досегашните шампиони в тази древна игра — Франция, Австрия, Англия и Русия.
	Какво му предстоеше като начало?
	Да започне подготовка за бъдещото германско обединяване с една мъничка война срещу Дания, за да отхапе от нея областите Шлезвиг и Холщайн, като се постарае да приспи подозренията на Австрия с обещание за подялба. За датчаните нямаше кой да се застъпи.
	— А после доста ще замотаем преговорите с австрийците, но за тях вече ще е късно да си поправят грешката — разсъждаваше той на глас пред началника на канцеларията си, най-довереният човек, с когото понякога споделяше мислите си.
	— Не трябва ли първо да привлечем към Конфедерацията южните германски кралства? — попита младият русокос германец, гледайки го с нескрит ентусиазъм в очите. — За тях не е нужно да воюваме. Просто ще ги убедим.
	— Не, не, не! — категорично размахваше пръст Бисмарк. — Първо трябва сериозно да ядосаме Австрия, може би на някакъв етап да и обявим война или да я предизвикаме тя да обяви на нас, ще видим как ще стане. Но целта е с гръм и трясък да я извадим от Конфедерацията, за да може цялото германско обединение да започне под знамето на Прусия. Чак след това ще се насочим към южните германци, защото засега те си въобразяват, че са много независими, а пък и Франция ги ухажва и настройва срещу нас —той се усмихна на съвсем начинаещия дипломатически чиновник. — А там трябва да се пипа по-внимателно. Ще ги накараме някак да заобичат нас и да се настроят срещу Франция. Тогава сами ще допълзят.
	— Чувствата в политиката са толкова силно оръжие, колкото и армиите —логично заключи младежът.
	— Да, правилно. Така полека-лека ще достигнем до една Германия, която по размери ще се изравни с приятелката ни Австрия заедно с всичките налапани от нея славянски, италиански и унгарски земи. Но нашата Германия ще е монолитна, създадена от единен народ, а Австрия в бъдеще ще се разкъсва от противоречия и националноосвободителни борби. Само погледни кои са в границите и и ще видиш, че това просто ще се случи, без значение кога.
	— Нашето нарастване няма ли да уплаши другите Велики сили и те да се обединят срещу нас? Франция, Австрия и Русия могат да ни разкъсат като глутница гладни кучета.
	Този младеж имаше добър поглед върху общата картинка, даде си сметка Бисмарк. Но само се усмихна на въпроса му и загадъчно отговори:
	— Може би. А може би аз крия в джоба си по едно кокалче за всяко псе.
	Трябваше по-старателно да поработи с него, защото за широкомащабната акция, която започваше, щяха да му трябват немалко добри помощници. Ето, можеше да започне с най-прекия си служител.
	— Покани агентите — каза му той. — И ти остани също. Искам да чуеш докладите им, а след това заедно да ги обсъдим.
	От този израз на огромно доверие коленете на младия чиновник омекнаха. Щеше довечера да се похвали на жена си как главоломно е започнал да расте в кариерата. Той отвори вратата и повика агента от Румъния, който търпеливо чакаше заедно с другите в преддверието.
	Мъжът влезе, поклони се сковано и седна на предложения му стол срещу бюрото на министър-председателя.
	Нямаше междинни стъпала между тях двамата. Нямаше канцеларии, в които предварително да се пресява и обработва информацията. Бисмарк не се доверяваше на анализи, направени от чиновници, или на факти, които някой да му преразказва. Това винаги щеше да доведе до някакво изкривяване на основното или пък някой много дребен, но важен детайл щеше да бъде пропуснат.
	Началникът на канцеларията не беше проумявал досега какви бяха интригите на шефа му в Румъния и защо насочваше атаката си срещу тази нововъзникнала страна. Сглобена от самостоятелните преди Влахия и Молдова, тя все още беше васална на султана. Това, което чу, му отвори очите. Повторените няколко пъти фрази “добре подготвен преврат” и “да бъде свален Александру Куза” се оказаха насочени не срещу Румъния, а срещу здравите позиции на Франция там.
	“Невероятен е! — възхити се искрено чиновникът от своя началник.— Прицелва се на едно място, за да удари на друго! И сигурно гласи за румънския трон някой незначителен пруски принц, който ще му бъде изключително предан цял живот.”
	След това двамата “наблюдатели”, пристигнали вчера от Франция, разказаха за своите последни политически впечатления, заедно с клюки от всякакво естество. На Бисмарк се стори интересна малката подробност, че френската система за наблюдение на метеорологичните явления била завършена и започнала да разпраща чрез телеграф първите си известия. Помощникът му я пусна покрай ушите си, но когато останаха насаме, Бисмарк промърмори:
	— Този факт не е за пренебрегване.
	— Кой факт? — не разбра помощникът.
	— Тази система за климата. Знаеш ли кога Наполеон III стигна до идеята за нея? Когато почти целият му флот беше потопен от буря в Черно море през Кримската война. Разказваха ми, че изпаднал в истерия, като научил. И то не защото бедата се е случила, а защото е можело корабите да бъдат предупредени за урагана. Цял ден се е вихрил по пътя си от Истанбул към Варна, а на никой френски офицер не му дошло наум да им изпрати телеграма да не излизат в открито море. Ти знаеш ли, че в Османската империя вече има телеграф?
	— Не — призна си служителят му.
	— Ето, сега вече знаеш. Не е зле да се държи сметка и за френската мрежа от агенции за климата. Опасни са.
	— Ако нападнем Франция, те веднага ще известят и войските им ще бъдат готови!
	— Точно така. Но... ние може би ще се постараем те да ни нападнат. Това има доста преимущества.
	Началникът на канцеларията му не можеше да се сети какви. Очевидно трябваше още много да се учи.
	Агентът от Англия докладва за продължаващото преустройство в армията. Там след вътрешните им проблеми по време на Кримската война беше прекратена средновековната практика офицерските чинове да бъдат продавани на дребни благородници. Въпреки маниакалния си консерватизъм, англичаните бяха осъзнали, че така армията им се ръководи от некадърници и досега само господ ги беше опазил от грандиозен провал.
	На тръгване агентът извади от джоба си плоска картонена кутия и като я отвори, я сложи с усмивка на бюрото пред министър-председателя:
	— А това е личен подарък за вас, хер Бисмарк.
	Вътре бяха подредени плътно една до друга тънки тръбички от бяла хартия, в която имаше нещо.
	— Това са папироски. Последен хит сред английските контета. В тях има скълцан тютюн. Не е нужно да пълниш лулата си и после да я чистиш, а пък тя по някое време вземе, че угасне. Палиш папироската и като изгори почти докрай, я хвърляш!
	— Я виж ти! Интересно как им е дошло на ум?
	— Видели ги войниците им във Варна, когато английският флот ги стовари на брега на Черно море. Местните там така си пушели тютюна, но всеки сам си свивал папироската. А някой умник в Англия решил, че може да ги произвежда в големи количества, да ги продава в кутийки и да направи добри пари от тях.
	Бисмарк повъртя една в ръката си, помириса я и се замисли за какво може да използва тази интересна информация. Но засега нищо не му хрумна и я прибра в някакво чекмедже на съзнанието си.
	Последни в преддверието бяха останали тримата агенти от полските земи. Трима, защото Полша беше поделена между Австрия, Русия и Прусия. Бисмарк се стараеше да наблюдава настроенията на това постоянно врящо котле с мляко, защото то успяваше да изкипи точно в мига, в който за малко отклониш вниманието си от него.
	Двама от агентите не разказаха нищо тревожно, защото дългогодишната политика в двете германски държави да подобряват полека положението на селяните, като в същото време поддържат ненавистта им към шляхтата, вече даваше добри резултати.
	Изворът на всички проблеми беше в руските владения, където властта все още разиграваше някакви форми на местно самоуправление и държеше начело на територията силно противоречивата фигура на маркграфа Велопольски. Подозирам, че скоро ще го застрелят, нали вече опитаха през юни, даже два пъти, но не успяха. На третия път ще успеят. Варшава е като вулкан, който всеки момент ще изригне.
	— Господи, това е опасно! — намръщи се Бисмарк. — Може да повлече след себе си размирици и на наша територия, и в Австрия. Всеки момент казваш? Сега е октомври. Може би докато трае зимата, нищо няма да се случи. Кой ще хукне да воюва и мръзне в преспите? Така че имаме три-четири месеца. Какво можем да направим за толкова кратко време, и то отвън?
	— Не знам — сви рамене агентът. — Тук добре се справихме. Като нямат полски училища и като ги накарахме да намразят и сами да избият шляхтичите, единствените си защитници всъщност, не смятам, че сме застрашени.
	— Нашите поляци са кротки и тъпи добичета — обади се един от другарите му. — Много се съмнявам, че в простите им полски глави е възможно да се появи мисъл за въстание, ако може да се роди някаква мисъл изобщо!
	Агентите се закискаха:
	— Жалки малоумници! При последния им бунт сами се изтрепаха помежду си!
	Началникът на кабинета на Бисмарк вдигна глава и ги погледна замислено, а те продължиха неудържимо да ръсят остроумията си:
	— Племето им е такова, емоционално. Просто мозъците им не са пригодени да разсъждават разумно и организирано като нас, немците. Затова винаги ще си останат паплач, утайката на обществото.
	— Тор за дървото на германския гений!
	— Стига, стига — прекъсна ентусиазма им Бисмарк и се обърна към агента от руските територии, — разкажи ми подробности, да има върху какво да поразсъждаваме.
	Мъжът приглади провисналите си руси мустаци и се замисли:
	— Подозирам, хер Бисмарк, че и зимните студове не са им пречка, ако нещо им подпали фитила.
	— Какво нещо?
	— Ами последното, което научих, е, че в края на септември по искане на маркграфа бил дошъл императорски указ да се извърши набор на войници сред мъжете от двайсет до трийсет години. Чух, че Велопольски бил направил списъци на революционно настроените младежи и смята по този начин да ги излови и отпрати в руската армия далече от земите си. Това няма да е точно арест или заточение, но ще отстрани бунтовниците.
	— Идеята не е лоша — оцени хрумването Бисмарк.
	— Много е лоша даже — възрази агентът. — Сигурно не знаете, но там по традиция военният набор става чрез жребий сред цялото мъжко население. А сега ще е по списъци. Ами че те половината вече се укриха. И само като тръгнат по къщите да ги събират, ето ти го фитилът! Нямаме толкова месеци. Най-много един.
	Настъпи мълчание, в което всеки с тревога премисляше чутото.
	— Събират пари, въоръжават се... — продължи агентът. — Нали се движа сред тях, правя се и аз на революционер и ги гледам отблизо. Цари едно такова въодушевление. Пеят бунтовни песни. И най-много тази, мазурката на Домбровски. Сякаш им е химн! Постоянно това се чува: “Марш, марш, Домбровски”. Струва ти се, че ей сега ще замаршируват след него към барикадите!
	— Кой е този Домбровски? — попита Бисмарк.
	— Представа си нямам — отвърна агентът. — Имало такъв шляхтишки офицер по-рано, водил ги е, измислили му песен и сега все я пеят, като че ли пак ще ги поведе.
	Бисмарк стана от бюрото и се разходи замислено из стаята.
	“Домбровски...”
	Спря до прозореца и се загледа смръщено навън, като мърдаше недоволно провисналите си мустаци. От другата страна на улицата беше гарата и се виждаха коловозите, по които в момента маневрираше някакъв локомотив.
	— Шляхтич, казваш — обърна се той към агента. — Може би има синове, племенници с това име? Не си ли чул за някого?
	— Май има — отвърна агентът след кратък размисъл. — Споменаха веднъж в някакъв разговор за някой си Бронислав. Чувах и за един Станислав Домбровски, граф от Люблинското воеводство...
	— Добре, добре... — промърмори Бисмарк. Помисли малко и поръча на агентите: — Елате  утре в единайсет часа, готови за път. Ще ви приготвя писма. Всеки от вас ще се помъчи да издири поне един Домбровски и да му връчи писмото. В него ще пише, че Прусия силно съчувства на делото им и желае да им помогне. Ще го поканя да дойде в Берлин, за да обсъдим въпроса за въоръжаването на въстаниците и подкрепата, която можем да им окажем по дипломатически път за истинското обединяване на Полша.
	Подчинените му го гледаха с изумление, а началникът на канцеларията му вече схващаше накъде се е насочил.
	— Но, хер Бисмарк — възкликна агентът с русите мустаци изненадано,—нима смятате да оглавите полското въстание? Това ще бъде международен скандал!
	— Нищо подобно не смятам! — отвърна Бисмарк. — Вие само ми го доведете тук. Ще разпространим мълвата, че Домбровски отново е начело на борбата, че той е истинският водач, а не онзи старец Чарториски от Париж. Ще разпечатаме песента им на листовки и ще ги пръснем навсякъде с прокламация от негово име да се готвят и да държат връзка с него. И нищо да не предприемат, докато не им даде знак. А докато ги размотавам по този начин, ще успея да съгласувам с Русия по-резултатни мерки за размиване на тези настроения. Или пък ще раздухаме някакви вражди между тях самите... С този Домбровски искам само да си дадем отсрочка, за да се подготвим по-добре.
	Бисмарк присви очи, прокара пръсти по мустаците си и замислено добави:
	— Да... Ако успеем де сложим юзди на полското недоволство, ще имаме и добро средство за натиск върху Русия. За нея винаги ще има опасност, че можем, когато си поискаме, да изпуснем духа от бутилката.
	“Това ще ми позволи да ускоря офанзивата срещу Австрия, ако принудя Русия да ме подкрепи” — каза си графът, но наум. Агентите му бяха доверени хора, обаче не беше нужно да разкрива всичките си кроежи пред тях.
	После те си тръгнаха и Бисмарк седна сам да състави писмото до Домбровски. Нямаше нужда да се превежда на полски. Шляхтичите знаеха немски. А така беше още по-убедително — писмо лично от министър-председателя на Прусия. С неговия подпис, на гербова хартия, в плик от неговата канцелария.
	Когато в единайсет сутринта агентите дойдоха, Бисмарк ги покани в кабинета си, даде им последни устни инструкции, връчи на всекиго по едно писмо и ги отпрати.
	Те излязоха във фоайето, оставиха писмата върху бюрото на началника на кабинета и отидоха до закачалката в ъгъла, където висяха палтата им. Докато се обличаха, чиновникът взе писмата и ги извади от пликовете.
	— Ей, какво правиш? — попита единият от агентите.
	— Как какво? — изгледа го високомерно чиновникът. — Това са официални документи! Слагам им печат и подпис.
	Той важно извади големия печат от бюрото си, подписа и подпечата всяко писмо, пъхна го в плика му, капна червен восък и натисна отгоре релефния печат на канцеларията. А после вписа писмата в деловодителския регистър.
	Тримата агенти с нескрито задоволство и страхопочитание наблюдаваха тази отговорна процедура и си мислеха:
	“Ето затова ние сме силни и имаме държава, а поляците никога няма да имат!”
	После пъхнаха писмата във вътрешните джобове на палтата си и излязоха. Чиновникът ги изпрати с поглед, пълен с презрение, раздипли голяма носна кърпа и избърса ситните капчици пот, избили по челото му. Имаше усещането, че в канцеларията е станало много горещо. Отиде до прозореца и го отвори, за да се разхлади. Отсреща тракаха стоманените колела на немските влакове.
 
СТРАННА КОМПАНИЯ
	Майкъл се обади след три дни.
	Джордж и Ели тъкмо се разхождаха рано сутринта по мокрия пясък на пустия плаж край Созопол. Ако не беше студено, човек би се помамил да се окъпе — толкова слънчев бе денят и така спокойно бе морето с леки вълни, които ласкаво галеха брега.
	— Здравей, Майк — зарадва му се Джордж и ентусиазирано заразказва колко приятно е тук и по-добре да дойде в Созопол, като свърши работата си, вместо да диша зимните мъгли на София.
	— Надявам се дори още днес да свърша — отвърна Майкъл. — Май наистина ще дойда до това море, защото ми се ще да огледам пристанището на Бургас. Имам някои свои идеи за бъдеща работа там. Този Созопол близо ли е до него?
	— Тук всичко ти е на една ръка разстояние — засмя се Джордж.—Бургас е само на половин час от нашата колибка на скалите.
	— Ами това е чудесно — отвърна гласът в слушалката. — Значи още днес следобед ще се намерим в Бургас. Чакам всеки момент да се появи някакъв младеж, който знае английски, за да превежда. Иначе с партньорите ми никак не можем да се разберем. Те са възрастни хора и не знаят думичка да кажат освен “Окей!” Но много ми се радват и изглежда ще ми покажат нещо интересно. Постоянно си бърборят весело, тупат ме по гърба и се смеят. Много ми е любопитно какво са ми приготвили. Наричат го “менте” или “меде”, не съм сигурен, но ако ми хареса, може и да го купя, макар че съм дошъл за друго.
	Както крачеше по пясъка, Джордж се закова на място:
	— Чакай! Повтори пак! — прекъсна го той рязко.
	Ели застана до него и го погледна въпросително.
	— Повтори думата! — каза Джордж на приятеля си, а после се обърна към Ели и попита — Какво е това “меде ”? Има ли такава дума на български? Май искат да му пробутат “менте”!
	О, Джордж беше вече компетентен по въпроса!
	— Твоят приятел обикновени стари предмети ли е дошъл да купува, или антики, изровени от иманяри? — попита Ели, свъсила вежди.— Кражбите от археологически обекти и у нас са престъпление.
	Джордж сви рамене. Абсолютно нищо не знаеше за пътуването на Майкъл. Ели поиска с жест да и даде телефона и се опита да обясни, стараейки се да говори спокойно:
	— Майкъл, ако са казали “менте”, значи се готвят да те измамят. Погледни им антиката, кажи, че ще си помислиш, или ще идеш да си преброиш парите в хотела, и бягай от тези хора! Разбра ли ме? “Менте” означава фалшификат! Само фалшификат и нищо друго! Разбра ли?
	— Разбрах — въздъхна Майкъл и затвори телефона си.
	То си беше част от професията — да му показват и истински неща, и фалшиви. Но благодаря! Не беше излишно да е предупреден.
	Той седеше на красива дървена пейчица с извити подлакътници до бялата стена на някаква селска къща и се припичаше на ласкавото зимно слънце, докато чакаше да се появи преводачът. Къщата само изглеждаше стара, защото наподобяваше ретро стил, обаче беше висока, просторна, с много стаи, дограма със стъклопакет, с барбекю под дървения навес и голям климатик до стената. Под навеса имаше маса, застлана с покривка и с няколко бутилки върху нея. Но приготвената почерпка явно не беше за него, защото въпреки дружеското тупане по гърба, не го поканиха там.
	След малко на улицата спря голям черен джип със затъмнени стъкла и от него слязоха трима мъже. Двама от тях си приличаха като братя и бяха много забележителни представители на местната фауна— яки, късо подстригани, с обли шкембета и дебели вратове, по които бяха овесили няколко реда масивни златни синджири.
	“Това май са истинските продавачи — каза си Майкъл. — Демонстрират ми богатство и какви големи пари печелят от сделките си. А третият трябва да е преводачът.”
	Той стана и учтиво се ръкува с новодошлите, които смачкаха ръката му в лапите си! После непременно щеше да се отбие в първата болница, за да му гипсират китката, но сега не издаде нито звук. Дори се усмихна, показвайки всичките си зъби като американски кандидат за президент.
	Неколцината старци от предишната му компания се разтичаха и донесоха столове за новодошлите. Усмивките и престараването им още по-ясно потвърждаваха, че тези всъщност са главните.
	Седнаха и заговориха, а преводачът се стараеше нищо да не пропусне. Имали за продажба една прекрасна тракийска кана с орнаменти и няколко части от сребърна конска сбруя с позлата, изключително ценни и красиви. Майкъл поиска да ги види. Изнесоха ги от къщата и ги сложиха направо на земята пред него. Това за момент го стъписа. Но защо да се чуди? Нали от същата тая земя ги бяха изровили.
	Майкъл взе сребърната кана. Да, трябваше много да внимава. Огледа я от всички страни. Поочукана, стара или добре състарена... Никак не беше сигурен.
	Виж, съвсем друго нещо бяха четирите плочки от украса за кон. Той ги взе възхитено в ръце и една по една ги прецени много внимателно. После погледна в очите двамата мъже и каза:
	— Впечатлен съм. За сребърната кана никак не съм сигурен, но тези плочки... Каква цена си представяте за тях?
	Единият от “братята” се подсмихна и ритна с крак каната. От това тя още повече щеше да се очука и състари.
	— Тя е менте — каза той. — Трябваше да те видим колко разбираш от антики.
	— Много разбирам — увери го съвсем сериозно Майкъл и посочи с пръст плочките. — Това е моето ниво. Но след още няколко такива шута и каната ще можете да продадете на добра цена.
	Това изказване им се стори страхотно и двамата се запревиваха от смях, макар че трудно им се удаваше. След малко избърсаха насълзените си очи и съобщиха цената на плочките. После имаше дълги препирни и ръкомахане, докато тя, съвсем както си е в реда на нещата, беше свалена наполовина. Майкъл реши, че наистина може да ги купи за себе си. Но бе изпратен за друго.
	— Господа, това е чудесно начало на разговора ни — заяви той усмихнат.— Но нали не си представяте, че съм долетял от обратната страна на земята само за четири плочки? Аз съм антиквар със сериозни позиции и истински големи клиенти. Добре е да ми покажете поне две-три по-впечатляващи неща.
	— Такива хора обичам! — тупна го по рамото единият “брат” и целия го разтърси.
	“Не завиждам на спаринг партньора му!” — каза си Майкъл и ведро се усмихна, а преводачът монотонно превеждаше думите ту на английски, ту на български. Беше толкова незабележим, сякаш се беше слял с пейзажа.
	Следващата серия се оказа комплект от два сребърни ритона в много лошо състояние и сребърна купа. Майкъл се намръщи в израз на недоволство, защото трябваше да покаже, че с този им вид трудно би се ангажирал да ги продаде. Въздъхна разочаровано, поклати глава и насочи вниманието си към третия предмет. Той беше скифос — дълбока купа с релефна украса и две хоризонтални дръжки отстрани. Някакво си сребърно канче за десетки хиляди долари.
	“Ще трябва поне него да капарирам, за да не им просветне, че съм дебнал само появата на наколенника” — помисли си той и каза:
	— Вижте, и трите неща са ценни сами по себе си, но нека обмисля и потърся подходящи клиенти за ритоните. Сигурно са били доста смачкани и после някой некадърно се е опитал да ги пооправи. По-добре беше изобщо да не ги пипате. А скифосът е превъзходен. После ще поговорим за неговата цена, а сега дали имате още нещо интересно и не чак толкова смачкано?
	Така в третия сеанс по изнасяне на съкровища от селската къща се появи наколенникът. Майкъл си наложи да запази спокойствие. Огледа го с интерес, но без да си припада. После попита:
	— Той няма ли си другарче?
	“Братята” направиха кисели физиономии и свиха рамене:
	— Жалко... Много жалко — въздъхна разочаровано Майкъл.
	Повъртя наколенника в ръка и понечи да го остави на земята, но като че ли се поколеба и попита почти с безразличие:
	— И все пак колко му искате? Макар че така... самичък... Но може да си помисля...
	Това беше Майкъл. Истинският!
	Отново влезе в роля и репликите на неписаната, но предварително ясна пиеска, се заредиха от едната и от другата страна. Докато стигнаха забележителния финал от сто седемдесет и пет хиляди долара! Близо три пъти по-ниско от главозамайващата сума, която бяха поискали от неговия клиент.
	Майкъл въздъхна примирено и разпери безпомощно ръце. Все едно искаше да каже ”Това си е чисто изнудване от ваша страна, но какво да ви правя? И вие храните семейства. Хайде, от мен да мине!”
	Стиснаха си ръце като коректни партньори, уговориха времето и подробностите около плащането, което беше напълно възможно да стане до една седмица. Той им остави десет хиляди долара като гаранция и се разделиха. Беше вече почти обяд.
	Майкъл седна във взетата под наем кола, с която бе дошъл, но не потегли. Искаше му се да се похвали на клиента с успешните преговори и да му каже, че веднага трябва да изпрати втория човек с парите. Извади от джоба своя GSM и започна да търси запаметения номер, но нещо привлече вниманието му.
	Тази уж селска къща изглежда се радваше през последните часове на завидна популярност сред любителите на големи и лъскави черни коли. Точно сега на уличката пред нея се наредиха една след друга точно четири такива. От всяка слязоха по двама-трима мъже и започнаха сърдечно да се ръкуват с “близнаците”. Някои очевидно бяха бодигардове, а другите се изживяваха като важни клечки. Крачеха с някаква преднамерена вялост към масата под навеса, косо огрявана от зимното слънце, което светеше през бутилките и хвърляше цветни петна върху бялата покривка. Върху лицата на новодошлите се мъдреха леко отегчени, но благосклонни към плебеите, усмивки. Сред тях се открояваше един малко по-висок мъж с по-делово поведение, на когото важните клечки се явяваха антураж. Той имаше светъл бдителен поглед и хищната усмивка на хиена в добро настроение.
	Мъжът седна на централното място на масата и като по магически знак вълшебната къща избълва през голямата двукрила врата към двора изобилие от салати и мезета.
	Майкъл не можа да се удържи и, без да се замисля защо, щракна с телефона си една снимка на хиената в компанията на двамата “братя” със златните синджири. Можеше и да не е с добро качество, но тази усмивка и при най-ниска резолюция не би могла да се сбърка! Майкъл обаче се сети, че има и хубав фотоапарат. Извади го от жабката на колата и набързо направи няколко снимки в серия.
	Един от бодигардовете го забеляза и го посочи с пръст.
	“Изчезвай, Майк! — изкомандва американецът сам себе си, остави апарата на таблото, пална колата, включи на скорост и отпраши по неравната селска улица. — Докато наскачат — мислеше си той, — докато се сбутат кой в коя кола да влезе, у кого са пък сега ключовете, докато направят маневри да обърнат, ще съм стъпил на магистралата! Иди че отгатни на изток по нея ли съм хванал или на запад!”
	Понесе се на изток, натиснал здраво газта. Джордж и Ели сигурно бяха тръгнали вече към Бургас да го посрещнат.
	А бандюгите? Той сви рамене, опитвайки се да си даде кураж:
	“Те ще се поядосват малко и ще им мине. Какво толкова се е случило? Някакъв мафиот, който очевидно не се спотайва в сенките, а открито се перчи с бодигардовете и с лъскавите си лимузини, беше се срещнал с други двама престъпници с не по-малко лъскави синджири по вратовете! Вероятно физиономиите на хората от тази странна компания не са тайна за никого в местната полиция!”
	След седмица, като им изсипе купчината пачки и им се извини, задето толкова ги беше стреснал, всички отново щяха да се смеят и да го тупат дружески по гърба. Така се мъчеше да се успокои Майкъл, но някакво много недоверчиво ъгълче в съзнанието му отказваше да се отпусне и го караше все по-здраво да натиска педала и да поглежда в огледалото за обратно виждане.
	Стигна Бургас, прекоси го почти по права линия с лека дъга надясно и ето че се носеше напред, следвайки табелите, на които пишеше Созопол. Извади телефона от джоба си и позвъни на Джордж. Бяха се разбрали за среща в Бургас, а го беше подминал. Нямаше нужда да тръгват с Ели. Той сам идваше при тях.
 
КЕРВАНЪТ — ЕДНА МАЛКА АРМИЯ, 1862 г.
	Преди всяко пътуване Гаврил се изпълваше с въодушевление. Каруците на превозвача се подреждаха в колона пред двора на чорбаджията, чираците и калфите започваха да изнасят и да товарят в тях предварително приготвените конопени денкове и чували, а търговецът отмяташе по списък стоката и разпореждаше на висок глас:
	— Това тука, онова малко чувалче там, отпред.
	Превозвачът, който беше собственик на каруците и конете, също вземаше най-активно участие. Преценяваше колко са тежки денковете и не позволяваше да се претоварват каруците му, че и конете щяха да изнемогнат оттук до Цариград, и някоя ос можеше да се счупи. А от това по-лошо няма — да ти се повреди колата на дълъг път! Дори караше пътниците да изминават по-голямата част от разстоянието пеша, особено по стръмнините нагоре. Тогава даже подвикваше сърдито:
	— Хайде слезте да бутате, де! Добичето и то душа носи.
	Всички слизаха, хващаха с ръце ритлите [1.  Pитли — дъсчените стени на каруцата (б. а.).]
 и бутаха, колкото можеха, за да помогнат на конете. Така до Цариград се стигаше за месец и половина, два. Но не цялото време отиваше в пътуване. Първо трябваше да спрат в Пловдив. Там да си извадят от османската управа тескерета [2. Tескере — документ, даващ право на човек да се придвижва от един град до друг, като се вписват името на пътника и докъде ще пътува (б. а.).]  за пътуването, да купят храна за из път и всичко това траеше поне седмица, ако знаеш на кой чиновник колко рушвет да дадеш.
	От тези разправии с турците и понеже прекарваше вече по половин година в Цариград, Гаврил научи езика им. Дори гръцки започна да разбира, но още не се отпускаше да говори.
	Сложна работа си беше товаренето на един керван. Гаврил бързаше като другите чираци и калфи напред-назад, обаче не пренасяше денкове а ръководеше цялата дейност. От оная вечер преди пет години, когато потропа на вратата на Динчо Попадиин, нещата за него започнаха да се променят с главоломна бързина. Майсторът скоро оцени енергичността на момчето и неговата отговорност към всяка работа, с която го товареха. А беше и много паметливо. Не забравяше покрай две по-важни задачи някоя дреболия. Скоро Динчо вече не му обясняваше кое как трябва да се свърши. Казваше му кое, а Гаврил си знаеше как.
	Държа го чирак без заплата не шест, а само три месеца и го направи калфа. Момчето подскочи до небето от радост и още повече започна да се старае. А след три години, когато изгони с гръм и трясък главния си калфа, защото го улови, че краде от ушитите дрехи и ходи да ги продава на дребно в Капалъ чарши [3. Капалъ чарши — покритият пазар в Истанбул (б. а.).] , той извика при себе си всичките калфи и се направи, че размисля дълго и дълбоко кого от тях да избере за главен. После ги отпрати, без да вземе решение. Искаше да им покаже колко му е трудно и как всичките ги цени еднакво, та да не им стане обидно, като извади един от тях да ги ръководи. Пък и избраният да не се главозамае, че го е посочил, защото смята останалите за некадърни. Така “размисля” десетина дни и накрая обяви решението, което всъщност бе взел, още щом хвана крадеца. Беше избрал седемнайсетгодишния тогава Гаврил, въпреки че имаше калфи и на трийсет, трийсет и пет години. Очите на младежа светнаха, но той се постара да скрие пламъка им, като наведе глава и целуна ръка на майстора си.
	От този ден нямаше такъв главен калфа като Динчовия! Хем въртеше цялата ежедневна работа на пръста си, хем работеше наравно с останалите, че и повече! Но истинските му качества блясваха като златна монета на слънце, когато се подготвяше керванът за дългия път към столицата.
	Трябваше да се предвиди всичко — от това колко каруци точно да поръчат за превоза, до храната за из път, цървулите и навущата на чираците, колко пъти и на кои ханове ще се спира и колко ще им струват нощувките. Трябваше да имат топли дрехи и завивки за случаите, когато щяха да спят под открито небе, и най-важната част от работата на Гаврил, любимата му всъщност — беше въоръжението.
	Две-три съботи и недели преди заминаването, когато не работеха в къщата на майстора си, калфите и чираците излизаха в планината и там се упражняваха в точна стрелба, а най-малките момчета за първи път хващаха пушка или пищов.
	Гаврил много отрано прояви интерес към оръжието. Още от първата си заплата като калфа си купи пистолет и започна да се учи да стреля. Като се върнеше в Копривщица, събираше неколцина приятели и излизаха в планината далече от къщите, за да не стигнат гърмежите до ушите на мюдюрина, и там си устройваха състезания. После си купи пушка и кон, след две години я смени с още по-хубава и се превърна в негласния водач на буйните момци, които смущаваха с лудориите си спокойното градче. А после убеди майстора си Динчо Попадиин, че калфите и чираците трябва да се въоръжат, за да се пазят от разбойниците по пътищата.
	— Купи им пушки, бай Динчо! За тебе ще е от полза, защото твоята стока ще пазят — настояваше Гаврил.
	— Аз лесно ще купя. Ама кой ще ги научи, че да не стане сакатлък?
	— Аз ще ги науча да стрелят! Ти само купи!
	Така от две години насам стрелбите из баирите не бяха просто лудории, а съвсем организирано и отговорно обучение. Гаврил се разпореждаше като някой офицер с чираците и калфите. Караше ги да залягат в някоя трапчинка и оттам да стрелят в целта. Или пък да се крият зад някой камък и да гърмят, подпирайки лакътя си на коляно.
	— Знам, че по-лесно ще уцелиш, като станеш прав. Но и тебе ще те гръмнат, глупако! Прикрий се и пак опитай, че ще наказвам!
	И наказваше наистина. Караше ленивеца да тича с тежката пушка напред-назад и когато вече няма дъх и ръцете му треперят, пак да зареди фишека и да стреля в целта.
	— И това може да ви се случи — викаше сърдито на недоволните, крачейки като офицер пред строя. — Не ща после аз да връщам на майките ви само сдиплените ви дрехи и цървулите.
	И те не можеха да спорят. Прав беше, знаеха го. С Гаврил никога не можеше да се спори.
	По-интересно беше на другарите му, когато се упражняваха да стрелят, докато препускат. Тогава почти никога не уцелваха, но това не обезсърчаваше техния командир. С повече упорство всичко се постига. Тези войскови упражнения не бяха по вкуса на всички, но нуждата да пътуват сигурно и да прекосят империята, без да бъдат ограбени или избити по пътя от някоя шайка разбойници или черкези, налагаше всяко момче и мъж да борави с оръжие.
	Старите търговци разправяха, че преди се пътувало по-сигурно и безопасно. Но след Кримската война земята им се насели с черкези от Кавказ, а тези диви планинци не знаеха как се живее в поле и как се оре земя, затова се занимаваха само с разбойничество. Никаква работа не беше подходяща за ръцете им. За нея си имаха роби. Биеха ги и ги насилваха да вършат всичко, а почти не ги хранеха. И не се притесняват, че постоянно измират от глад и изтощение. Щом робите им предадяха богу дух, черкезите грабваха пушките, нахълтваха в някое българско село и си завличаха неколцина други. Нямаше спасение от тях. Къде да избягаш, като тук е твоята земя и твоят дом!
	От такива лоши срещи искаше да се предпази Гаврил по пътя. Въоръжаваха се, въпреки че турската власт забраняваше. Но кой да ги защити, като на безобразията на черкезите турците гледаха през пръсти. Бяха ги разпръснали между българското население, накараха го да им отдели от земите си, защото и без това според закона всичката земя в държавата е собственост на султана и той може да я дава на когото си реши. Така, че какви са там тези българи, които недоволстват? Даже не са и мюсюлмани, че да търсят някакви права, ами са най-долна рая́! [4. Pая́  — стадо (тур.), (б. а.).]
	Накараха рая́та да им построи къщи и така държавата сметна, че достатъчно им е помогнала. А в същото време беше полезно между толкова християнски села да има и по някое мюсюлманско, та при бунт или друго недоволство, да помагат на редовната войска.
	Обаче сметките ѝ  излязоха криви.
	Тъкмо черкезите започнаха да предизвикват с поведението си бунтове и недоволство сред иначе кротките българи. Те изядоха зърното, което им беше дадено за посев, изклаха добитъка си и след това се огледаха откъде да си набавят още. Естествено — от българските села наоколо или от стадата, които наесен се откарваха към Цариград. А защо да не ограбят някой керван, обилно натоварен със стока?
	Така че не оставаха гладни. Но българите пропищяха от тях от Дунав до Цариград. И преди бяха унижавани и ограбвани. Мислеха си, че по-лошо от това не може, а се оказа, че можело. Местната власт и султанът останаха глухи за оплакванията им, та българите се видяха принудени да се въоръжат. А пък османските управници се видяха принудени да преглътнат това своеволие на гяурите и да се правят, че не го забелязват, защото не можеха да озаптят дивите кавказци, които хем им бяха единоверци, хем рушаха отвътре държавата на султана.
	Но не се и опитваха да ги озаптяват. Че то черкезите съвсем не бяха толкова лоши хора! Защо така ги хулеха неверниците? Никого не убиваха без нужда. Ако си дадеш доброволно кесията, пускаха те жив и здрав да си продължиш пътя. Само че не всеки срещнат българин носеше кесия в пояса си. А те как да го пуснат, без нищичко да му вземат? Това просто не им беше в природата! Но и най-бедният българин винаги имаше у себе си нещо, което дивакът от планините много харесваше. Това бяха топлите бели навуща, които селяните намотаваха около глезените си и пристягаха с кръстосани черни върви. Черкезите не бяха имали такова удобно нещо и затова не оставяха селянин, случайно срещнат в полето, без да му смъкнат навущата. Българите скоро се научиха и още щом ги видеха насреща си, въздъхваха, сядаха край пътя и почваха да ги отвързват. С толкоз им се разминаваше.
	Това все някак се търпеше. Едни бели навуща! Какво пък?
	— Бели кахъри [5. Kахъри — проблеми (тур.), (б. а.).]
  — казваха те и махваха с ръка. Така се появи този израз и прилепна в говора им.
	“Навущата ли? — чудеше се Гаврил при вечерните разговори край огъня и клатеше заканително глава. — Не са попадали на мен да ми свалят навущата!”
	Навущата обаче бяха най-малката злина, за която разправяха хората. Друго не се търпеше никак! Преглъща се да ти влязат дори в къщата и да я оберат или да ти откраднат кокошките. Но да ти отвлекат дете? Няма да го видиш повече! Ако е момиче, турят го под фередже и край! Даже турският мюдюрин няма право да гледа лицата на жените в домовете им. Богатият черкезин, а те бяха малцина, оставяше момичето в харема си, а бедният бързаше да го продаде на някой заможен турчин. Откраднеха ли момче, държаха го да им е роб. Ама истински роб — гладен, бит и вързан нощно време.
* * *
	Та ето затова керванджиите от Копривщица, като тръгнеха на дългия си път към Цариград, скриваха почистените и лъснати до блясък пушки между денковете.
	— Гавриле, готови ли сте вече? — попита Динчо Попадиин, оглеждайки всяка каруца, върху капрата на която се бяха наредили рамо до рамо по един негов човек и един колар.
	— Готови сме, бай Динчо! — отвърна момъкът.
	— Хайде тогава вървете и да ви пази господ!
	Търговецът и главният му калфа се прегърнаха, потупаха се по раменете и керванът потегли. Гаврил яздеше отстрани на кон. Купи си го в Цариград и оттогава ездата стана любимото му занимание. Не пропускаше случай да не излезе в околностите на османската столица и да не препусне през полето, разгонвайки врабците в храстите.
	Ако видеше там млади турци на коне, не бягаше като попарен, както би избягал в българските земи, където турците бяха господарите и винаги държаха да го покажат. Тукашните турци си живееха между свои и нямаха такива навици, не се големееха така пред друговерците. И без това столицата беше пълна с всякакъв народ — гърци ли не щеш, арменци, евреи, българи, албанци, араби, европейци по пристанищата и посолствата, в мисии и училища. Турците пак бяха мнозинството в тази пъстра смесица, но нямаха господарско отношение към нея. Може би и поради друга причина — столицата бе едно многолико гъмжило, в което никой никого не познаваше.
	Съвсем не беше така в малките градове и в селата из българските земи. Там българинът нямаше право да язди на кон по улицата. Ако види османлия, трябва да се отбие от пътя и да му се поклони, иначе веднага щеше да отнесе няколко тояги по гърба си. А тук, край Истанбул, младите турчета виждаха младеж като тях на кон и веднага си устройваха надбягване. Слагаха по пет гроша на голям камък, литваха в галоп до някое самотно дърво в полето и после назад. Който стигнеше пръв обратно до камъка, печелеше от трийсет до петдесет гроша, според това колко души се бяха събрали. Повечето пъти Гаврил ги прибираше в кесията си. А те се смееха дружески и го хвалеха:
	— Машаллах, Джибриле! Много си бърз с коня! Ама я ела да се поборим.
	Пехливанлъкът беше на почит сред турците, много го можеха, но и Гаврил не се отказваше. Бореше се като лъв, обаче най-редовно загубваше накрая цялата си печалба. Явно не беше там силата му. Дай му на него да препуска! Затова, като тръгнеше керванът, той яздеше редом с него от единия до другия край да огледа всичко наред ли е. А после сбутваше коня с пети и литваше напред като вятър.
	Така заминаваха чираците и калфите със стоката.
	Съвсем иначе тръгваха търговците. Те потегляха на коне към Цариград два месеца след последния керван и изминаваха цялото разстояние само за седмица. Предварително определяха в събранието на еснафа деня и поръчваха да дойде кираджия с коне за езда.
	Тогава всеки даваше угощение в двора на къщата си за роднините, благославяше го поп и в ранния следобед търговците започваха, вече твърде добре почерпени, да се събират на края на селото при конете. Цяла тълпа роднини изпращаше заминаващия, а подире му свиреше музика с гъдулки, зурни и тъпани. Той целуваше на раздяла жена си по двете бузи, а тя закичваше над ухото му китка здравец, която беше вързала с червен конец с нанизано на него мъничко златно рубие [6.  Pубие — дребна златна монета (б. а.).]. После яхваха конете и потегляха в разтеглена върволица, водени от кираджията и сподиряни от неколцината му помощници. А роднините махаха с ръце и викаха благословии за здраве и добра сполука.
	Някой от заминаващите се сещаше уж да каже нещо важно на жена си и връщаше коня обратно, та пак да я прегърне за последно, защото нямаше да я види поне половин година. Друг се клатушкаше пиян на седлото и май наистина само божията благословия го крепеше да не падне. Трети, съвсем скоро оженен, плачеше с пиянски сълзи като дете за младата си жена, готов да се върне, но другарите му хващаха коня за юздата и го повличаха след себе си с окуражителни думи, защото добре знаеха какво му е на душата.
	Като стигнеха в Цариград, керваните им поне от седмица бяха вече там, разтоварени в хана, който най-редовно използваха — “Балкапан” или близкия “Чорапчи хан”. Всеки главен калфа се беше погрижил да се настани със своите хора по седем-осем души в стая и под негово ръководство те бяха започнали по цял ден да шият донесените скроени дрехи. Докато майсторът продаваше на едро топове шаяк и аба, те продължаваха да изработват дрехи, които или някой изкупуваше на едро, или ги отнасяха в Капалъ-чарши да се продават на дребно по сергиите. Обикновено цели топове плат купуваха търговците от Анадола или Персия, които си го шиеха в своите земи по свои кройки. Все пак различните народности в голямата Османска империя се обличаха различно и по дрехите им лесно можеше да разпознаеш кой е българин, грък, турчин, арнаутин [7. Арнаутин — албанец (б. а.).] или арабин.
	Но това вършеха, чак като пристигнеха в Цариград. А сега Гаврил застана начело и поведе колоната от натоварени каруци като генерал, предвождащ войската си с обоза и оръдията в нея — бавно, но с напълно осъзната отговорност и с ясна крайна цел.
	След месец Пловдив беше отдавна зад гърба им и те наближаваха вече Одрин. Керванът значително беше нараснал, защото към него се присъединиха шест каруци с поклонници за Божи гроб, тръгнали да стават хаджии, и още два кервана със стоки на други копривщенски търговци, чиито калфи Стоян и Недьо не си го признаха отначало, но нарочно бяха изчакали да се появи Гаврил.
	Той ги извика настрани и смръщено попита:
	— Защо висите да ме чакате? Колкото повече коли сме, толкова по-бавно ще се движим. По-трудно ще се преспива в хановете, защото те нямат много стаи. Пък и с тези каруци на поклонниците, пълни с жени и деца, стаите все ще са за тях, а ние ще спим на открито. Ами ако завали?
	— Ами че ти защо ги взе с теб? Да си бяха пътували сами! Какво ти се овесиха на врата? — взе да мърмори Стоян Чалъков, също главен калфа като Гаврил, но седем години по-голям от него.
	— Те представа си нямат отвърна Гаврил. — Да не мислиш, че съм ги канил? И аз не ги щях. Ама как да ги пусна сами да пъмат колко черкези обикалят между Пловдив и Цариград! На произвола ли да ги оставя? Понеже били тръгнали на поклонение като добри християни, а бог е казал “Не убивай!”, една пушка не са си взели! Ние имаме за нас си, ще пазим и тях.
	— Ами че то, Гавриле, и ние затова те чакахме да дойдеш — призна си другият. — Само ти тръгваш с толкова оръжие.
	— И какво? Да не съм длъжен и вас да пазя? Купете си, бе!
	— Ще си платим бе, Гавриле — замоли го Стоян. — Само ни заведи живи до Цариград!
	Гаврил ги измери отдолу догоре с поглед и започна да крачи нервно напред-назад, а те притеснено чакаха какво ще реши тоя довчерашен хлапак. Много голяма тежест искаха да положат на неговите деветнайсетгодишни рамене! Но как да им откаже? А как се носи отговорност за такава неорганизирана тълпа?
	“Защо пък неорганизирана?” — запита се той.
	Спря да крачи, погледна ги в очите и много кратко и ясно им каза, като че ли го четеше по книга:
	— Няма да ми плащате. Искам обаче да има ред, да ми се подчинявате за всичко, иначе ще ви изгоня от кервана. Един от твоите, Стояне, или твоите хора, Недьо, да направи беля, всички ви оставям! А вие ще си стягате калфите и чираците, не ме интересува как.
	— Добре, Гавриле — радостно се съгласи Стоян.
	— Не бързай, не съм свършил! — сряза го Гаврил. — Ще определим точен ред на каруците и той не трябва да се разбърква! В средата ще сложим поклонниците, преди тях ти, Стояне, с твоите хора, а след тях ти, Недьо.
	Неделчо Койбашиев кимна с готовност.
	— Моя керван с пушките ще разделя на две — продължи Гаврил.— Едните ще вървят в началото на колоната, а другите в края. За всяко произшествие ще ми съобщавате веднага! Нощем от всеки керван по двама души ще пазят. През деня ще лежат в каруците и ще си отспиват. Кога ще тръгваме и кога ще спираме, аз ще казвам. Това е.
	— Съгласни сме! — потупа го Стоян по рамото и си въздъхна с облекчение. — Прав си. Ред трябва да има.
	— И няма да ме тупаш по рамото — погледна го Гаврил в очите с израз, който не търпеше противоречие. — За да ме слушат другите, трябва да виждат, че вие двамата не се държите свойски с мен, а както вие командвате чираците си, така аз командвам вас. Сега вървете да подредите каруците!
	Те кимнаха и тръгнаха да изпълнят нареждането.
	“То не било толкова трудно — каза си Гаврил, сам изненадан от себе си и от лекотата, с която се породи идеята в главата му. — Я да организирам сега и моите хора!” — той извика двама от калфите, които най-добре се справяха в стрелбите, и им обясни как да разделят каруците си на две групи и че те ще ги ръководят. Така след половин час хаос, цвилене на коне, плющене на камшици и разместване, огромният вече керван утихна и всички погледи бяха вперени в младия предводител, който беше стоял с коня си отстрани и бе наблюдавал зорко цялата суматоха.
	Гаврил ги огледа, кимна с най-сериозно изражение на лицето и даде знак с ръка на първите да тръгват. Цялата колона пое по пътя.
	Всички, като гледаха тоя ред, изпитаха чувство за сигурност и лекота. Те бяха сговорчиви и работливи хора и лесно можеха да бъдат управлявани, стига водачът им да знаеше какво прави, а този момък очевидно знаеше!
	Особено уважение си спечели Гаврил сред групата на поклонниците. Те бяха заможни хора — чорбаджии, сами свикнали да се разпореждат, и затова искрено ги възхити тая опитност на толкова млад човек, който очевидно бе организирал не един път такива кервани. Не биха повярвали, ако някой им кажеше, че това Гаврил току-що го измисли и осъществи.
	Една от поклонничките протегна към него шепата си и каза:
	— Ела да ти дам, младежо, малко сушени сливи. Като не искаш от нас пари, с друго не можем да ти благодарим. Вярвам, че господ те е изпратил.
	Гаврил прецени, че ако вземе няколко сливи от жената, няма да подрони командирския си авторитет. Пое ги в шепа и се усмихна. Тя също му се усмихна, тъмните и кафяви очи сякаш надникнаха в душата му и отвориха там някаква тайна врата, за която Гаврил не беше и подозирал, че я има. А от докосването на топлите и пръсти в сърцето му припламна огънче, което в следващите дни щеше да се разгори неудържимо. Това го смути, той пришпори коня си и препусна към челото на кервана, за да не забележи тя вълнението му.
	През следващите дни се усети, че все гледа да язди някъде зад каруцата, в която пътуваше тази жена с мъжа си, за да я гледа крадешком. Мъжът и — собственик на големи стада говеда и на няколко воденици край Лом, се казваше Йоан Логофетов и никога не беше пътувал —по на юг от Пловдив. Беше към четирийсетгодишен, а Йоаница, така и викаха другите по мъж, десетина години по-млада от него.
	Като разпредели задачите между четиримата си помощници, Гаврил нямаше много грижи. А свободният човек какво прави? Размечтава се. Досега не му се беше случвало. Е, мечтал си бе да стане най-големият търговец в Копривщица, да вдигне най-хубавата къща, за да натрие носовете на всички надути чорбаджии, които гледаха отвисоко на него — сирака. Мечтал бе да си купи най-хубавия и най-черен кон с бяла грива и опашка. Не беше срещал такъв, но го виждаше в представите си. Ала докато не го бе погледнала Йоаница с тия големи, тъмни очи, не беше си мечтал за бяла женска ръка, която да го погали или розовите и устни да го целунат.
	Керванът си вървеше, пътят се изминаваше. Стигнаха Одрин и го оставиха зад гърба си, а те освен размяната на няколко обикновени думи и изпепеляващи погледи зад гърба на мъжа и, не се бяха приближили един към друг нито на сантим.
	И как да го направят пред три кервана с калфи, чираци и каруцари и пред цяла тълпа богомолци? Тя би загубила богатия си съпруг и осигурения живот, а Гаврил щеше да изхвърчи от абаджийския еснаф и никога нямаше да спести необходимите му пари, за да стане най-богатия търговец с най-голямата къща. Кракът му нямаше да може да стъпи вече в Копривщица.
	Гаврил дни наред си блъскаше главата как да постъпи, за да не разруши прибързано своя живот и нейния, и в същото време да има тази жена, привличаща го така, както пламъкът на свещта привлича пеперудите и опърля крилата им. Йоаница също отчаяно се мъчеше да измисли нещо. Беше по-голяма от това прекрасно момче и, предвкусвайки близостта си с него, знаеше, че той щеше да я пази в сърцето си като най-скъп спомен чак до старини. Денем седеше в каруцата до мъжа си, а нощем спеше пак до него в същата каруца под открито небе или пък в стаята на някоя гостилница. Нямаше никакъв начин!
	Докато няколко съвсем дребни неща неочаквано не и помогнаха. Тези дребни неща се наричаха дървеници.
	Бяха спрели вечерта край един хан точно преди Люлебургас, на два дни път от Цариград. Пътниците, които можеха да си платят за стаи, нямаше да спят в каруците или на черга върху твърдата земя. Йоаница тъкмо се унасяше в сън в една стая на втория етаж, безчувствена вече след десетгодишен брак към оглушителното хъркане на мъжа си, когато нещо я ухапа болезнено по крака. Подскочи с писък в леглото и панически отметна завивката. На лунната светлина видя едрите буболечки, които се разбягаха по чаршафа, търсейки къде да се скрият.
Тя още повече записка и затропа с крака по пода. С треперещи ръце едва успя да изкара искри от огнивото и да запали една свещ. Започна да бута мъжа си и да го удря с юмрук по рамото.
	— Ставай! Ставай, виж какво е това?
	Той поотвори натежали клепачи и погледна. После седна в леглото и недоволно измърмори:
	— Какво е? Пфу! Дървеници, не виждаш ли?
	В чистата и спретната къща на своите родители тя никога не бе виждала такива гадинки. Нито в къщата на свекърва си.
	— Какви дървеници? Ставай, Йонко, няма да спя тука! Знаеш ли как силно хапят!
	Мъжът и се обърна с гръб и измърмори:
	— Не знам. Мене не ме хапят. Където съм бил по хановете, другите пищят от тях, а мене не ме закачат.
	Тупурдията, която се вдигна и в съседната стая, засили паниката и.
	— Ставай! — започна тя пак да го бута. — Да вървим да спим в каруцата!
	— Върви, където искаш! — изпухтя той. — Наръбиха ми се кокалите в тая каруца. Откога не съм спал на меко легло!
	Жена му се огледа безпомощно. Не можеше да си представи, че ще легне пак тук и гадните буболечки отново ще я налазят.
	— Ставай, Йонко — захленчи тя. — Няма да мигна тука цяла нощ! Ела да спим навън! Не е студено.
	— Стига, ма! — сопна и се той. — Остави ме да спя! Ти върви навън, като щеш!
	Йоаница изтръска старателно едното от одеялата, които си бяха донесли в стаята, и се загърна в него.
	— Отивам, чуваш ли? — каза му за последно, но и отвърна гърлено клокочене, последвано от равномерно засилващо се хъркане.
	Тя излезе и тихо притвори вратата зад гърба си. В двора на хана бяха прибрани разпрегнатите от каруците коне. Те тихо пръхтяха и помахваха с опашки. Каруците бяха останали извън оградата, понеже бяха твърде много. Близостта на османската столица вече правеше спането на открито безопасно и ги нямаше обичайните момчета, които Гаврил винаги досега оставяше да дежурят будни покрай кервана.
	Гаврил. А той самият къде беше?
	Щом мисълта и се насочи към него, с внезапна яснота тя осъзна, че сега е моментът! От тази мисъл дъхът и секна. Сега или никога! Запристъпя между спящите, влачейки тихо нахлузените на бос крак цървули, и се заоглежда. Кръглата луна услужливо и осветяваше пътя и Йоаница виждаше тук двама-трима мъже, налягали и хъркат един до друг, там някой сам. Сети се, че и нея може някой да я види и познае, затова повдигна тъмното одеяло, закачули главата си, и продължи да се взира. Ей го там, съвсем встрани. Даже не си бе завел коня в двора. Вързал го беше за едно близко дърво. Постлал ямурлука и заспал така, незавит в топлата нощ.
	Тъмната фигура безшумно коленичи до спящия и една нежна ръка го погали по лицето. Гаврил стреснато отвори очи.
	— Шшшт... — Йоаница допря с пръст устните му, полегна до него и го покри с одеялото си.
	Звън на камбани мигом го оглуши, ангелски хор запя и зашемети неразбуденото му още съзнание! Йоаница плътно притисна тялото си до неговото и косите и се разпиляха по лицето му. Трябваше му цяла минута, за да възвърне способността си да реагира. Той неуверено я прегърна с две ръце и я целуна по шията.
	Не знаеше какво да прави. Нямаше представа какво трябваше да вземе или да даде на тази жена, но се почувства неизмеримо щастлив. Можеше да лежи така до зори, притиснал я в прегръдката си, и да не помръдне повече, за да не се стресне и да не побегне тази нощна самодива. А на сутринта да се окаже, че всичко е било само сън.
	Йоаница осъзна, че младежът за първи път държи жена в ръцете си и трябва да му се помогне, трябва да бъде насочен. Тя започна полекичка да го гали и да го освобождава от дрехите му. По-нататък вече нямаше нужда. Мъжът в него разпука черупката на чистата невинност и бурно встъпи в правата си, отредени му от майката природа.
	На сутринта керванът отново се застяга за път. Всички се плискаха с вода на чешмата в двора на хана. Каруцарите извеждаха и впрягаха конете. Тези, които бяха спали по стаите, нарамили завивките си, търсеха своите каруци. След малко дългата върволица се източи по пътя за Цариград и пое с равномерен ход.
	Гаврил яздеше отстрани, а мислите му бушуваха. Как да намери начин да поговори с Йоаница? Как да забави кервана по пътя, та още веднъж да преспят на открито, преди да влязат в столицата? Стигнеха ли там — край! Нямаше да я види повече. Той отиваше с хората и стоката си в “Балкапан”, а поклонниците щяха да продължат към светите места. Не можеше да я остави да си тръгне така! Животът му не можеше да продължи без нея! Сърцето му се гърчеше в безизходица и едновременно с това ликуваше при спомена за нощното му преживяване.
	А керванът си вървеше и душите им отново се допираха отдалече само с погледи и небрежно разменени думи.
	Гаврил приближи с коня си до каруцата и го осени идея. Пак тази странна способност внезапно да му идват в ума неочаквани, но много подходящи решения! Той изпита странна почуда от това, но остави чуденето си за после. Сега по-добре да действа!
	— Йоане, не ти ли дойде до гуша да се друсаш на капрата? Яздил ли си някога такъв страхотен жребец като моя?
	Йоан отпусна поводите на впрегнатия кон и се засмя:
	— И аз имам хубави коне, Гавриле, но като твоя, да си призная, не съм имал! Гледам те и ти завиждам. През целия път насам.
	— Искаш ли да го разтъпчеш напред-назад? А? — подкупващо повдигна юздите Гаврил.
	— Ще ми дадеш ли? — възкликна Йоан, широко ококорил сините си очи.—Наистина ли ще ми дадеш?
	Двамата размениха местата си. Търговецът от Лом с момчешки възторг срита хълбоците на коня и препусна напред покрай колоната, а после хвана през полето, та се не видя!
	Гаврил седна на капрата до жената, която беше държал в прегръдките си тази нощ, и я попита:
	— Какво ще правим оттук насетне?
	— Нищо — кратко отвърна Йоаница.
	Сред равномерното скрибуцане на каруците и пръхтенето на конете тихият им разговор не можеше да бъде чут от никого.
	— Иска ми се да избягаме, но не мога веднага да подредя къде и как ще живеем.
	— Затова всичко ще си продължи, както е било — отвърна тя.
	— Сърцето ми ще се пръсне, че не си до мен — с пресипнал глас откри мъката си младият мъж. — Все ще мисля как той те прегръща нощем и ще полудея!
	— Той ми е мъж, Гавриле, пред бога и пред хората. Ти си млад, а аз скоро ще остарея. С десет години съм по-голяма от тебе. Ще си намериш някоя млада и хубава жена и ще ме забравиш.
	— Тебе искам! — упорстваше Гаврил. — И като остарееш, пак ще те обичам! — Последната дума трудно излезе от устата му, защото никога досега не я беше казвал. — Остави го! Ела с мен в Цариград. Аз тепърва ще стана голям търговец, ще видиш. Скоро ще се отделя от майстора си. До година-две най-много.
	Жената помълча, търсейки най-подходящите думи, за да го разубеди, но без да нарани самочувствието му. Искаше той нея да остави, а не да се чувства отблъснат и огорчен. И ето че ги намери:
	— Не ти трябва шавлива жена като мен, Гавриле. Днес теб съм харесала, а утре ще се заплесна по някой друг. Ще разберат хората. В едно малко градче нищо не остава скрито. Защо да ти се присмиват зад гърба, че докато отсъстваш с месеци, жена ти хойка?
	Гаврил я погледна стъписано в очите, а тя му се усмихна.
	— Ти не си такава — прошепна той невярващ.
	— Такава съм. Затова отивам на Божи гроб. Искам да измоля прошка за греховете си и дано бог ми помогне да се върна в правия път. Ама... не ми се вярва.
	Гаврил поседя смълчан на капрата до нея, а после и подаде дългите поводи, слезе и закрачи покрай колоната, която лека полека го изпреварваше, изнизвайки се по пътя. Отдалече погледна към Йоаница с болка и огорчение, но видя само приведения и гръб. Не можеше да забележи как раменете и ситно треперят, а от очите и капят сълзи.
	Тя скрито се прекръсти и промълви:
	— Прости ми, майчице Богородице, тоя грях и ми бъди застъпница пред господ да изпълни горещата ми молба!
	После изтри сълзите си, пое си успокоена дъх и зачака своя мъж, изчезнал някъде зад хоризонта, да се върне отново при нея.
Галина Златарева

