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Приоритети 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - ПЪРВИ УСПЕШНИ СТЪПКИ ЗА  
ДОСТЪПНОСТ ЗА ГЛУХИТЕ И СЛЯПО-ГЛУХИТЕ ХОРА 

 Във връзка с инициативата на Столична община за отбелязване Международната седмица 
на глухите хора 19 - 25 септември 2022 г. и в деня на нейното стартиране - 19 септември 2022 г., 
Столична община организира две събития, на които взе участие председателят и юрисконсулт на 
НАСГБ - Величка Драганова:  

 1. Официално откриване на из-
ложба на информационни пана 
„Българският жестов език – пълно-
ценно общуване за всички“, експони-
рана в Градската градина към Народ-
ния театър "Иван Вазов". Тази излож-
ба е една от първите стъпки на Сто-
лична община за отговорно партньор-
ство с глухата и сляпо-глухата общ-
ност за информиране на обществе-
ността за начина за постигане достъп-
ност до комуникация и информация 

за глухите и сляпо-глухите хора, и то не само в столицата, но и в страната. Едно от паната на из-
ложбата представя достъпните форми на адаптация на българския жестов език за представяне и 
възприемане от сляпо-глухи чрез информация, предоставена от НАСГБ.  
 Описание на информационното пано на НАСГБ: 
 Лого на Международната седмица на глу-
хите.  
 Общо мото на изложбата: Българският 
жестов език - пълноценно общуване за всички 
 Заглавие на паното: Жестовете изграждат 
доверие 
 Текст на паното: Национална асоциация на 
сляпо-глухите в България предоставя насоки за 
различни подходи:   
 Лицата със сляпо-глухота се нуждаят от 
определени адаптации на представяне и възпри-
емане на жестовия език посредством остатъчно-
то зрение и/или осезанието.  
Има три основни метода на общуване:  
 - Локализиран метод – приложим при сляпо глухи с ограничено периферно зрение и сравни-
телно добро централно  
 - Насочван метод - приложим при сляпо глухи, които имат определено централно зрително 
поле или зрително поле в дадена зона. 
 - Тактилен метод – приложим е при сляпо-глухи с пълна загуба на зрение. 
 Пояснение: Всеки от методите е илюстриран на паното с подходяща снимка:  
 - Локализиран метод – интерпретаторът се локализира в зрителното поле на сляпо-глухия 
 - Насочван метод - ръката на интерпретатора бива насочвана от сляпо-глухия към зрително-
то му поле 
 - Тактилен метод – ръцете на интерпретатора са обхванати от дланите на сляпо-глухия, за 
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да може той да усети жестовете чрез осезанието си. 
 Пояснителен надпис в долната част на паното: Настоящата изложба е инициирана от Сто-
лична община и се осъществява с подкрепата на организации на и за глухи и сляпо-глухи лица. 
Изложбата е по повод прилагането на Закона за българския жестов език в Столична община и от-
белязването на Международната седмица на глухите 19 - 25 септември 2022 г. 
Представени са логата на Столична община и на участващите в изложбата организации: 
 Съюз на глухите в България (СГБ) 
 Национална асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ) 
 Асоциация на гражданите с увреден слух в България (АГУСБ) 
 Асоциация на родителите на деца с увреден слух (АРДУС) 
 Национална асоциация на преводачите на жестов език в България (НАПЖЕБ) 
 Младежка организация към Съюза на глухите в България (МОСГБ) 
 Фондация "Глухи без граници" 
 Фондация "Развитие и интеграция" 
 Фондация "Заслушай се" 
 2. Кръгла маса по Проект „Провеждане на застъпническа кампания за прилагането на Зако-
на за българския жестов език на местно ниво“, с участници от Национално сдружение на общи-
ните в България, глухи консултанти от Консултативния съвет към Столична община, национално 
представителните организации на и за глухи и сляпо-глухи (СГБ, НАСГБ, АРДУС), Национална 
асоциация на преводачите на жестов език в България, на която се обсъди приложението на Закона 
за българския жестов език и принадлежащите подзаконови нормативни  актове от българските 
общини, което е от изключителна важност за глухите и сляпо-глухите хора. Участието ни в про-
цеса на вземане на решения е пряко приложение на принципа „Нищо за нас – без нас“ от Конвен-
цията за правата на хората с увреждания на ООН, включително и принципа „Нищо за сляпо-
глухите – без сляпо-глухите“, който е водещо мото на Европейския съюз на сляпо-глухите. 
 Във връзка с готовността на общините, организациите и институциите да са адекватни на 
потребностите на сляпо-глухите, включително във връзка с административното обслужване на 
сляпо-глухи лица, председателят и юрисконсулт на НАСГБ запозна участниците с два официални 
документа на Световната федерация на сляпо-глухите, приети през месеците юли и август 2022 
г., с отправена препоръка от Световната федерация на сляпо-глухите, за спазване както на светов-
но, така и на национално и на местно равнище: 
 - Документ 1. „Правото на сляпо-глухите да решават сами“  
 - Документ 2 „Комуникация със сляпо-глухи хора по отношение срещи, семинари, конфе-
ренции и др. Включващ етикет“. 
 
 В горните документи има отразени както потребности, които са общи при глухите и сляпо-
глухите хора (свързани с общия фокус като хора с увреждания и с глухотата), така и потребности, 
които са специфични само при сляпо-глухите хора (свързани с комбинациите от зрително и слу-
хово увреждания).  
 
 В България все още има множество предизвикателства по отношение осигуряване жестови 
преводачи с необходимата професионална подготовка за интерпретиране и придружаване на сля-
по-глухи, като бе изразена надежда, че с целенасочена и съвместна работа на всички партньори и 
заинтересовани страни у нас, това постепенно може да бъде постигнато занапред във времето.  
 

Величка Драганова 
Председател и юрисконсулт на НАСГБ  
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ПРАВОТО НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ ДА РЕШАВАТ САМИ 
 

 Хората със сляпо-глухота по света са се борили в продължение на много години, за да могат 
да решават сами как трябва да се управлява работата за сляпо-глухите хора и какви мерки трябва 
да бъдат въведени, за да могат хората със сляпо-глухота да живеят пълноценен живот. При учре-
дяването на организацията най-важният ръководен принцип беше създаването на асоциация НА 
Сляпо-глухите, спазвайки изцяло принципа: "Нищо за сляпо-глухите, без сляпо-глухите"  (в ори-
гинал: "Нищо за НАС, без НАС"). 
 Световната федерация на сляпо-глухите (СФСГ) е създадена като световна организация на 
хора със сляпо-глухота, която да работи за доброто на сляпо-глухите. Но за да могат сляпо-
глухите хора да управляват самата организация и работата, която считат, че е в най-добрия инте-
рес на хората със сляпо-глухота, имаме нужда от няколко вида лоялни помощници, като интерп-
ретатори за сляпо-глухи (интерпретатори-придружители) и/или асистенти, както и съветници, със 
силно чувство за етика и добре запознати с Етичния кодекс на интерпретаторите за  сляпо-глухи 
(интерпретаторите - придружители), които да могат да заменят липсата ни на зрение и слух. Мис-
ленето и мненията, от друга страна, можем да направим сами.   
 
 Общуване с хора със сляпо-глухота 
 За да се възползваме напълно от нашите помощници и други, с които трябва да имаме кон-
такт, необходимо условие е, те да знаят как да общуват с конкретното лице със сляпо-глухота, 
както устно, така и писмено. Това не винаги е така днес, когато много хора общуват с нас със 
скорост, сякаш виждаме или чуваме добре. 
 Ето защо е важно да се подчертае, че общуването с хора със сляпо-глухота трябва да проти-
ча в спокоен ритъм и с необходимите изчаквания в процеса на комуникация. Така че лицето със 
сляпо глухота да възприема всичко, което се предава. За по-голямо и качествено включване на 
сляпо-глухите във вземането на решения е важно да се има предвид, че поради двойното си сен-
зорно увреждане, сляпо-глухите изискват повече време за анализиране на даденото съдържание. 
 Също така е важно отделното лице със сляпо-глухота да има квалифициран интерпретатор 
за сляпо-глухи (интерпретатор-придружител) и/или асистент/съветник, който да може да подпо-
могне лицето със сляпо-глухота в електронната поща и комуникацията с други хора. Това се от-
нася за всички хора със сляпо-глухота на ключови позиции, като президент, членове на Изпълни-
телния съвет, регионални представители на СФСГ и т.н. (На национално ниво: председател на 
Национална асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ) и членове на Управителния 
съвет на НАСГБ; на териториално ниво: председател на Териториалната организация (ТО 
на НАСГБ) и членове на териториален управителен съвет на ТО на НАСГБ). Без такава ква-
лифицирана помощ, хората със сляпо-глухота остават встрани, също и при среща и т.н. 
Друг важен фактор е, че нашите съветници и професионални помощници трябва да използват 
нормално разбираем език, който също да може лесно да бъде предаден чрез жестов език. Това, от 
което най-малко се нуждаем, са помощници, които използват странни професионални термини, 
където е трудно да се разбере какво всъщност означават. В много случаи това може да доведе до 
ненужни недоразумения. 
 
 Комуникация с организации на сляпо-глухите 
 Когато става въпрос за организация на хора със сляпо-глухота, които я управляват, основ-
ното правило трябва да бъде, че се общува предимно със сляпо-глухите ръководители, а не с тех-
ните интерпретатори/асистенти/съветници и т.н. Всички решения, взети в такива организации, 
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трябва да се вземат от лица със сляпо-глухота - не техните интерпретатори, асистенти или съвет-
ници, които работят за сляпо-глухите. 
 Представителство 
Не е приемливо, например, интерпретатори за сляпо-глухи (интерпретатори-придружители), 
асистенти или съветници на сляпо-глухите хора да присъстват на срещи и/или в дискусии с дру-
ги хора вместо сляпо-глухите хора. Участието от името на сляпо-глухите хора винаги трябва да 
бъде одобрено от ръководния орган на асоциацията на сляпо-глухите. Основното правило е, че 
сляпо-глухите хора трябва да присъстват на такива срещи или на разговори и т.н. Все пак има 
изключения, но само в специални случаи. Независимо от това, те винаги трябва да бъдат одобре-
ни от Управителния съвет на съответната асоциация. В този контекст е важно да се подчертае, че 
не трябва да се оказва натиск върху ръководството на асоциацията, за да се получи неговото 
одобрение за представителство от името на сляпо-глухите хора. 
 
Актуализиран на:  27 юли 2022 г. 

"Правото на сляпо-глухите  да решават сами" е документ на Световната федерация на сляпо-глухите (СФСГ), основан на 
първоначален документ на Хърватската асоциация на сляпо-глухите "Додир", преведен от хърватски. Направени допълнения 
от Самюел Валенсия - Колумбия и Величка Драганова - България  

 
 
КОМУНИКАЦИЯ СЪС СЛЯПО-ГЛУХИ ХОРА  

ПО ОТНОШЕНИЕ СРЕЩИ, СЕМИНАРИ,  
КОНФЕРЕНЦИИ И ДР. 

 
ВКЛЮЧВАЩ ЕТИКЕТ 

1. ПРЕДИ СРЕЩАТА 
 
 Покана или известие за срещата - навреме 
Навременното обявяване на срещата ще даде възможност на сляпо-глухите да ангажират качест-
вени интерпретатори (интерпретатори на сляпо-глухи; интерпретатори-придружители). Тъй като 
всеки професионален интерпретатор се нуждае от известно време за подготовка, препоръчител-
но е срещата да бъде обявена поне десет дни предварително. За пълното включване на сляпо-
глухите в срещите е необходимо да се ангажират поне двама интерпретатори, а при по-
продължителни срещи – трима интерпретатори. 
 
 Предоставяне на работни материали 
Дневният ред или програмата с всички останали печатни материали трябва да бъдат изпратени 
най-малко десет дни преди срещата, в Word формат, адаптиран към възможностите на сляпо-
глухия човек. Сляпо-глухите винаги трябва да се подготвят за срещата предварително, защото те 
не могат просто да „четат“ писмения текст, представен на срещата, а трябва да бъдат визуално, 
слухово или тактилно насочени от интерпретатора. Самите интерпретатори също трябва да се 
подготвят, за да знаят какви теми ще се обсъждат на срещата. 
 
 Адекватни пространствени условия 
До всяко сляпо-глухо лице трябва да се осигурят поне две-три места за интерпретаторите му.  
Местата трябва да осигурят на сляпо-глухото лице и неговите интерпретатори необходимите ус-
ловия за работа според личните характеристики на сляпо-глухия и комуникативните системи, 
използвани от него. В случай, че сляпо-глухият се нуждае от някаква корекция в разположение-
то, това трябва да се приеме и да се направи. По-долу следва описание на четири вида лични ха-
рактеристики на сляпо-глухото лице с условията за използване на четири вида комуникативни 
системи, като се има предвид, че при конкретното сляпо-глухо лице може да се използва и опре-
делена комбинация от тях. Визуалните и тактилните комуникативни системи могат да 
включват пренос на информация посредством съответния национален жестов език 
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(български жестов език), международни жестове).  
Особености при сляпо-глухи с остатъчно зрение, използващи визуални комуникативни системи:  
 
На сляпо-глухия трябва да се осигури добре осветено място, а интерпретаторите да бъдат разпо-
ложени до него или пред него, включително един срещу друг, като разстоянието се определя ин-
дивидуално. Да се има предвид, че източникът на светлина трябва да осветява интерпретатора и 
да не заслепява сляпо-глухия. В същото време интерпретаторът трябва да е с лице към изказва-
щите се и към прожекциите на презентации, за да ги опише на сляпо-глухия. Визуалните кому-
никативни системи могат да включват пренос на информация посредством съответния на-
ционален жестов език (български жестов език), международни жестове, представени пос-
редством системите: локализиран метод и/или насочван метод за представяне и възприема-
не на съответния национален жестов език (български жестов език), международни жестове. 
 
Особености при сляпо-глухи с остатъчен слух, използващи слухови комуникативни системи:  
 
Звуковото пространство на срещата трябва да е свободно от всякакви шумове, затова прозорците 
и вратите на помещението трябва да са затворени, и да не се допуска друга група хора да води 
паралелно разговор в помещението, или да се извършват други дейности, създаващи шум. Ин-
терпретаторът сяда отстрани на сляпо-глухия, като говори в близост до слуховия апарат. Не ви-
наги към слуховия апарат има безжичен микрофон, така че е важно да се поддържа близко разс-
тояние между интерпретатора и слуховия апарат. Ако в помещението има озвучаване, интерпре-
таторът трябва да може да го чува пълноценно (включително чрез слушалки) и от друга страна, 
същевременно то не трябва да пречи на сляпо-глухия, ако се излъчва чрез тонколони в помеще-
нието. Ако сляпо-глухият владее езика, който се говори на срещата, и ако остатъчният слух поз-
волява, сляпо-глухият може да опита да слуша и разбира директно от озвучаването, стига то да е 
изпълнено професионално и достатъчно усилено и ясно, или да се ползва индуктивна система в 
помещението, както и да участва професионален озвучител, който да се грижи всеки участник в 
срещата да говори на микрофона, за да може да бъде чут. Ако има проблеми със слуховото възп-
риемане и разбиране от озвучаването, тогава сляпо-глухият трябва да разчита изцяло на интерп-
ретатора си.  
 
Особености при сляпо-глухи без остатъчно зрение и слух, използващи тактилни комуникативни 
системи:  
 
Сляпо-глухият и интерпретаторът сядат в непосредствена близост, като използват ръцете си за 
предаване и приемане на информация, в зависимост от комуникативната система. Ако се използ-
ва само едната ръка, сядат един до друг. Ако се използват и двете ръце, сядат един срещу друг. 
При някои комуникативни системи е полезно да има и малка помощна маса или поставка пред 
тях или между тях. Тактилните комуникативни системи могат да включват пренос на ин-
формация посредством съответния национален жестов език (български жестов език), меж-
дународни жестове, представени посредством системите: тактилен метод и/или насочван 
метод за представяне и възприемане на съответния национален жестов език (български 
жестов език), международни жестове. 
 
Особености при сляпо-глухи, използващи технологични комуникативни системи 
При тези системи се ползва лаптоп с външна клавиатура, на която пише интерпретаторът, а сля-
по-глухият чете на брайлов дисплей или на визуален дисплей с увеличен шрифт и подобрен кон-
траст, тогава задължително трябва да има помощна маса пред сляпо-глухия и интерпретатора. 
 
 Отговорност на интерпретаторите и сляпо-глухото лице като работен екип е, след като влязат на 
мястото на провеждане, да проверят условията на осветление, шум, разположение на столовете и 
масите и т.н., и да уведомят организатора, ако има конкретни проблеми. 
 
Ако в рамките на срещата се предвижда да се предостави храна, трябва да се отдели специално 
време за почивка (кафе - пауза, обедна почивка), за да може храната да се консумира. Да не се 
допуска срещата да протича едновременно с консумацията на храната, тъй като сляпо-глухите не 
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могат да бъдат пълноценни участници и са неравнопоставени на останалите.  
  
 Продължителност на срещата 
Интерпретирането е изтощителна работа. След час и половина концентрацията започва да нама-
лява, а оттам и качеството на превода. Всеки сляпо-глух на срещата трябва да има поне двама 
интерпретатори, които да се редуват на всеки двадесет минути, а за срещи с продължителност 
над два часа се препоръчва ангажирането на поне трима интерпретатори. 
 Организация на времето 
Следенето на интерпретатора за продължително време е уморително за сляпо-глухия човек, зато-
ва е необходимо да се осигури кратка почивка от поне 5 минути на всеки час както за сляпо-
глухия, така и за неговите интерпретатори. 
 

2. ПО ВРЕМЕ НА СРЕЩАТА 
 
 Скорост на речта 
Говорете с нормално темпо. Интерпретаторът има право да ви помоли да намалите темпото, ако 
говорите твърде бързо, да повторите думи и изречения или да ги обясните. 
 
 Вземане на думата 
Ако някой иска да говори по време на срещата, трябва да вдигне ръка и да изчака реда си, а кога-
то му дойде редът, първо трябва да се представи, за да разберат сляпо-глухите кой говори. За 
разлика от чуващите, сляпо-глухите не могат веднага да продължат след предишния говорещ, 
защото първо трябва да изчакат интерпретаторът да преведе всичко казано и по този начин са в 
своеобразно „закъснение“. 
 
 Дискусии по време на срещата 
Дори и най-добрият интерпретатор не може да преведе това, което няколко души казват едновре-
менно или когато един човек прекъсва друг. По време на дискусиите е важно да говори само 
един човек. Това е основно правило, което трябва да се спазва. В противен случай сляпо-глухият 
губи много информация и се оказва в неравностойно положение спрямо останалите участници в 
срещата. 
 
 Обръщение към сляпо-глух човек 
Когато се обръщате към сляпо-глух човек, гледайте го и се обръщайте директно към него, а не 
към интерпретатора. Не забравяйте да избягвате изречения като: „Попитайте го / я ...“, „Кажете 
й / му ...“ или „Не е нужно да й / му го превеждате“. Всеки ваш коментар за сляпо-глух човек ще 
бъде интерпретиран към него. 
 

3. СЛЕД СРЕЩАТА 
 
 След срещата 
Ако се обсъждат особено важни въпроси, в края на срещата изпратете резюме на срещата с уста-
новените заключения и постигнатите споразумения, както и бележки от срещата и всички пре-
зентации, използвани по време на срещата, до всички участници, за да избегнете недоразумения. 
 
 Последващо изпращане на материали 
Ако на срещата е използван материал, който не е бил изпратен преди това, сляпо-глухите хора 
ще ви помолят за последващо изпращане. Направете го непременно. 
 
Актуализиран на: 30 август 2022 г.  

"Комуникация със сляпо-глухи хора по отношение срещи, семинари, конференции и др. Включващ етикет" е доку-
мент на Световната федерация на сляпо-глухите, основан на първоначален документ на Хърватската асоциация 
на сляпо-глухите "Додир", преведен от хърватски. Направени допълнения от Самюел Валенсия - Колумбия и Велич-
ка Драганова - България  
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ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЛУХОВИТЕ АПАРАТИ 
 
 Свикването със слухови апарати понякога отнема време. Ето полезна информация за облек-
чаване на прехода. 
 Ползвайте ги непрекъснато  
 Важно е да ги носите през по-голяма част от деня. Истинската полза се постига само с честа 
употреба. 
2. Говорете с околните  
 Разговорът лице в лице или по телефона е наградата за всички нови ползватели на слухови 
апарати. Ясната и фокусирана реч ви позволява да проследявате и да участвате в разговори много 
по- активно от преди. 
 Водете си дневник 
 Записването на преживяванията със слуховите апарати ще ви помогне да съберете мислите 
си и да проследите новите си впечатления. Споделете записките си с вашия слухопротезист, за да 
бъдат настроени апаратите ви оптимално. 
 
Слуховите ви апарати се намокриха! Какво да направите? 
 
 Понякога забравяме,че ползваме слухови апарати и влизаме във водата с тях. Чудесно, зна-
чи апаратите са станали неизменна част от нас. Добрата новина е, че слуховите апарати са проек-
тирани за ежедневни житейски ситуации, включително излагане на дъжд, изпотяване или кратки 
обливания с вода. По време на тестовете за качество, апаратите се потапят на 1,5 м за 30 минути, 
за да покрият международния стандарт IP68 за влагоустойчивост. Което обаче не означава, че са 
водоустойчиви и ще оцелеят след пране в пералнята например. 
 Как да изсушите слуховите си апарати? Препоръчва се да отстраните батерията, ако това е 
възможно и да отворите отделението на батерията. 
 Поставете апарата на суха, мека салфетка и на проветриво място. Не ползвайте микровълно-
ва печка или сешоар, това може да ги повреди. 
  

ИНДИВИДУАЛНИ ОТЛИВКИ И ОТПЕЧАТЪЦИ ЗА СЛУХОВИ АПАРАТИ 
  
 Индивидуалните отливки за слухови апарати се изработват по снети точни отпечатъци от 
ухото. Причините, които налагат изработването им са няколко, а именно: 
 Предпазване от поява на микрофония при носенето на слуховите апарати. 
 По-добър физически комфорт. 
 По-добър естетичен вид. 
 По-добра опора(предпазване от падане) на апаратите. 
 Отливките биват няколко вида в зависимост от материала и начина им на изработка. Подбо-
рът на вида индивидуална отливка не е случаен и е строго специфичен за всеки конкретен слу-
чай, съобразен с: 
 Степента на слухова загуба. 
 Вид на слуховия апарат. 
 Специфичните анатомични особености. 
 Правилният избор и изработка на индивидуалната отливка гарантират максимална чувае-
мост, разбиране и комфорт. 
  
 Статията е публикувана по предложение на Ивелина Стефанова от Силистра 
 
 

 Източник: По материали от Интернет 
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АНКА ВАСИЛЕВА ЛАМБРЕВА 

 През 1928 г. жените в България са имали ед-
но единствено задължение – да чакат мъжете си у 
дома, докато смирено бродират, готвят или кър-
пят някой стар чифт чорапи. 

 През 1928 г. в България едно момиче с непо-
корна коса и малък белег над лявата вежда съвсем 
само напуска малкото градче Карлово, в което е 
родено, но не за да иде до близката Соколица. Ан-
ка Василева Ламбрева се превръща в първата бъл-
гарка околосветски пътешественик, първата, летя-
ла с аероплан над Ламанша, и първата, която по-
казва на всички останали момичета по света, че 
душата е най-красива единствено в полет. 

 В Пиперковия карловски род Бог е изсипал 
пръстената си паница с благословии по необичаен начин. В тая къща винаги се ражда многоброй-
на челяд, но немотията никога не напуска прага й. През 1895, като едно от петте деца, тук проп-
лаква и малката Анка. Въпреки незавидната бедност и трудните условия в погледа на Анка от 
малка блести някаква различност. Малкото момиче с непокорна коса и леки трапчинки в края на 
устните има изявен интерес към учението и твърде често задава въпроси, които удивяват със сво-
ята точност и зрялост. Първа забелязва това нейната баба, която с тих шепот не спира да й повта-
ря една единствена фраза: "С вирната глава все напред да вървиш. Назад да не се обръщаш и ни-
кога да не се връщаш". Този шепот се превръща в мантра за бъдещата покорителка на южните 
морета и случайно или не – нейната баба става орисница на необичайния й път. Едва завършила 
трети прогимназиален клас, Анка продължава образованието си в Пловдив, след което работи 
като наемна учителка в Карловско. Следва София, където учи медицина, а по-късно заминава за 
Цариград, за да продължи образованието си на медицинска сестра в Американския колеж. Имен-
но там през 1922 съдбата решава да хвърли високо своята монета. Анка Ламбрева на едно от 
нощните си дежурства в болницата край Босфора, в която работи, спасява живота на болния от 
двустранна бронхопневмония англичанин – господин Тейкън. Благодетелят не забравя протегна-
тата му ръка и след пет години открива своята спасителка, като й праща еднопосочен билет за 
град Дънидин, Нова Зеландия, с молба да се грижи за болната му дъщеря. Така през март 1928 
нашето момиче с гордо вдигната глава, както я е учила нейната баба, заминава за другия край на 
света, а съдбата доволно се усмихва, защото предстои един наистина грандиозен живот. 

 За да стигне до Нова Зеландия, Анка пътува 3 месеца, като преминава през Египет, Индия, 
Цейлон и Австралия. Пристигнала вече в Дънидин, тя не остава просто в ролята си на медицинс-
ка сестра. След кратко пътуване до Таити Ламбрева прекарва няколко месеца сред маорите от 
племето тюканрънги. Този свят й се струва толкова невероятен, че тя детайлно описва странните 
им ритуали, гейзерите, бликащи около къщите им, и факта, че племето са човекоядци. По време 
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на престоя й се сближава с 85-годишния тогава Мита Таупопоки – вожда на тюканрънгите, и с 
едни от най-изумителните красавици по тези земи тогава – Тиароа и Сузана. Освен пътешествия-
та Анка запознава обществеността в Оукланд, Уелингтън, Дънидин и други големи градове на 
острова с историята на България. Тя организира кръжоци по шиене на български шевици, а ста-
тии под наслов Непознатата България с нейния подпис се появяват във всички големи новозелан-
дски вестници. През 1929 Ламбрева решава да се върне в България, но не както биха го направи-
ли всички останали. Тя е тръгнала от едната страна на земното кълбо, но решава да се върне от 
другата. При завръщането си преминава през островите Тасмания, Таити, Фиджи и Самоа, с ко-
раб се отправя за Лос Анджелис, Ванкувър, Торонто и Ниагарския водопад. Преминава Канада от 
запад на изток, достига източното крайбрежие на САЩ и от Нюфаундленд се озовава в Англия. 
Прелита със самолет Ламанша като пътник, ставайки първата жена в света, някога правила това. 
Следват Париж, от който с влак заминава за Германия, а оттам параход по Дунав я отвежда през 
зимата на 1930 до Видин. Ако си мислите, че историята свършва дотук, съдбата отново ще ви се 
усмихне и ще ви помоли да си помислите пак. Анка Ламбрева, която говори свободно 7 езика, 
кара мотоциклет с лекотата, която язди кон и основава болници навсякъде по света, където пъту-
ва – предприема второ околосветско пътешествие. За три години тя обикаля 42 страни, като не 
пропуска да се появи на поредната битка в Париж на самия Дан Колов. Там в типичния й непод-
ражаем стил излиза на ринга облечена в българска носия, поднасяйки му букет ароматни рози с 
пожелание за успех и още легендарни победи. Втората световна война я заварва в Иран, където 
категорично отказва на самия външен министър да се откаже от българското си поданство, за ко-
ето решение е заточена в концлагера Мио-Мие в Ливан. Ужасният живот в лагера я подтиква да 
убеди главния комендант да се основе болница, в която тя и доброволци започват да се грижат за 
ранените. Именно в нея Анка се запознава с бъдещия си съпруг – младия персиец Райян Ахмад 
Дин, когото не само излекува от тежките рани, но и на когото категорично подарява сърцето си. 

 Двамата с Райян са освободени от лагера през 1943, а при завръщането им в Иран нейният 
персийски принц й подарява 3 села в знак на безрезервна почит. Двамата осиновяват син, когото 
наричат Килмарс, и не спират да пътуват. От 1957 до 1964 посещават Ливан, Сирия, Италия, 
Швейцария, Китай, Япония, Цейлон, Виетнам, Австралия, Нова Зеландия, Таити, Фиджи и Са-
моа. Анка Василева Ламбрева се завръща в България през 1970 след смъртта на своя съпруг, а 
очите си затваря завинаги в родното Карлово на 18 февруари 1976, почти навършила 81 години. 
Тя кръщава една от книгите си Из моята околосветска обиколка. Царицата на Южните морета, 
като думите й остават завинаги в сърцата на всички, които са я срещали по пътя: "Видях света и 
се връщам в България с още повече любов. България – когато срещам тая дума в някоя книга или 
вестник, струва ми се, че не съществува по-красива страна на Земята. Светът е красив, но чужд".  

 Ние пък сме сигурни, че светът с уважение сваля старата си шапка и прави нисък реверанс 
към един грандиозен живот. Този на царицата от Карлово. Царицата на Южните морета. 

 

По материали от Интернет 



Щрихи от родината 

10 

СТАРА ЗАГОРА – ГРАДЪТ ФЕНИКС,  
КОЙТО НОСИ ДУХА НА ПОБЕДАТА 

 
 Ароматни липи. Прави улици. Талантливи поети. Къде срещаме всичко това наведнъж? Къ-
де другаде, ако не в Стара Загора? Центърът на вселената, както местните го наричат. Името му 
означава „Стар град зад планината“ поради причината, че е разположен в подножието на Средна 
гора. 
 Липовият град. Дом на талантливи поети. Николай Лилиев. Гео Милев. Веселин Ханчев. 
Дарили са ни с някои от най-великите произведения в българската литература. Произведения, ко-
ито всеки българин е чел. Произведения, които с гордост рецитираме. 
 Липовият град. Историята му се пише още през 8-7-о хилядолетие пр. Хр. Берое, Августа 
Траяна, Иринопол, Боруй, Верея, Ески Загра, Железник. Имената, които е носил през вековете. 
Тук са открити Неолитните жилища. Датират векове преди Христа. 
 

 Античен форум „Августа Траяна“ 
 Спомен от римските времена. Дом на импе-
ратор Траян. Развит от император Марк Аврелий. 
Там се обсъждали някои от най-значимите въпро-
си и царувал културният живот. Били създадени 
амфитеатър, улична мрежа, жилищно строителст-
во, водоснабдяване, канализация, бани. Някои от 
най-важните пътища минавали през Августа Трая-
на. 
 Днес от сградите са останали предимно ос-
новите, но улиците, амфитеатралният форум и 
част от крепостните стени са запазени. Докато се разхождате из античното място усещате култур-
ния дух и енергията на епохата, през която градът се е развивал. Затворете очите си и се оставете 
да се потопите напълно в атмосферата му. Пренесете се в далечната Античност. Не пропускайте 
да посетите форума и вечер. Тогава той оживява още повече, защото е осветен с цветни светлини, 
които го правят дори по-красив и величествен. 
 Античен форум „Августа Траяна“ съхранява културния живот в града. До него се намират 
Държавна опера „Стара Загора“ и Драматичен театър „Гео Милев“. През лятото често амфитеатъ-
рът се превръща в сцена за балетни, театрални и оперни представления като “Кармен”, 
“Набуко”,”Аида”, “Атила”, „Балетна гранд гала“, „Куин – шоуто продължава“. 
 

Старата джамия, превърнала се в Музей на религиите 
 Намира се в центъра на Стара Загора. През вековете 
там са били строени различни религиозни храмове. Първи-
те намерени останки датират от ранножелязната епоха. По-
късно е било създадено езическо светилище в чест на тра-
кийския конник. След приемането на християнството е пос-
троен религиозен храм, който е превърнат в джамия по вре-
ме на Османското владичество. Докато разглеждате музея 
можете да откриете елементи от различните епохи. Сграда-
та е напълно запазена, защото е единствената, която не е 
претърпяла щети по време на опожаряването на Стара За-
гора. 
 Два пъти тази участ е сполитала града. Два пъти се 
преражда. Издига се от пепелта като огнената птица фе-

никс. Символът на живота. Паметникът на митичното създание се намира в сърцето на Стара За-
гора, на площада пред общината. Под него са изписани всички имена, които градът е носил през 
вековете. Защото Стара Загора е силна. Преминала е успешно през хилядите изпитания. 
 

Мемориален комплекс „Бранителите на Стара Загора“ 
 Липовият град. Бил е подложен на безброй страдания. Една от най-ожесточените битки по 
време на Руско-турската война се води на 31-ви юли 1877 година при Стара Загора на хълма, из-



11 

Щрихи от родината 
вестен тогава като Чадър могила. Стотици войни-
ци загиват на тази паметна дата срещу войската на 
Сюлейман паша. Въпреки погрома, българските 
опълченци и руските им събратя успяват да спасят 
самарското знаме, като го бранят с цената на жи-
вота си. За мнозина това било първото им голямо 
сражение и поради тази причина наричат боевете 
при Стара Загора бойното кръщение на българско-
то опълчение. 
 Днес, на това място, се намира мемориален 
комплекс „Бранителите на Стара Загора“. Той на-
помня на всички ни за героизма на българите и 
руснаците, като увековечава подвига на загинали-
те. Построен е на 30-и юли 1977 година. След като 
изкачите 100-те стъпала пред вас ще са паметните 
фигури на шестима български войници и руски офицер, които символизират шестте опълченски 
дружини, предвождани от руските главнокомандващи. В ляво се намира 50-метровия паметник, 
който изобразява самарското знаме. 
 

Езерото „Загорка“ 
 „Загорка“ е изкуствено езеро, което се захранва от во-
дите на река Бедечка, намиращо се в едноименния парк. 
Създадено е от Йордан Капсамунов през 50-те – 60-те годи-
ни на миналия век. Там се провеждат състезания по корабо-
моделизъм и се води активен риболов на обозначените мес-
та. Също така, ако искате да разнообразите за малко деня 
си, имате възможност да карате лодка или водно колело. В 
самото езеро са построени малки дървени къщички. Може-
те да видите и красиви водни лилии и златни рибки от стра-
ната на Парк-хотел „Стара Загора“. Езерото е едно от иде-
алните места за релакс и почивка в града. То ви откъсва от 
реалността с красотата и уюта си. 
 

Парк „Аязмото“ 
 „Аязмото“ е най-големият и известен парк в града. Създа-
ден е от митрополит Методий Кусев през 1895 година. Дава му 
името „Св. княз Борис-Михаил“ заради легендите, според които 
князът е приел християнството именно на това място.  С тече-
ние на годините обаче гражданите официално го кръщават на 
създателя му. Аязмото е името на местността, на която се нами-
ра паркът. Поради тази причина още откакто е създаден, мест-
ните го наричат парк „Аязмото“. 
 Днес жителите на Стара Загора идват тук, за да спортуват 
или просто да се откъснат за малко от забързаното си ежедневие 
и да се потопят сред природата и чистия въздух. На върха на 
„Аязмото“ се намират тенис кортове и стрийт фитнес, а в бли-
зост е и „Залата на смеха“. Представлява стая с различни по 
форма огледала, които променят външния ни вид. В парка е и 
зоологическата градина, която е най-доброто място за любите-
лите на животните. 
 Липовият град. Град на историята. Но и на красотата. Не 
случайно жителите го наричат „Центъра на вселената“. Не само 
защото е най-големият град, който се намира в сърцето на Бъл-
гария. А защото е център на културата. Център на историята. Център на живота. 
 

Източник: www.palatka.bg 
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ТУРИСТИЧЕСКИЯТ РЕТРО ВЛАК “ЗЛАТЕН ОРЕЛ” В РУСИЯ 
 Билетът в купе на туристическия ретро влак "Златен орел" струва 1 милион рубли (13 600 
евро). И това е най-евтиният вариант. 

 Най-бързо от Москва до Владивосток се стига със самолет. Но с влак е къде-къде по-
романтично. И то с най-разкошния влак в Русия.  

 Няма да намерите този влак в нито едно разписание: "Златен орел" е съвместен проект на 
Руските железници и британската компания Golden Eagle Luxury Trains. Той се резервира само за 
туристически групи – повечето чужденци, които искат да прекосят Русия от Москва до Владивос-
ток или в обратна посока. Пътят от единия 
до другия град продължава 14 дни.  

 Влакът спира в Казан, Екатеринбург, 
Новосибирск, Иркутск, на Байкал, в Улан-
Уде и в Хабаровск. От крайната точка път-
ниците се отправят обратно по домовете 
си със самолет.  

 "Златен орел" прави първото си пъте-
шествие по Транссибирската жп линия 
през 2007 година. Има около 12 рейса го-
дишно, като повечето са през лятото. Но 
влакът има и други маршрути – например 
до Пекин, Техеран или Кавказ.  

 Старинният локомотив тегли 19 вагона. Общо тук комфортно се побират 120 пътници и 56 
служители, включително екскурзоводи и артисти, които развличат туристите по време на пътува-
нето.  

 Отвън вагоните изглеждат съвсем обикновено, но вътре пътниците буквално попадат в цар-
ски дворец. Вагоните са разделени на две класи – златна и сребърна.  

 В сребърната има 6 купета за двама, а в златната – 5 големи салона. Във всяко купе има ба-
ня, просторно легло, телевизор и гардероб. Има и няколко просторни купета тип Imperial Suite, 
които разполагат дори с истински вани!  

 Във влака има и два вагон-ресторанта, един бар, салон за красота и дори фитнес зала. 

 На пътниците се предлагат традиционни руски ястия: борш, пелмени, хайвер, блини и раз-
бира се, водка.  

 Цената на човек, настанен в купе за двама в сребърен вагон, започва от $14 995 (13 600 ев-
ро), което е над 1 милион рубли, а в златния – от $19595 (17 600 евро). В "императорския" вагон 
цената започва от $31 395 (28 300 евро). В тази сума са включени екскурзии и развлечения. 

 

Може да бъде изображение с влак, железница и текст, който гласи 'EXPRESS TRANS -SIBERIAN 
100 Years/ Транссибирский експрес 100 лет. 
 

Източник: Фейсбук група - "Любопитни факти и куриози" 
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Любопитно 

ОТКЪДЕ СЕ ПОЯВЯВА ИЗРАЗЪТ - НИКОЙ НЕ Е  
ПО-ГОЛЯМ ОТ ХЛЯБА 

 

 От незапомнени времена хлябът е основна храна на българина. Народът вярвал, че хлябът 
може и да лекува. 

 Месенето на хляб се съпровожда с различни обреди – било за добро или лошо, за раждане 
или смърт. Има ли хляб сложен на трапезата, това означава, че има още живот в къщата. От тук и 
старата българска поговорка „Никой не е по-голям от хляба” е мъдрост, която представя хляба не 
само като храна, а като нещо повече…хлябът е и любов, и уважение! 

 Хлябът е издигнат до степен на уважение и почитание. Хлябът е свещен. Когато го ядете 
трябва да се прекръстите и тогава да се яде. А това налага редица забрани. 

 Забрани, свързани с хляба 

 Счита се за грехота да се изхвърля хляб и да се газят трохи. Ако намерите хляб не го изх-
върляйте, целува се и се дава на животните. Не изхвърляйте трохи в огъня, „защото на оня свят с 
ръка ще бъдат извадени из огъня”. 

 Не се изричат лоши думи пред хляба. Не подавайте хляб през прозореца „като на куче”. 
Добре е да знаете, че хлябът не се поставя с кората надолу. Вярва се, че тогава няма да има гра-
душка. Ако това се случи пред гост, значи е нежелан. 

 Добре е да не разрешавате на децата да си играят с хляба или тестото. Грях е да откажете 
хляб на чужд човек. Не измитайте трохите към вратата, за да не излезе берекетът от къщата. Ако 
се хвърли хляб или трохи в огъня, ще изгори житото на нивата. 

 Жена, която е била с мъж не меси хляб. 

 Нечиста жена – бременна или родилка, до 40 дни не меси хляб, грехота е. 

 Традициите и хлябът 

 Възрастните хора казвали: “Гозбата е само да се преглътне хлябът!”.  

 В историята на народа ни храната е била оскъдна. Затова хлябът бил не само почитан, но и 
боготворен. Всеки един празник на българина е съпътстван с обреден хляб. 

 В обредите по приготвянето на хляба е скрита дълбока символика. Суровото зърно симво-
лизира плодородието. 

 От незапомнени времена традиция е да се посреща гостът с хляб и сол. Хлябът се явява ва-
жен за тази традиция. Българинът пречиства влизащия, който може да донесе безредие, нечисто-
та, проклетия. Захранване с хляб от „своето” огнище и солта са знакови и са достатъчни да се сче-
те някой за достоен да пристъпи „вътре” в дома ви. 

 Има сведения, че българите са посрещали още извън пределите на селото с хляб и сол, и 
едва тогава ги пускали пришълците да влязат в него. За да се опази вътрешното пространство и 
входът неосквернен от непознатото и непровереното - на просяк и циганин хляб не се дава през 
вратата, а през прозореца. Прочутата българска пита с късмети пази именно това убеждение на 
предците ни. Истинският късмет да имаш „КЪС” от общия хляб, да си част от хляба на рода си. 
Почти при всички календарни обреди се приготвят хлябове. 

 По материали от Интернет 
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КАК ДА ПОЧИСТИМ ЗАЦАПАНИЯ СИ  
ТЕЛЕФОН ИЛИ ТАБЛЕТ? 

 
 Навярно малцина си дават сметка на какъв тормоз са подложени всеки ден нашите любими 
смартфони, телефони и таблети. Вижте как можем поне малко да облекчим “страданието” им, 
като ги почистим. 
 Слагаме ги в джобове, пълни с ключове, монети и други вещи, от време на време ги изпус-
каме на земята, търкаляме ги из чанти. Слагаме ги по маси из заведения, където от време на вре-
ме ги „овкусяваме“, друг път ги поставяме по пейки из паркове и какво ли още не.  
 Когато се зацапат обаче, става трудно да ги използваме – а и неприятно. За да ги почистим, 
трябва да знаем няколко важни неща. 
 
 

 Никаква битова химия 
 Като цяло е най-добре да се избягва използването на каквито и да е домакински почистващи 
агенти - веро, сапуни, обезмаслител – да не говорим за по-агресивни препарати като прахообраз-
ните вещества за миене (напр. на печки). Това касае най-вече почистването на дисплея на телефо-
на. Така е, защото много от телефоните имат олеофобно покритие на своите екрани – такова, кое-
то „отблъсква” отпечатъци от пръсти. Почистващите препарати за домакинството, особено обез-
масляващите, могат лесно да увредят този олеофобен слой. 
 Металните повърхности на телефона също могат да пострадат. Възможно е металът да нап-
рави химическа реакция с активното вещество на препарата и покритието му да бъде разрушено 
от агресивните химикали. От това той може да корозира или най-малкото да придобие неприятен 
вид, например да загуби гланца си и да остане на петна. Специално почистващите продукти с ал-
кален обезмаслител почти неизбежно нанасят сериозни поражения на незащитените метали като 
алуминия. 
 Пластмасата, от друга страна, е много устойчив материал, който наистина може да се мие и 
с препарат, и с по-агресивен химикал. Така например ако гърбът на телефона е направен от плас-
тмаса, той може спокойно да бъде свален и измит под чешмата с веро. Преди да бъде върнат на 
мястото си обаче трябва да е много добре подсушен. 
 

 Добрата стара вода 
 Най-доброто средство за почистване на стъклените части от телефона е добрата стара вода. 
Разбира се, дестилирана вода би било идеалното решение. Дори и да нямаме такава, обикновена 
филтрирана вода също ще свърши работа. С нея се навлажнява мека кърпа, най-добре памучна, с 
която след това се избърсва повърхността. 
 Ако петната са много упорити, може да се смесят равни количества вода и бяло вино, и с 
тази смес да се избърше стъклената повърхност. 
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Полезни съвети 
 Микрофибърните кърпи 
 Фините меки кърпи са, честно казано, най-добрите “прибори” за почистване на отпечатъци 
от пръсти и зацапвания по стъклените и металните части на смартфона. Такива могат да се наме-
рят по магазините за очила и друга оптика. Важно е да се избягват готови кърпи за почистване, 
защото предварително навлажнените с разни специални вещества „бърсалки“ могат да съдържат 
химия, която да увреди някоя от повърхностите. Най-добре е да се купи суха кърпичка и просто 
да се навлажни с вода. 
 Ако се използва една и съща кърпичка многократно за почистване на телефона в течение на 
продължително време, може да се окаже, че в един момент тя вече не може да избърсва дисплея 
добре. Това се случва, когато кърпата е „напоена“ с маслата от отпечатъците, избърсвани от екра-
на. В такъв случай е най-добре да се вземе нова кърпа. 
 

 Въздух под налягане 
 Освен с отпечатъци от пръсти и маслени петна всеки телефон неизбежно се сдобива с прах 
или мънички влакна. Тези компоненти обичат да се завират по ръбовете, по снадките, в 
„шевовете“ на телефона, около бутони и клавиши, около процепите за микрофони и говорители. 
Най-лесният начин да се отървем от тях е силната въздушна струя. 
Трябва да се има предвид, че силната въздушна струя може да бъде много опасна за микрофоните 
и високоговорителите. Силното обдухване на тези елементи с мощна въздушна струя може да 
перфорира вибрираща мембрана в тях, която всъщност е отговорна за създаването на звука. Зато-
ва е най-добре силната въздушна струя да обдухва подобни елементи под ъгъл, най-добре по по-
сока на дължината им, за да се гарантира, че въздухът няма как да окаже силен натиск и да пер-
форира мембраните. 
 
 

 Жак за слушалки и други портове 
 Вероятно най-упоритите и трудни за почистване области от един телефон са жакът за слу-
шалки, портът за зареждане, както и всякакви други портове. Всички те са малки отвори, които 
лесно поемат всякаква мръсотия и в същото време са трудно достъпни. Който има дързостта да се 
опита да стори това, може да пробва с клечка за зъби или друга тънка пластина, но трябва да бъде 
много внимателен. Подобно бъркане може да повреди електрическите вериги (поради което е 
добре преди почистването батерията на телефона да се извади) или да остави вътре части от клеч-
ката, използвана за почистването. 
 Ако и Вие знаете някой интересен трик или съвет за по-лесно и ефикасно почистване на 
смартфон или таблет, моля споделете ги. Ще се радваме да чуем от какво сте доволни най-много. 
  

 Елена Атанасова 
 По материали от Интернет 
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КУЛИНАРНИ ИЗКУШЕНИЯ 
БЪРЗА БИШКОТЕНА ТОРТА С МАСКАРПОНЕ 

 Продукти: маскарпоне - 500 г, заквасена сметана - 200 г, захар - 5 супени лъжици, лимонов 
ликьор - 50 мл, сладкарска сметана - 200 г, бишкоти - 400 г, сок от портокал - 1 за топене на биш-
котите, ягоди - 200 г, портокали - 1 бр., банани - 1 бр. 
 
 Начин на приготвяне: Разбиваме сладкарската сметана, а заквасената сметана разбиваме 
със захарта. 
 В купа слагаме сметаните, маскарпонето и ликьора, и разбъркваме всичко до получаването 
на гладък крем. 
 Топваме за кратко бишкоти в плодовия сок и ги редим на дъното на форма с диаметър 20 см. 
Отгоре слагаме от крема с маскарпоне, следва отново ред бишкоти - крем, бишкоти и завършваме 
с крем. 
 Слагаме тортата с бишкоти и крем в хладилник, докато се стегне. 
 Тортата се вади от формата и се измазва с крем. Отстрани на готовата торта с бишкоти се 
редят още бишкоти, отгоре се украсява с нарязани плодове. По желание те могат да се намажат с 
желатин, приготвен на водна баня. 

   

ТЕЛЕШКИ ЕЗИК С ПЛЪНКА ОТ ГЪБИ 
 Продукти: телешки език - 500 г, масло - 3 супени лъжици, лук - 1 глава, доматено пюре - 3 
супени лъжици, гъби - 200 г, картофи - 2 бр. Малки, прясно мляко - една винена чаша, масло - 1 
бучка, сол, черен пипер, копър, моркови, целина. 
 
 Начин на приготвяне: В подсолена вода варим телешкия език заедно с моркова, целината 
и малко черен пипер. Когато омекне, се изважда и се обелва още горещ. 
 В отделен съд задушаваме нарязани гъби с лука. Разрязваме езика на две по дължина и го 
пълним със задушените зеленчуци, като обилно поръсваме с копър. 
 Завързваме с конец и поставяме езика в тавичка. Заливаме с сос от бульона и доматеното 
пюре. 
 Печем на умерена фурна до готовност. Сервираме върху канапе от картофено пюре.   

   

БИСКВИТЕНА ТОРТА   
 Продукти: масло - 125 г, 3 пакета бисквити Роден край с масло, може и с друг вид вкус, бял 
шоколад - 2 бр., заквасена сметана - 1 голяма кофичка, течна сметана - 200 мл, прясно мляко - ед-
на чаена чаша. 
 
 Начин на приготвяне: На водна баня или за кратко в микровълновата се разтопяват масло-
то и белият шоколад. Оставя се леко да изстине. През това време се разбива с миксер течната сме-
тана. 
 Смесват се леко със шпатула разтопеният шоколад, заквасената сметана и разбитата течна 
сметана. 
 Бисквитите се топят за кратко в прясното мляко и се редят в кръгла форма за торта със сва-
лящ се ринг. Празните места се запълват с начупени бисквити. Слага се една трета от крема. Пак 
ред бисквити крем, бисквити и накрая се завършва с крем. 
 Слагате в хладилник за 1 нощ. Сваляте ринга и украсявате по желание. 
 Може да поръсите бисквитената торта само с кокосови стърготини и ще я превърнете в Ра-
фаело.    
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Здраве 

ДЕСЕТ НАЧИНА ДА ПОДОБРИМ КРЪВООБРАЩЕНИЕТО СИ 
 
 Кръвообращението доставя хранителни вещества и кислород на клетките, а едновременно с 
това изнася въглеродния диоксид и отпадните продукти на тяхната обмяна. 
 Както и сами можем да се досетим, лошото кръвообращение никак не е от полза за човеш-
кия организъм. С неговото влошаване могат да настъпят редица неблагоприятни промени, а поня-
кога дори да бъдат нанесени трайни щети. 
 За здравето на кръвоносната система се грижат начинът ни на живот и начинът ни на хране-
не. Какви по-конкретни стъпки можем да предприемем, за да я поддържаме в добра форма, ще 
разгледаме в следващите 10 предложения. Вижте ги. 
 1. Спорт 
 Спортувайте редовно! Аеробните упражнения са особено полезни за здравето на сърдечно-
съдовата система и допринасят за доброто кръвообращение. Ходене, тичане, каране на колело или 
плуване ще раздвижат чудесно кръвта ви. Друга добра опция е йогата. Всички спортове се грижат 
за кръвообращението, но не бива да забравяме да започваме постепенно и да не прекаляваме с на-
товарването. 
 2. Масаж 
 Масажът е изключително приятен начин за стимулация на кръвообращението. Притокът на 
кръв се увеличава и проблемите със студените крайници постепенно отшумяват. Освен това се 
освобождавате от стреса и напрежението, които влияят повече от негативно на здравето. 
 3. Хидратация 
 Колко често чувате от близки и познати, че стават да пият вода нощем или изобщо забравят 
да го правят? Карат на кафета, сокове, алкохол... Медицинската наука ще има много какво да ка-
же по въпроса и със сигурност няма да е ласкателна към този вреден навик. Безсмислено е да каз-
ваме, че нашият живот зависи от приемането на вода. Няма защо и да се чудим защо тя е полезна 
за кръвообращението. Освен това помага и да се пречистваме от токсините в организма. 
 4. Зелен чай 
 Ползите от зеления чай са безброй. Твърди се, че той има способността да разширява кръво-
носните съдове, като по този начин позволява по-доброто и безпроблемно циркулиране на кръвта. 
Две до три чаши зелен чай на ден са напълно достатъчни, за да се постигне този ефект. И един 
бонус съвет – винаги приготвяйте чая с вода, която е постояла да изстине няколко минутки след 
завиране. Така ще запазите максимален брой от полезните му качества. Врялата вода убива част 
от тях. 
 5. Поддържане на здравословно тегло 
 Между наднорменото тегло и лошото кръвообращение има пряка връзка. Когато килограми-
те са в повече, сърцето и кръвоносната система трябва да работят по-усърдно, за да доставят дос-
татъчно кръв в цялото тяло. Освен това, наднорменото тегло може да способства развитието на 
холестеролови плаки, които да доведат до стесняване и втвърдяване на съдовете, или още по-
лошо – тяхното запушване. Затова на добре информираните и специалистите, им е трудно да раз-
берат това толериране на наднорменото тегло във връзка с приемането на себе си такъв, какъвто 
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си. Това просто не е здравословно, дори на някого да му изглежда естетично. 
 6. Редуциране на стреса 
 Стресът е враг номер едно на нашия организъм. Все повече са доказателствата, че емоцио-
налното напрежение води до сериозни здравословни проблеми. При стрес се отделят прекомерни 
количества от съответните хормони, което внася хаос в цялото тяло. Това важи и за кръвообраще-
нието, разбира се. Релаксирайте, избягвайте колкото се може повече стресовите ситуации и, отно-
во бонус съвет – избягвайте хората, които ви карат да се чувствате нещастни, ядосани или тре-
вожни. 
 7. Отказване на цигарите 
 Продуктите съдържащи никотин, в това число и модерните им електронни варианти, могат 
да увредят стените на кръвоносните съдове и да сгъстят кръвта. Пушенето води до влошаване на 
кръвообращението (освен и другите неприятни последствия, които няма да коментираме тук). 
Ето една много сериозна причина да се замислим дали не е време да се откажем от този вреден 
навик. 
8. Избягване на продължително стоене в една поза 
 Стоенето в седнало положение за продължителни периоди от време, може да наруши пра-
вилното циркулиране на кръвта към краката. Продължителното возене в кола или самолет могат 
да имат същия ефект. За да бъдат избегнати тези неблагоприятни въздействия, е добре всячески 
да се стараете да се раздвижвате през кратки периоди. Ако се возите на самолет или в кола, може-
те да повдигате леко крака нагоре и после надолу и така по няколко повторения. Можете да вди-
гате ръце нагоре и отново надолу. 
9.  Стречинг 
 Стречингът представлява система от специфични упражнения. Чрез него се подобрява кръ-
воснабдяването на мускулите и тяхната еластичност, и се повишава общият тонус на тялото. С 
няколко стречинг сесии на ден, можете драстично да подобрите кръвообращението. Потърсете 
примерни упражнения и започнете да ги правите регулярно. Скоро ще забележите подобрение. 
10. Повдигане на краката 
 Повдигането на краката нависоко е полезно не само за кръвообращението, но и за здравето 
на самите вени. Това се отнася особено за хората с разширени такива. Десет минути на ден е дос-
татъчно време, за да забележите промяна в състоянието на вените и общото кръвообращение съв-
сем скоро. Краката ви и цялото тяло имат нужда от това упражнение, особено след изморителен 
ден, прекаран в седяща позиция. 
 Доброто кръвообращение е ключ към добро здраве и предотвратяване на много здравослов-
ни проблеми. Мозъкът работи по-добре, крайниците са в по-добра кондиция, а кожата е по-
красива и еластична. Спорт, щастие и добра храна – това е разковничето! 
 

Антоанета Дойчинова 
Източник: 10te.bg 
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Усмивки 

“ДА СЕ ЖЕНЯ ИЛИ ДА НЕ СЕ ЖЕНЯ” 
 СПИСЪКЪТ НА ЧАРЛЗ ДАРВИН 

 
 През 1838 г. 29-годишният Чарлз Дарвин, вече известен учен и секретар на Геологическото 
общество в Лондон, се замисля за възможна женитба. Да се ожениш или да не се ожениш не е 
лесно решение. За да го реши, Дарвин излага своите съображения в малка бележка, която днес 
представлява доста любопитен документ. 
 „Документът има две колони, озаглавени„ Жени се “и„ Не се жени “, а над тях в полукръг„ 
Това е въпросът “. В колонката “за” брак имало: „Деца – (ако Бог е милостив), Постоянен спът-
ник (приятел в напреднала възраст), с когото ще бъде интересно, обект за любов и игра“. 
 След известно замисляне Дарвин променил предходното изречение на „поне е по-добре от 
куче“. Той продължил: „Дом и някой, който да се грижи за дома. Очарованието от музиката и 
женските бърборения са полезни за здравето, но е ужасна загуба на време.“. 
 Без обяснение Дарвин категорично преместил един аргумент от плюсовете към минусите – 
толкова важен аргумент, че чак го подчертал. Проблемът с брачната вреда, особено по време на 
работа, е описана по-подробно. 
 В графата „Да не се женя“ е отбелязано, че това ще запази „Свободата да ходиш където ис-
каш, свободата да избираш обществото и всичко това, беседите с умни мъже в клубовете, липсата 
на задължения да посещаваш роднини и отстъпване във всяка дреболия, за да има в замяна разхо-
ди и тревоги за децата, възможни кавги, загуба на време – не можеш да четеш вечер, затлъстяване 
и безделие, тревоги и задължения, по-малко пари за книги, ако има много деца, тогава – принуда 
да си изкарваш прехраната.” 
 Въпреки това накрая преобладавали съображенията „за“;  
 в професионалната колона бил записан следният ред на разсъждения: „Боже, непоносимо е 
да мислиш за цял живот, изразходен като безплодна пчела – на работа, на работа и в крайна смет-
ка нищо – Не, не, няма да стане. 
 „Представям си цял ден от живота на един отшелник в опушена, мръсна лондонска къща. 
“Представям си приятна мека съпруга на дивана, хубава камина, книги и може би музика.” След 
като описал тези съображения, Дарвин написал: „Жени се – Жени се – Жени се.“ 
 Но нова вълна от съмнения залели решението. Подхлъзването започнало достатъчно невин-
но, Дарвин написал: „Това убеждава, че трябва да се оженя. Кога? Рано или късно”. 
 Но този въпрос предизвикал финален пристъп на паника, с която много ухажори са запозна-
ти. Разбира се, тази паника е позната и на булките, но безпокойството им е по-скоро породено от 
съмнения относно правилността на направения избор; достатъчно добър ли е този човек. 
 За мъжете, доколкото може да се съди от бележката на Дарвин, всъщност паниката не е 
свързана с определена жена; в известен смисъл самата перспектива за обвързването с партньор за 
цял живот е плашеща. Защото (поне в моногамното общество) това затъмнява перспективите за 
близост с други жени, за което призовават мъжките гени. 
 Това не означава, че предбрачната паника предизвиква буквални образи на различни евен-
туално желани сексуални партньори; подсъзнанието може да действа по-фино. По един или друг 
начин обаче мъжете, които ще поверят живота си изцяло на една жена, имат страх от предстоящ 
капан, от чувството, че дните на приключенията са свършили. ” 
 “Уау!!” – написал Дарвин, мислено треперейки пред лицето на пожизнените задължения. 
„Никога няма да науча френски – или няма да видя Континента – или няма да отида в Америка, 
или няма да летя на въздушен балон, или няма да направя самотно пътуване до Уелс – горкият 
роб, ще бъдеш по-зле от негър.” 
 Но след това се събрал и взел съдбоносно решение. „Няма значение, момчето ми, не се 
обезсърчавай, не можеш да живееш самотен живот, отпаднал старец, самотен и студен, с бездет-
ност, изписана на лицето му, което вече е набръчкано. Няма значение, доверете се на шанса, запа-
зи остър поглед, има много щастливи роби. ” Край на документа”. 
 Заслужава да се отбележи, че на 29 януари 1839 г. Дарвин се жени за братовчедка си Ема 
Уеджууд. Те са живели заедно 43 години (до смъртта на Дарвин), имат 10 деца. 
 
 

Източник: https://www.webmiastoto.com/ 
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ТЕСТ - ЧУЖДИ ИЛИ БЪЛГАРСКИ СА ТЕЗИ ДУМИ 
 
 Много от думите, които всички считаме за български, всъщност са чужди. Убедете се сами 
като попълните теста - Чужди или български са тези думи. Сигурни сме, че ще се изненадате. Ако 
искате да откриете още такива, разгърнете Речника на чуждите думи в българския език, чийто раз-
мер набъбва с всяка изминала година. 
 
 Български или чужди са следните думи: 
 1. Стафида 
 2. Магданоз 
 3. Доброта 
 4. Обич 
 5. Оттенък 
 6. Обиск 
 7. Баба 
 8. Бадем 
 9. Топка 
 10. Равнище 
 11. Благодаря 
 12. Надежда 
 13. Празник 
 14. Елегантен 
 15. Кукла 
 
  Отговорите: 
 1. Думата „стафида“ идва от гръцки език. 
 2. Думата „магданоз“ навлиза в езика ни като турска заемка, а в него идва от гръцки. 
 3. Думата „доброта“ е българска. 
 4. Думата „обич“ е българска. 
 5. Думата „оттенък“ е българска. 
 6. Думата „обиск“ е една от онези чужди думи, които идват в езика ни от руски. 
 7. Думата “баба” навлиза в езика ни като турцизъм. Думата е навлязла в рамките на Османс-
ката империя от арабски. В турски език и до днес се използва със значението “татко”. Друго основ-
но значение е “дядо”. У мюсюлманите се използва като отец, баща – като почетна титла, обръще-
ние към високопоставен или много уважаван човек. 
 8. Думата „бадем“е още една от онези чужди думи, които се настаняват в езика ни през турс-
кия. В него навлиза от територията на Персия. 
 9. Думата „топка“ навлиза в българския език от турския. 
 10. Думата „равнище“ е българска. Често се заменя с чуждицата “ниво”. 
 11. Думата „благодаря“ е българска. 
 12. Думата „надежда“ е българска. 
 13. Думата „празник“ е българска. 
 14. Думата „елегантен“ е чужда. Навлиза в езика ни от френски, а в него от латинския. 
 15. Думата „кукла“ е една от тези чужди думи, които идват в езика ни от гръцки. В него нав-
лиза от латински. 



�

ТЪЖНА ВЕСТ

Поклон пред светлата му памет!

 С прискърбие Ви съобщаваме, че

 на 74-годишна възраст ни напусна 

общественикът и активист на НАСГБ 

Марин Петров Якимов. Той ще остави 

светла диря в нашите сърца и умове със 

своята доброта и помощта, която оказваше 

на своите колеги по съдба, както и като 

грижовен глава на своето семейство. 

Учредител на НАСГБ (15.08.1997 г.), член 

на Националния съвет (1998 г. - 2001 г.) и  

Управителния съвет на НАСГБ (2001 г. - 

2005 г.), учредител на ТО Пловдив 

(14.05.1998 г.), носител на юбилейна 

грамота на НАСГБ (2017 г.). 
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Последно сбогом!



„Тъгата дава дълбочина. Щастието дава височина. 
Тъгата дава корени. Щастието дава клони. 
Щастието е като дърво, извило клоните си в небето, 
а тъгата е като корените, забили се в недрата на 
земята. И двете са необходими – колкото отива на 
високо, толкова се впива надълбоко. Всичко това 
става едновременно. Колкото по-високо е дървото, 
толкова по-дълбоки ще бъдат неговите корени. В 
действителност, това винаги се случва 
пропорционално. Това е балансът на живота.“

Ошо



 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИТУРКА  

НА  

СПИСАНИЕ “ЗВУК И СВЕТЛИНА”  

 
БРОЙ 9, 2022 Г. 

 

 



2 

 А сега при всяка смяна на вахтата моряците, кривейки се в маскарадните си дрипи, четяха от 
смачкания лист на черновата: 

 – Ние сме шепа обикновени американци... и следователно нямаме никакво извинение да се пред-
ставяме пред Ваше Величество... 

 – Тогава за какъв дявол сте дошли? – викваше увенчаният с лъскав леген император на борда и 
тропаше с черпака. 

 – Искаме да изразим своята признателност към господаря на едно царство– хленчеха обикнове-
ните американци, а царят с широк жест заповядваше на боцмана: 

 – Камерхер, изгонете тези хора! Поласкан съм! Омръзнахте ми! Махайте се! Главният готвач да 
преброи сребърните лъжици да не са задигнали нещо за спомен! 

 И това се повтаряше до безкрайност в най-различни вариации. 

 Моряците влизаха в трапезарията да вечерят и заявяваха, че са шепа обикновени американци, 
които нямат никакво извинение за това, че се представят пред негово величество главния готвач... 

 Огнярите се трудеха в недрата на кораба и постоянно се извиняваха за чернилката по лицата и 
лошото си облекло, понеже били шепа обикновени американци, които пътуват просто за забавление. 

 След вечерната камбана прозвучаваше гласът на боцмана: 

 – Вахта, на бакборда излез! 

 И новата вахта излизаше от бърлогата си с прозевки и протягане, и с вечното: 

 – Йес, сър! Ние сме само шепа обикновени американци, пътуващи за почивка и развлечение... 

 Гаврил подмина шепата кискащи се обикновени американци пред кафенето и влезе в кантората. 
С Хрелката този следобед дълго обсъждаха последните постъпления в общата каса и какви насоки да 
вземе работата им нататък. Обнадеждаващата продажба на афиона показваше, че трябва да обърнат 
по-сериозно внимание на тази стока. Това означаваше повече да пътуват по селата и в Беломорска 
Тракия, където също се отглеждаше много сънотворен мак. 

 – Гавриле – каза по едно време Станьо, – запознах се с един човек, Михалаки се казва, от Пазар-
джик е, но живее в Ушак. Той може да ни стане трети съдружник. Не си длъжен да се съгласяваш, но 
районът на работата ни се разраства. Толкова вилаети не можем да обхождаме само двамата. Помислѝ 

МЕДАЛЬОНЪТ 
/с продължение/  
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си. Ушак, Денизли, Измир, Истанбул, а ако прибавим сега Беломорието, как да насмогнем? Освен то-
ва той има много интересно предложение. Така и така ходим навсякъде, защо да не откупим правото 
да събираме данъка по добитъка? Много е доходно! 

 – Досега само бегликчии не сме били – отвърна Гаврил, но се замисли. 

 Най-богатите къщи в Копривщица, пък и на копривщенците, които се преселиха в Пловдив, бя-
ха все на бегликчии. Преди много години главен бегликчия за цялата европейска част на империята е 
бил пак копривщенецът Вълко Чалъков! Отдавна е умрял, но това се помнеше и споменаването на 
името Чалъолар, както го знаеха турците, още служеше на други такива българи като препоръка. 

 – Можем да откупим от турската управа данъка на вилаета Ушак и да опитаме. Михалаки живее 
там и досега ми беше помощник в търговията за този район. Ти не го познаваш, защото в Измир поч-
ти не идва. Но ми каза преди седмица, че предишният бегликчия за Ушак се споминал, бог да го прос-
ти, и сега се търси нов човек. 

 – Да, но за да откупим беглика, трябва поне половината пари да платим в аванс на хазната – 
опита се да възрази Гаврил, защото идеята бе много примамлива, не носеше почти никакъв риск, но 
нещо го държеше нащрек. – Трябва и помощници да вземем, да им плащаме... Това си е много работа. 

 Знаеше той, че трябва да се обикалят стадата, да се броят, да се отделят десет от сто овнета или 
бичета, да се продадат на пазара тук или в Цариград... Хазната иска сухи пари да влязат в нея и не я 
интересува кой с колко труд ще се справи и дали няма събраният добитък да се натръшка от някоя 
болест, преди да го продадат. 

 – Така е, така е – съгласи се с възраженията му Хрелката, но се виждаше, че вече много се е на-
вил. – Прав си да си предпазлив, но нищо не ти пречи да поговориш с човека. Ще те запозная с него. 
Казах му да дойде след час. Няма да бързаме, всичко добре ще огледаме. 

 Гаврил закрачи неспокойно из стаята. Премяташе в ума си разни възможности. Да измре доби-
тъкът – това трудно щеше да ги разори. Вземат го и го продават. Всичко веднага ще обръщат в пари. 
И да измре някое малко стадо, нали не е само то. Ето и това беше важно– помощниците, които щяха 
да наемат, трябваше добре да си отварят очите, да отделят за десятък само здрави животни и да вни-
мават да не им пробутат овчарите и говедарите някое келяво. 

 Те напълно бяха способни на това, щом ставаше дума за държавния данък. Ти да си купиш агне 
– ще ти изберат най-здравото. Но за държавата? “Тя какво прави за нас, че и ние да ѝ се стараем?“ – 
така разсъждаваха простите пастири и бяха прави за себе си. Дали от разбойници ги пазеше, или учи-
лища им отваряше? Никаква грижа! За всичко това – и за учители, и за доктори, и за благоустрояване 
на селата, сами си събираха пари. Поне в българските земи беше така. 
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 Нямаше да им е лесно, но пък големи стада пасяха по планините. Наистина много пари щяха 
да спечелят, ако се заловят! Това развитие на нещата не бе съвсем според плановете на Гаврил. Бе се 
замислил да си купи къща в Измир, да се задоми вече. Време му беше– двайсет и четири години 
направи. И в ролята на млада стопанка виждаше хубавата арменка, дъщерята на златаря. Трябваше 
да говори повече с нея, да покаже, че сериозно я ухажва, да поиска ръката ѝ. А сега всичко това май 
щеше да се отложи. Парите за беглика никак не са малко, но пък при една добра година щеше да мо-
же да вдигне къща, още по-голяма от тази, която си бе представял. 

 Мечтанията му бяха прекъснати от идването на Михалаки. Той от вратата весело поздрави: 

 – Хей, здравейте, момци! Ти ли си Гаврил? Я какъв си левент! Толкова ми е говорил Станьо за 
тебе и все хубави работи! Каза ли ти, какво сме намислили? Ти ще се включиш ли с нас в предприя-
тието? Всяка ръка ще ни е от полза, Гавриле. 

 Това рязко промени обстоятелствата. Станьо му ги представи, че едва ли не трябва да решават 
дали да включат Михалаки за съдружник, а излизаше, че те вече са се сдружили двамата за това де-
ло и само канят Гаврил да участва. 

 Той отбеляза тази тънка разлика в ума си, но не я извади на показ, а реши все пак да поразпи-
та. 

 Михалаки възторжено му заразправя колко много пари си докарвал годишно предишния бег-
ликчия на Ушак, какви палати бил вдигнал, как сега тъкмо такива способни хора като тях трябвало 
да побързат и да поемат работата – хем пъргави, хем грамотни в сметките и да знаят да пишат и че-
тат на турски... 

 – Аз не знам арабските букви – призна си Гаврил. 

 – Нищо, приятел, ние със Станьо ги знаем – тупна го по рамото Михалаки. – Ти само ще вле-
зеш с една трета от парите и с труда си. 

 – Малко гадна ми се вижда тая работа – въздъхна Гаврил и сподели най-голямото си притесне-
ние, което досега не беше казал. – Чувал съм, че много печелят бегликчиите, защото завличат от 
бедните овчари и говедари не по десет на сто глави добитък, а по дванайсет, че и петнайсет. Трупат 
богатство, като мамят и грабят обикновените хора. Това аз не искам да го правя. Не съм надарен с 
такива “качества”. Лошо е и хората ги мразят. Аз не искам никой да ме мрази мен. 

 – Такъв добър и честен човек си ти, приятелю – засмя се Михалаки. – Ето с такива истински 
хора искам да работя! Няма да грабим ние простите пастири. Не се крие там печалбата. А знаеш ли 
къде? – и той се закиска неудържимо, чак очите му се насълзиха. – В простотията на турците е скри-
та нашата печалба! Вземаме добитък, колкото е по закон, а в тефтерите за пред властта записваме 
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само половината. Като го продадем, делим парите на две, едната част цялата е за нас и само другата 
отчитаме на тъпите неграмотни данъчни чиновници! Я ми кажи ти, Гавриле, колко грамотни турци 
познаваш? 

 Младият търговец се замисли и не можа да се сети. 

 – Ето, видя ли? – тържествуващо се засмя Михалаки. – В кърпа ни е вързана печалбата. Голямо 
богатство, братко! Огромно! А ти се чудиш още! Ние сме умни! Ние знаем как се правят пари! Защо 
търговците са все гърци, българи, арменци и евреи? А? Я ми кажи! Турчинът е богат, само ако е на 
голям пост в държавата или ако има големи владения да му носят доход. И пак дохода от тях му го 
смята някой грък или евреин! Така ли е, приятелю? 

 – Така е – нямаше как да не признае Гаврил. 

 – Е, влизаш ли в нашето сдружение? 

 Той въздъхна и понеже преградите му една по една бяха съборени, съгласи се. Почти всичките 
си свободни пари вложи в това, като остави само, колкото да продължи да поддържа търговията си с 
Хрелката. С толкова влязоха и другите и решиха на утрешния ден Станьо и Михалаки да заминат за 
Цариград и да откупят беглика на Ушак. 

 Сутринта Гаврил пак беше на пристанището, загледан в коленопреклонния ритуал по смяната на 
вахтата. После от кораба слязоха американските поклонници и се упътиха на групички към града. До 
него приближиха снощните четирима от кафенето заедно с един висок русокос човек с неясна нацио-
налност. Бяха го наели още първия ден в Истанбул, понеже откриха, че знае френски и малко турски, 
та да им служи за преводач, докато са в турски териториални води. Той не говореше английски, но те 
донякъде назнайваха френския и така успяваха да се разбират. 

 Този мъж на около четирийсет години и може би една-две отгоре обясни на младия ефенди, че 
другоземците искали за утре сутринта шейсет магарета със самари за яздене, които да им бъдат зака-
рани на гарата. Щели да пътуват с влак по английската железница до Ефес, а оттам с магаретата до 
античните развалини. 

 Гаврил им се бе видял най-чист и благонадежден сред останалите дрипльовци на пристанището 
и затова се обърнаха към него. Той премисли колко ще струват магаретата и съобщи цифрата. Амери-
канците се завайкаха, че много било скъпо, но той вече нямаше никак добро мнение за тях и затова не 
намали нито грош от цената. Освен това поиска половината в предплата. 

 Това беше нов повод за възмущение от тяхна страна. Гаврил им каза да си потърсят друг да им 
свърши работата и им обърна гръб. Те се заловиха за дрехите му и го спряха. В крайна сметка приеха 
офертата, но изникна друг проблем. Как ще дадат толкова пари на съвсем непознат човек? 
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 Преводачът им, на когото дългият пазарлък също бе дошъл до гуша, им заяви, че тука така се 
прави и хората си имат доверие. Ако искат магарета, нека дадат на непознатия парите. 

 Те неохотно наброиха на този ориенталски мошеник исканата сума и с подозрение го изгледаха 
как се отдалечи към града. Можеше повече изобщо да не го видят. А можеше утре сутринта да ги пос-
рещне с цяло стадо магарета на гарата. Не им оставаше нищо друго, освен да изчакат следващия изг-
рев. 

 Гаврил обиколи пазарите за животни. Бяха три в грамадния град и той купи шейсет магарета за-
едно със самарите за две трети от цялата сума, която беше поискал. Похарчи аванса и додаде от себе 
си. На сутринта честно и почтено чакаше на гарата. Странна му се стори неописуемата радост на аме-
риканците, като го видяха. Тупаха го по раменете, платиха му останалите пари и след като цялата 
шумна компания от мъже и жени, разкрасена с шалове, воали и зелени чадърчета за защита от силно-
то слънце, зае местата си в пътническите вагони, а магаретата – в товарния, преводачът, когото нари-
чаха Фъргюсън, му обясни вечерта да се яви пак на гарата. Влакът изсвири, вдигна кълбета пушек и 
пара и потегли. 

 Гаврил се разходи из града, огледа се в голямата витрина на фотографското ателие – една евро-
пейска новост за Измир, и си помисли, че не е лоша идея да се снима и да изпрати портрет на майка 
си. После се видя с другари в кръчмата, където преди месец се бе сприятелил с двама арменци, защото 
се мъчеше да понаучи езика им. Там имаше среща с няколко персийци, които редовно купуваха от 
стоките му и ги откарваха с камилите си в своята далечна земя. Знаеше вече как да поздрави на фарси, 
как да брои от едно до десет и още няколко фрази. Интересен му се виждаше езикът им, а той имаше 
силна памет за чуждите думи. 

 Привечер отиде на гарата да чака господин Фъргюсън. Влакът с пухтене спря на перона, амери-
канците поеха към пристанището, за да се качат на кораба си, който още тази вечер трябваше да отп-
лава, а преводачът го намери в тълпата. Той повика с ръка Гаврил и го отведе до товарния вагон, за да 
му предаде магаретата. 

 Чак сега търговецът проумя – американците бяха поискали само да ги ползват под наем, а не да 
ги купят. Затова толкова протестираха срещу цената, която им поиска. Много сложният разговор с 
прехвърляне от английски към криво говорен и още по-криво разбран френски, оттам през слабото 
владеене от този Фъргюсън на турския – всичко това беше причината за грандиозното недоразумение. 

 Гаврил се хвана за главата. Поиска да му върне половината пари, за да ги даде обратно на пок-
лонниците, но другият само сви рамене и обясни с жестове, че корабът им сигурно вече е отплавал. 

 Въпреки това Гаврил изсипа турските лири в шепите му, каза му да постъпи с тях, както намери 
за добре, и с така облекчена съвест подкара магаретата отново към пазара, за да ги затвори там в ог-
ражденията и да ги продаде на другия ден. 
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* * * 

 Антон стоеше и гледаше подире му с шепата златни монети в ръка. Изненадващата честност на 
младия турчин го стъписа. Той разбра, че е станала някаква грешка в сметките и забърза към приста-
нището да зарадва американците. Но параходът им вече пушеше с дебелия си комин някъде към хори-
зонта. 

 Пъхна ръце в джобовете и напипа монетите. В тази необичайна ситуация те оставаха за него. 
Ето какво се нарича късмет! Можеше най-после да си купи нормални европейски дрехи и да плати 
билета си до Истанбул. Там щеше да отиде в полската резиденция при пан Михаил Чайковски. Може 
би той не бе забравил някогашната среща с Антон, сина на своя приятел Бенковски, след разгрома на 
едно отдавнашно полско въстание. Тогава Антон не беше останал в Турция. Върнал се бе в родината 
за следващото въстание и сега пак щеше да потърси пътеките към дома. Дългото му пътешествие от 
затвора във Варшава през цяла Русия и Сахалин, през Япония, след това – плаване с кораб през Черве-
но море и клатушкане с камили по трасето на усилено прокопавания Суецки канал в Египет, бе завър-
шило на това пристанище в Османската империя. 

 Още със стъпването си на кея в Истанбул бе попаднал на американците, които се вкопчиха в не-
го да им бъде преводач, и чак сега, в Измир, най-после му бяха платили и го бяха оставили на мира. 

 Те го завлякоха със себе си дори до Одеса, като разбраха, че отлично говори и руски, но там по-
лякът отказа да слезе на брега, защото документите му бяха валидни само за Османската империя. 

 – Какво от това? – не разбираха те. – Ние как слизаме? 

 Как да им обясни, че паспортният служител на пристанището веднага щеше да го задържи само 
заради полското му име, а като се изясни, че е избягал заточеник, го чакаше ново околосветско пъте-
шествие? Нищо не им обясни, просто категорично отказа да слезе. Нямаше да слезе и в Севастопол, 
нито в Ялта, където ги беше поканил самият руски император да го посетят в летния му дворец! 

 Докато те се губиха цял ден в разходки из Одеса и в ядене на сладолед, Антон стоеше на борда с 
очи, вперени в брега. Изкушаваха го видения – как се промъква покрай паспортната служба на одес-
кото пристанище и поема най-краткия път по суша към Лвов и Варшава. 

 Или как слиза след два дни на кея в Ялта, преоблечен в американски дрехи и с чужд паспорт. И 
докато собственикът на тези неща лежи овързан в каютата си, той стига до императора, за да забие с 
един замах камата си в сърцето му. 

 Но виденията отминаха и отстъпиха на реализма. Ако тръгнеше към Полша, щяха да го заловят, 
преди да се е огледал. Ако убиеше императора, щяха да го обесят, да коронясат нов, а саможертвата 
му нямаше да освободи родината. 
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 Имаше и друго странно видение. Докато в Одеса чакаше туристите да се върнат на борда, забе-
ляза на пристанището слаба женска фигура, облечена в черно, с широкопола шапка и шал на рамене-
те. В някакъв момент си помисли, че така би изглеждала майка му, ако би застанала сега там. И колко-
то повече се взираше, толкова повече усещането за приликата нарастваше, докато в един момент поч-
ти повярва, че на кея стои тя – изправена и с очи, вперени в него. Загледан към брега в настъпващия 
здрач, внезапно бе поразен от чувството, че погледите им се кръстосаха и като по тънка невидима 
жичка до него достигна кратък електрически импулс, който го разтърси целия. 

 “Мамо...” – прошепна Антон с протегната напред ръка, а бузите му кой знае защо бяха мокри. 
Може би от морските пръски, които вятърът хвърляше в лицето му. Той остана дълго така, загледан 
като хипнотизиран в пристана, без да си дава сметка какво става наоколо и колко време е минало. В 
унеса си видя как жената се обърна, качи се в някаква двуколка и слугата на капрата размаха камшик 
над конете. 

 “Майка ми си е в Полша, в имението! Какви глупости си въобразявам? – смръщи вежди Антон и 
се прибра в каютата. – Какво ли не може да му се привиди на човек! Пристанища разни и хора всякак-
ви!” 

 И сега, застанал на пристанището в Измир, незнайно защо се сети за това видение. Трябваше от 
Истанбул непременно да прати писмо, да знае тя, че е жив и ще се върне у дома. Ще прегърне истинс-
ката си майка, а не онази непозната рускиня, която кой знае защо стърчеше там! Само да стигне до 
Чайковски, да му помогне той с формалностите по турските документи и да го ориентира в полити-
ческата ситуация. Емигрантът нямаше новини за събитията в Полша от цели четири години – откакто 
беше осъден и изпратен на заточение на края на света. Имаше много да наваксва! 

* * * 

 Чайковски не беше в резиденцията. Обясниха на Антон, че незнайно защо преди много години 
скъсал с групата в хотел “Ламбер”, приел исляма и сега се подвизавал като Садък паша някъде край 
Сливен, начело на полско-български казашки полк. Можел да го намери там, ако толкова държи. 

 Антон се повъртя в Истанбул, видя, че всичко по полските дела е в застой, и реши, че иска да 
чуе какво мисли за това приятелят на баща му. Купи си приличен, не много скъп кон и препусна на 
север. След Одрин дълго язди покрай новостроящия се път към Пловдив, докато му обясниха, че се е 
отклонил, че за Сливен е трябвало да хване по долината на река Тунджа, а не покрай Марица. Щом 
разбраха, че е поляк, двама работници просто го отведоха при ръководителя на строежа в една избеля-
ла брезентова палатка. И когато този човек вдигна очи от чертежите и го погледна, Антон успя само 
да произнесе с недоумение: 

 – Станѝслав? Ти ли си това? Какво правиш тук? 
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 – Антоша! – засмя се другият и белегът от сабя на бузата му се изви на дъга. Той силно го пре-
гърна и го засипа с въпроси. – Господи, жив си бил! Как ме намери? Къде беше цели четири години? 
От Франция ли идваш? 

 – Не – засмя се безгрижно Антон. – Пътешествах по света, обикалях непознати земи. Чак в Япо-
ния бях! 

 – В Япония? А ние мислехме, че си загинал като братята си. 

 – Братята ми? – стресна се Антон. – Какво знаеш за тях? 

 Станѝслав замълча, погледна го внимателно и бавно отговори: 

 – Единият е загинал в сражение, другия го заловили и обесили. Съжалявам, че от мен трябваше 
да го научиш. Мислех, че знаеш. 

 – Не знаех. Избягах от заточение и ти си първият от старите ми другари, когото срещам – отвър-
на Антон, седна на един стол и зарови ръце в косите си. – Горката ми майчица! Как ли го е преживя-
ла? 

 – Не знам дали изобщо е научила – поклати глава инженер Домбровски.–Разпръснали са семейс-
твата ни, преселили са ги неизвестно къде, а полицията ги следи и конфискува писмата им. Всичките 
ми опити да се свържа с моите близки се провалиха. Нямам представа къде са. Не знам къде може да е 
и майка ти. 

 – Навсякъде – отвърна Антон с мъка в гласа. – Навсякъде. В Сибир, на Сахалин, а може и в Оде-
са... Може и в Одеса. 
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ЗА КОЖАТА НА ЕДИН ПОЛИЦАЙ 

 След задушевния разговор със своя ангел хранител Атанас Николов размисля още два дни. Как-
во да направи с телефона на загиналия американец? 

 “Трябва ли изобщо да направя нещо и колко опасно е то?” 

 Тези въпроси не му излизаха от ума. Сядаше сутрин на съвсем празното си бюро и поради пъл-
ната липса на каквато и да е работа не му оставаше нищо друго, освен да води наум безкрайни диало-
зи с ангела си. 

 “И какво ще направиш сега със снимката в телефона?” – подхващаше всяка сутрин пернатото 
невидимо създание. 

 “Засега ще си трая – отвръщаше Николов. – Не искам да рискувам кожата си. Толкова ли бързаш 
да занесеш душата ми на господ?” 

 “За какво му е на господ душата ти, като е такава бездушна? Това твойто душа ли е?” 

 Този ангел ставаше все по-нахален! Николов започна да го ненавижда. Той не беше никакъв па-
зител, щом постоянно го подтикваше към опасни действия. А телефонът всекидневно тежеше в джоба 
му. Дори да сменеше панталона, криминалистът не го оставяше. Пъхваше го в новия джоб и отново го 
вземаше със себе си. По доловими само от него нарочно оставени белези бе засякъл, че периодично 
претърсват стаята му. Освен това откри два “бръмбара”, но само отчете присъствието им и ги остави 
на място. Не му пречеха. Нито канеше гости, нито имаше навика да си говори на глас. Диалозите си с 
ангела водеше пак на ум тук, в самата полиция. Обаче, макар и беззвучна, препирнята им беше доста 
оживена. 

 Бездействието също го изнерви ужасно, а сякаш всички го бяха забравили освен колегата му Ис-
кренов – Сянката. Николов попита един-два пъти кой се занимава с разследването на катастрофата и 
Искренов му отговори, че няма страшно, той щял да го приключи и да го прати на следователя в Бур-
гас. 

 – Няма ли да седнем и да го прегледаме преди това? – попита Николов.– Да изясним, ако има 
нещо неясно? 

 – Какво неясно? Неизвестен снайперист. Отпечатъците му ги няма в базата данни. Ти каква дру-
га отправна точка виждаш? Каква гореща следа?– разпери ръце Искренов. 

 Риторичен въпрос. 
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 – Никаква – отвърна криминалистът, въпреки че “отправната точка” точно в този момент теже-
ше в джоба му и беше толкова гореща, че чак му пареше. – Приключи ли го вече? 

 Попита това, защото нямаше причина да го държат още тук, щом смятаха така лесно да заметат 
следите. А ето че го държаха и в същото време не го товареха с нищо. Очевидно министърът на вът-
решните работи изрично бе разпоредил така. 

 Горкият! Такава голяма грешка правеше, като смяташе, че уж му е под око, но го оставяше в 
пълно бездействие! Вместо да го затрупа до тавана с безсмислени задачи в тая канцелария, той му 
осигуряваше безкрайно много време за размисъл. А какво прави човек без работа? 

 Крои планове! Разиграва въображаеми шахматни партии, докато ги изчисти до съвършенство от 
случайни грешни ходове. 

 И Атанас Николов изгради хубава партия шах. Огледа я внимателно отвсякъде и остана дово-
лен. А след като получи и мълчаливата благословия на ангела си, реши да пристъпи към нейното ра-
зиграване. Щом взе това решение, пернатото създание му помаха с крило и отлетя. Поне от него се 
отърва! Сега трябваше да се отърве от Сянката си. 

 Беше забелязал, че го следят различни хора. Но когато през обедната почивка излизаше да хапне 
нещо, за него се залепваше само Искренов и нямаше друга “опашка”. Все пак управлението не може-
ше да хаби постоянно хора, за да дублира някакво безобидно следене на някой от своите, който по 
неясни причини трябваше да бъде наблюдаван. След работа го съпровождаше неизвестно кой, а щом 
се прибереше в стаята си, там го поемаха “бръмбарите”. Ако се случеше да излезе вечер, веднага ня-
кой от охраната на хотела, съставена от възрастни бивши военни, дискретно се лепваше за него. Но 
Николов разигра така старците само два-три пъти, колкото да провери системата им, и после ги оста-
ви на мира. 

 Планът му включваше да се отърве от следенето, тъкмо когато е с Искренов, защото, ако го сле-
деше някой друг тайно и отдалече, нямаше да бъде сигурен дали е успял да се откачѝ и доколко този 
“неизвестен” щеше да се старае. А Сянката си вече бе опознал достатъчно. 

 Това обаче беше втората стъпка. Първо му предстоеше важен телефонен разговор. Тъй като бе 
решил да не използва своя мобилен телефон, а още по-малко служебния на бюрото си, оставаше му 
само телефонът на Майкъл, който нямаше никаква причина да бъде подслушван. Досега го бе държал 
изключен и се очакваше, че батерията няма да е паднала съвсем. Все за един разговор щеше да стиг-
не. 

 Щом разполагаше с подходящ телефон, трябваше да намери и чисто от “бръмбари” място. Като 
поразмисли, реши, че тоалетната в полицията може да бъде смятана за такова място. Отиде, повъртя 
се, за да се увери, че всички кабинки са празни, включи телефона, извади едно смачкано листче от 
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джоба си и набра записания на него номер. Ели собственоръчно беше надраскала едрите цифри с гне-
вен замах. 

 След кратко позвъняване тя каза в ухото му: 

 – Ало? 

 – Атанас Николов се обажда, криминалистът – обясни той, колкото може по-тихо. – В София 
съм и трябва веднага да ви видя и двамата. Предложѝ някое заведение в центъра. 

 – Ами сега тъкмо тръгваме към бюрото на “Аерофлот” на “Шипка” и може да се видим отсреща 
в ресторанта – отвърна Ели, без да задава въпроси, защото усети странната забързаност и приглуше-
ност в гласа му. 

 – Кой ресторант точно? 

 – “О!Шипка”, не го ли знаете? А, вие сте от Бургас. Но там е добре, лесно ще го намерите. Към 
един на обяд можем да сме в него. 

 – Добре – съгласи се Николов. – Седнете на някоя по-забутана навътре маса и ме чакайте, колко-
то и да се забавя! Много е важно. 

 Затвори веднага телефона и започна да се мие на чешмата, защото в коридора се чуха стъпки и 
след миг в тоалетната влезе един полицай. 

 На обяд двамата с Искренов излязоха от полицейското управление да хапнат някъде. Зазяпваха 
се по витрините, Николов уж избираше някакви подаръци за момчетата си, които живееха с бившата 
му жена. По едно време спря, посочи заведението отсреща и предложи: 

 – Дай да хапнем в тоя “Мак Доналдс”. 

 Избраха си меню, любезното девойче натрупа бургерите, пържените картофки и кoлата на две 
табли и им пожела добър апетит. Николов взе своята и тръгна по стълбичките към втория етаж, къде-
то обикновено се качваха по-малко хора и можеше да избере подходяща маса. Седна така, че Сянката 
да се окаже с гръб съм салона, и започнаха да похапват. Двете автомобилчета, които купи за момчета-
та си, остави на стола отстрани. По едно време избърса устни със салфетката и се надигна: 

 – Ей сега идвам, само ще отскоча до тоалетната. 

 Колегата му кимна с пълна уста без никакво подозрение. И таблата с храната, и подаръците ос-
танаха при него. След десетина минути си даде сметка, че Николов много се е забавил. Пообърна се, 
огледа се към вратата на тоалетната, пред която започваше стълбището за долния етаж. След още пет 
минути отиде и провери. Вътре нямаше никой. 
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 Върна се на масата и впери гневен поглед в играчките, които колегата му беше купил. Беглецът 
имаше цели петнайсет минути преднина. Безсмислено е да хукне по улиците да го търси. 

 – Няма да ти се размине! – процеди през зъби и седна. 

 Пухтящ и зачервен от яд той дояде сандвичите и картофките, защото как ей така ще ги остави! 
Изпи кoлата, взе двата пакета и излезе. 

 В това време Атанас Николов криволичеше по тротоарите, задръстени от паркирали по тях коли, 
отдалечавайки се максимално бързо към заведението, където трябваше да го чакат Ели и Джордж. 
Сви зад Софийския университет, защото тъкмо това бушу улица “Шипка”, и след пет минути стоеше 
пред ресторанта. На голяма табела пишеше “О!Шипка”. Часът наближаваше два. 

 “Дано да ме чакат!” – каза си криминалистът, бързо влезе в двора на ресторанта и изтропа по 
стълбите към входната врата. 

 Намери Ели и Джордж да пият кафе на една маса. Бяха приключили с обяда си и вече се чудеха 
колко ли още ще трябва да чакат. Махнаха му с ръка и Николов седна при тях. Едно забързано девой-
че се материализира до рамото му и му подаде меню. 

 – Кафе за начало – поръча той, разтвори менюто пред себе си и сервитьорката изчезна. 

 Зачете се в изброените ястия, обмисляйки как да започне разговора, но странните им названия го 
разсейваха. Накараха го неволно да се усмихне. И това О! с удивителна като във възклицанието “О, 
Шипка!” от всеизвестното стихотворение на дядо Вазов, избрано за име на ресторанта! 

 “Добро хрумване! Щом и без това се намира на улица “Шипка”, направо е уцелил десятката, 
който го е измислил.” 

 В менюто се мъдреха надписи като “О!пица”, “О!мезенца”, “О!палачинки”... 

 – О, каква среща! – каза в тон със заведението криминалистът на английски и погледна смълча-
ните в очакване Ели и Джордж.– Какво сте се притеснили? Исках просто да се видим – засмя се с доб-
ре изиграна безгрижност в гласа. 

 Кафето му пристигна. 

 – Не останах с такова впечатление – репликира Ели. – Звучахте особено. 

 – Няма нищо особено. Просто прехвърлиха разследването в София и затова съм тук. Не че това 
ще доведе до някакъв резултат. 

 – Тогава защо ни повикахте? – попита Джордж. 
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 – За да ви върна телефона. Не ми трябва повече. 

 Той извади от джоба си бланката – протокол за предаване на вещ, попълни текста и я обърна към 
Джордж за подпис, като услужливо му подаде и химикалката. Ели я прочете, защото беше на българс-
ки, и му кимна, че може да подпише. Николов извади телефона от джоба си и го постави пред амери-
канеца, сгъна документа и го прибра. 

 – Но това не е моят телефон! – изненада се Джордж. 

 – А, така ли? – попита Николов. – Изглежда съм ги разменил случайно. Може би е на приятеля 
ти? Толкова ли държиш на своя телефон? – понаведе се към него и тихо добави – Този може също да 
ти свърши добра работа. 

 Джордж усети как под продължителния настойчив поглед на криминалиста всичките му сетива 
настръхнаха. Този човек искаше да му внуши нещо много важно. А в следващия момент вече го няма-
ше. Беше станал и тръгнал толкова внезапно, сякаш изобщо не бе идвал. Но празната чаша от кафе и 
телефонът в ръката му решително оспорваха това усещане. Джордж прибра апаратчето в джоба си, 
дълбоко впечатлен от странното значение, което придобиха и кратката среща, и почти небрежният 
разговор. 

 Веднага, щом напусна ресторанта, Николов забърза към най-близката поща, пъхна протокола в 
един плик и написа на него домашния адрес на колегата си от Бургас. Той направи, каквото можа. 
Следващите ходове в замислената от него специална партия шах трябваше да изиграят Хари, в чиято 
преданост не се съмняваше, и този американец. Ако и той успееше да прояви някаква минимална съ-
образителност, може би загадката около убийството на приятеля му имаше шанс да се разреши. Всич-
ко вече беше само в неговите ръце. Така че... 

 “Дерзай, Джордж! Ако ти стиска. Макар че ти какво рискуваш? Не кожата си. Не живота си като 
мен, а просто пет лева за такси до американското посолство.” 

 Изпрати писмото като бързо, препоръчано и поиска от служителката кабинка за междуградски 
разговор. След краткото позвъняване някъде там в кабинета си в града край морето Харутюн Манукян 
вдигна слушалката. 

 – Здравей, Хари. Наред ли е всичко при теб? – попита безгрижно Атанас Николов. 

 – Наред е. Защо? 

 – Защото при мен не е съвсем. Забравил съм да приложа в папките един протокол, а тук всички-
те материали ми ги прибраха и нямам достъп до тях. Пращам ти го вкъщи по пощата. Пъхни го, моля 
те, в чекмеджето ми, все едно съм пропуснал да го взема. Ако някой почне да разпитва, ще го наме-
риш “случайно”. Става ли? Иначе лошо ми се пише. 
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 – Става – без излишни въпроси отвърна колегата му. 

 Ако всичко се наредеше, както Николов го бе замислил, дори размяната на телефоните да изле-
зеше наяве, той щеше да си посипва главата с пепел, да кърши ръце и да мънка: “Ами нямам предста-
ва как е станало... Тия веществени доказателства кой ли не ги е пипал... всеки може да ги е разменил 
случайно... Защо да съм аз?” 

 – Добре, чао! Може да се видим скоро – завърши той и окачи слушалката. Плати за разговора и 
се упъти към полицейското управление. Повече нямаше да бяга от Сянката си. Успя само за час да 
изпълни целия си план. 

 Край вратата на управлението Станимир Искренов вече от час и половина го чакаше, разхождай-
ки се нервно напред-назад. Николов застана пред него и взе пакетите с играчките от ръцете му. 

 – Благодаря, че си ги прибрал. Забравих ги случайно. 

 – Случайно ли? – просъска другият, като тревожно се огледа. – Съвсем нарочно се измъкна от 
мен! 

 – Защо да съм се измъкнал? Просто ми се прииска да се поразходя един час, без някой постоян-
но да ми диша във врата. Нищо особено не е станало. Ето, пак съм на твое разположение. 

 – Къде се губи толкова време? 

 – Че колко време? Просто се върнах пеша на работа. Това е. 

 Искренов го изгледа сърдито и добави заканително: 

 – Повече не ми прави такива номера! Разбра ли? Иначе и двамата изхвърчаме на улицата. Но ти 
гарантирам, че ти пo на кораво ще паднеш!–обърна се и влезе. 

 Това беше последният ход. Шах и мат! Отлично бе преценил, че Сянката му няма да докладва за 
малкото бягство. Да не е луд да преобръща живота си! И той си пазеше кожата. Защо сам да се топи 
пред началството? 

 – Няма вече! – обеща Николов на крачещата през остъкленото фоайе фигура, която нямаше как 
да го чуе. 

Галина Златарева 
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