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Приоритети
ПАРТНЬОРСТВО И ОБУЧЕНИЕ
 
	По покана на Красимир Коцев – председател на Съюза на инвалидите в България (СИБ) и на Националния съвет на хората с увреждания в България (НСХУБ), от 19 до 21.09.2022 г., в рамките на проект "Възход" на Европейския форум на хората с увреждания (ЕФХУ), финансиран от фондация СИТИ и изпълняван от НСХУБ за България, председателят и юрисконсулт на Национална асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ) Величка Драганова взе участие в обучителен семинар: "Изграждане на капацитет за комуникации; Разработване на  информационни материали", който се състоя в гр. София, в офиса на сдружение: "Център за психологически изследвания", по предварително обявена обучителна програма. Някои от по-важните аспекти на програмата са: 
	1. Въведение в стратегическите комуникации за организации на хора с увреждания, включително аудитория, сегментиране и целеви съобщения и др. Онлайн лектор: Ванеса Джеймс, ЕФХУ.
	2. Достъпни комуникации:
 – Въведение в различни комуникационни канали. 
- Създаване на достъпни документи (MS Word и PDF). 
- Използване на достъпни социални медии: Twitter, Instagram, TikTok и др.
- Достъпни онлайн срещи: Doodle, Zoom, Teams и др.
- Достъпни бюлетини: вътрешни и външни бюлетини, писане, софтуер и др.
	Онлайн лектор: Ванеса Джеймс, ЕФХУ.
	3. Връзките с обществеността – исторически аспекти, понятия, характеристики, функции и принципи.
	4. PR-ът в детайли: прессъобщение, фактлист, бекграундова информация.
	5. PR-ът в детайли: интервю с ръководител на организация, лист с въпроси и отговори, публична реч, заявление на ръководител на организацията, биография.
	6. Успешният PR – протоколът в помощ на успешния PR.
Обучител:  Цветомир Ценков, PR експерт и журналист.
 	Разбира се, че след всеки модул имаше въпроси към лекторите и дискусии по отговорите им.
	В разширен формат бяха представени детайли от практически познания по комуникативни умения, изкуството  да се пише добре, да се дебатира добре, да се общува добре с медиите.
В рамките на тридневното обучение  се проведоха и две практически занятия – "Провеждане на дебат" и "Изготвяне на прессъобщение".
 Величка Драганова
Председател и юрисконсулт на НАСГБ
 
* * *
ЖЕСТОВИЯТ ЕЗИК В ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
На 14 октомври 2022 г., Величка Драганова, председател и юрисконсулт на Национална асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ), в качеството си на партньор на Министерството на образованието и науката при реализирането на политиките за приобщаване на глухите лица и на сляпо-глухите лица в образователната система и в социалния живот, участва в Научна конференция на тема: „Жестовият език в образованието и науката", в парк-хотел „Москва", гр. София. 
В конференцията взеха участие представители на академичната общност от най-добрите образователни институции в областта на жестовите езици в САЩ, Канада и Европа, както и специалисти от цялата страна, включително от специалните училища, българската академична общност и представители на глухата общност.
Проф. дпн Мира Цветкова-Арсова от СУ „Св. Климент Охридски“ изнесе презентация на тема: "Българският жестов език в ръцете на сляпо-глухите хора", в която се спря на същността на сляпо-глухотата, различните видове сляпо-глухи хора и методите за комуникация при тях. Професор Цветкова е единствения представител на академичната общност, който от години наред изучава и представя спецификата на сляпо-глухотата и нейните носители.
Работният език на конференцията бе български. Презентациите бяха на български и на английски език. Беше осигурен превод от и на международен жестов език, от и на български жестов език, както и от български на английски и от английски на български език.
Конференцията бе фокусирана върху решаването на актуални теоретични и практически Въпроси, които се отнасят до българския жестов език в областта на образованието и науката, и с оглед изпълнение на Закона за българския жестов език и защитата на най-добрия интерес на
глухите и сляпо-глухите деца и ученици.
Величка Драганова
Председател и юрисконсулт на НАСГБ
 
* * * 

ПОСЕЩЕНИЕ В ГРАДА НА ХУМОРА И САТИРАТА
	25 септември 2022г. бе един прекрасен ден, в който членове от Териториална организация на сляпо-глухите във Велико Търново осъществиха посещение в ТО-Габрово по покана на техния Управителен съвет и членове с председател Маринка Илиева. Срещата бе изключително вълнуваща, в която габровци имаха с какво да се похвалят, а имено новооткритият им клуб, разполагащ с най-добрите съвременни условия. Заедно прекарахме весело, играхме табла, домино и шах. Не мина и без почерпка. 
	В открит телефонен разговор председателят на Национална асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ) г-жа Величка Драганова отправи поздрави към членовете с пожелание за здраве, мир, любов и успехи във всичко. Важно е да има взаимна подкрепа и уважение.
	Управителният съвет и членовете на ТО на НАСГБ – В. Търново с председател Валери Николов изказваме своята благодарност към любезните домакини за топлото посрещане и отделеното време. Хубаво е, когато се отнасяме взаимно с разбиране едни към други в трудното за всички нас ежедневие. Нека малките радости и веселите емоции ни правят по-щастливи и позитивни. Благодарности на УС и техния председател Маринка Илиева. Можем да бъдем сигурни в едно, че такова взаимно приятелство може да бъде един светъл лъч надежда за още по-добро. 
 
Димитър Димитров 
 



Делници и празници

ЕДНА ВДЪХНОВЯВАЩА ЕКСКУРЗИЯ ВЪВ ВЕЛИНГРАД
На 3 и 4 октомври 2022 г., ние, членовете на ТО Пловдив, заедно с екипа на НАСГБ, проведохме двудневна екскурзия до Велинград и обратно с преспиване в хотел „Деви“. Участваха повечето от активните членове на ТО Пловдив, с изключение на тези, които отсъстваха по уважителни причини.
Тръгнахме за града на Вела Пеева на 3 октомври сутринта. Времето беше сравнително топло, макар и да духаше студен вятър. Пътят до Велинград често се виеше на 180 градусови завои и големи серпентини, като се наслаждавахме на живописната околност.
Стигнахме във Велинград на обяд, при което бяхме радушно посрещнати и настанени от стопаните на приятния малък семеен хотел. 
Хотелът има капацитет от 43 легла. Разполага с два топли минерални басейна – външен и вътрешен. В тях нашите членове се насладиха с голямо удоволствие на лечебната вода. 
Храната бе питателна и вкусна. Хареса се на всички. От напитките, особено впечатление ми направи специалитетът на заведението – вкусното кафе, приготвено с канела, по оригинална рецепта.
След вкусния обяд и кратка почивка се отправихме на опознавателна екскурзия из Велинград и околностите. Благодарение на сладкодумния, находчив и забавен на моменти екскурзовод Оги, научихме доста неща за града и околните места. Оказа се, че Велинград се състои от три големи села – Каменица, Лъжене и Чепино, по-късно обединени в град. Също така научихме, че годишно през  този хубав курорт на отдих, летуване и почивка преминават впечатляващата цифра около 600 000 души!
След обиколката на Велинград се отправихме нагоре, към Родопите, където по вития път се изкачихме на надморска височина към 2000 м. Насладихме се на много красиви и спиращи дъха гледки на родния Балкан. Направихме и много снимки. Стигнахме чак до крайната железопътна гара „Аврамово“, където се снимахме за спомен и поехме обратно по пътя надолу.  Потеглихме по обратния път, минавайки през с. Юндола, където слязохме за почивка и пазаруване. Там се предлагаха много домашно приготвени изкушения, като домашни сирене и кашкавал, сок от арония и др. Всеки си взе каквото му беше нужно и след това се върнахме се в хотела,  възхитени от красивите пейзажи на високата надморска височина.
След вечерята в хотела членовете на ТО Пловдив с настроение извиха кръшно хоро. Вечерта премина в дух на добро настроение и веселие.
На другия ден пък посетихме гр. Батак, където обиколихме забележителностите – историческия музей – Батак, църквата „Св. Успение Богородично“ и църквата костница „Света  Неделя“.
Особено впечатление ни направи сградата на църквата  “Света Неделя”. Тя е масивна каменна постройка, строена през 1813 г. Именно каменната й структура я опазва от безмилостните пожари, които сполетяват Батак по време на Априлското въстание и я съхранява, каквато е днес.  От нея изгорели единствено дърворезбите, другите дървени предмети и масивните порти. 
Там при костите на загиналите невинно хора запалихме по свещица за упокой на душите им.
По пътя ни беше и Ново село, откъдето пък напазарувахме месни продукти.
В заключение се надявам членовете на ТО Пловдив да са с бодър дух и освежени от тази планинска екскурзия! Нека отново си пожелаем да има такива мероприятия, спомагащи за сплотяване, сближаване и повдигане на общото настроение и най-вече – изваждащи ни от изолацията, която сляпо-глухотата налага на повечето от нас!
 
Илия Кърджанов,
Председател на ТО Пловдив
 


От първо лице

ЕДИН СПЕЦИАЛЕН ДЕН В ЦДГ „ЯН БИБИЯН“ – СИЛИСТРА

	По случай Международния ден на белия бастун – 15 октомври, ЦДГ „Ян Бибиян“ – Силистра ме поканиха да разкажа на малчуганите от IV група“ Зайо Байо“ за това как да общуват с човек без зрение.
	Децата бяха запознати с начините за придвижване на незрящ човек в пространството. Показах им какво е „бял бастун“ и как зрително затрудненото лице си служи с него. Посредством забавни игри малчуганите се запознаха как правилно се води сляп човек. Малките сладури влязоха в роли на водач и незрящ, като за целта на едно от децата при сформираните двойки завързахме очите, а партньорът му – водач го заведе до определено място. 
	Последва другият начин, по който хората с нарушено зрение могат да се придвижват в пространството, а именно с помощта на кучета-водачи. Пуснахме им образователен филм за училището “Очи на четири лапи“, в което кучетата се подготвят да станат водачи на слепи хора. 
	Предоставихме и възможност на всяко от децата да прокара пръстчета по релефните точки на брайловото писмо, с което четат и пишат слепите деца. 
	Дойде ред и на запознаването с работата на хората с нарушено зрение със съвременните технологии за комуникация. Малчуганите вкупом се спуснаха към мен, когато изкарах телефона си да видят как работя с „говоряща програма“.
	Срещата с малките любопитковци ми донесе удовлетворение и радост!
	Красимира Георгиева
	Председател на ТО Силистра

Традиции
ДИМИТРОВДЕН – ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ
 
	Свети Димитър е един от любимите светци на българина. На празника, който се чества на 26 октомври, имен ден имат всички, носещи неговото име: Димитър, Димитрина, Драган, Димо, Димка, Митко, Митре и сродни. Най-често свети Димитър е изобразен на кон, убиващ Лий – символ на неверника-антихрист.
	Предание разказва как заедно с брат си запалил Света гора и светогорските манастири, затова ги хвърлили три години на морското дъно, а лелите им св. Петка и св. Неделя молили Господ и Богородица да ги пуснат.
	Друго българско народно предание представя Свети Димитър като брат близнак на Свети Георги. Приживе братята се разделили, тръгвайки по света в различни посоки. Георги му зарекъл, че ако види от стряха кръв да капе, то значи е умрял. След време Димитър видял една стряха да капе и тръгнал към Георгиевата страна на света. Там заварил ламя, която била изяла Георги. Притиснал Димитър ламята и тя му дала душата на Георги. После двамата яхнали конете и литнали към небесата. Там си разделили годината по братски – за свети Георги лятото, а за свети Димитър – зимата.
	В народните представи дойде ли св. Димитър на коня си от брадата му започва да пада сняг, т.е идват зимата и студът. В съботата преди Димитровден се прави Димитровска задушница – на която се раздава жито и питки за помен.
	От Димитровден до Гергьовден и от Гергьовден до Димитровден – така групирали българите сезоните. Границата между годишните сезони имали селскостопански характер.
	Времето от Димитровден до Никулден народът нарича „Сиромашко лято".
	Около Димитровден завършвали и строежите на нови къщи. По традиция стопаните дарявали зидарите, а баш-майсторът казвал дюлгерски благослов за здраве и берекет в новия дом. Обичаят изисквал, стопаните на новата къща да заколят бял овен и да поканят цялото село за освещаването на дома. Поради тази причина на този ден празнуват и строителите.
	На деня на светията, стопаните се разплащат и разпускат наетите от Гергьовден работници, овчари и ратаи. На места този празник се нарича Разпуст, а на най-грижовните ратаи стопаните дарявали кат нови дрехи, овен или агънце.
	Димитровден е изпълнен с много гадания за предстоящата зима и година: ако месечината е пълна – пълен ще бъде и кошерът с мед и ще се роят пчелите. Вечерта срещу празника, овчарите хвърляли в кошарата една тояга. Ако на сутринта овцете са лежали на нея, се смятало, че зимата ще е дълга, тежка и студена.
	Характерно е и обредното гадаене по първия гост, стъпил в дома /полазник/, добър и заможен ли е гостът, такава ще е и годината.
	По стар обичай на имен ден се ходи неканен и се носят бели цветя за именика, за да е блага зимата. Цветята се увиват с ален конец, за да са здрави имениците цяла година.
	На Димитровден на трапезата се приготвя курбан или гювеч от овнешко, яхния с пиле – с петел ако именикът е мъж, и с кокошка – ако е жена. Сервират се и зеленчуци. Също на масата се слага варена царевица, пестил, пита с ябълки, банички с ябълки или просто печени ябълки, рачел, тиква.
	Житието на св. Димитър е преплетено с това на св. Нестор, който се почита на следващия ден, същия който българите наричали Мишкин ден.
 
	Източник: www.hera.bg
 

Силуети
НИКОЛА АЛЕКСИЕВ – БАЩАТА НА 
БЪЛГАРСКАТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
	Българската наука след Освобождението се развива с изключително бързи темпове. Направени са множество открития, които са от голямо значение както за родния, така и за световния културен прогрес. Това важи с еднаква сила за естествените, но и за хуманитарните науки. Едно от големите имена на този мощен интелектуален подем е д-р Никола Алексиев – първият български експериментален психолог.
	Никола Алексиев е роден на 22 януари 1877 г. в гр. Габрово, в семейство на лекари. Завършва гимназия във Велико Търново. След това заминава за Париж, за да учи инженерство, но поради здравословни причини прекъсва следването си. Това прекъсване ще се окаже благотворно за собствения му житейски път, защото е предпоставка за това той да започне да изучава психология, която ще се превърне в негово основно поприще.
	По-късно Алексиев отново започва да следва, този път обаче в Лайпциг, където слуша лекции по философия, естествени науки, литература. Психология изучава при първия експериментален психолог Вилхелм Вундт – огромно име в областта. Ученият оказва значително влияние на възгледите на младия българин върху психологията и става причина ученикът да развие делото на учителя си и на българска почва.
	След завършването си Алексиев се завръща в България и по покана на друг ученик на Вунд – проф. Петър Нейков през 1906 г. започва работа в Софийския университет. Там той основава първата българска лаборатория за експериментална психология. До днес в сградата на университета са запазени някои от оригиналните уреди и инструменти, с които Алексиев извършва своите изследвания в типичния за времето интроспективен метод. Именно на това място се случват някои от най-значителните събития в историята на българската наука за психиката.
	В лабораторията Алексиев, посредством реактивния метод, изучава зрителните грешки, които възникват при наблюденията на звездни тела. Констатирането на проблема и експерименталното установяване на индивидуалните различия във времето на реакция като негов причинител се оказват ключ към премахването на неточностите и осигуряват една по-прецизна работа при космическите наблюдения. 
	Експерименталният психолог остава на работа във висшето учебно заведение в продължение на 6 години – до 1912 г. През този 6-годишен период той изпълнява различни дейности в университета. Постъпва на пост като асистент по педагогика, а по-късно става доцент по история на философията. Въпреки това обаче Алексиев гледа на себе си основно като на психолог и в това вижда своето истинско призвание. Така е известен и до днес в научните среди. Любовта му към науката за душата проличава и от факта, че чете лекции по нея без заплащане.
	В сферата на тази наука той публикува изключително интересни трудове, които третират въпроса за емоциите, афектите, волята, усещанията и др. теми, които се явяват изключително актуални в психологическите среди. Друг основен проблем, върху който Алексиев разсъждава, е този за отношението между духа и тялото. Това е една от най-възловите теми както за психологията, така и за философията. Във възгледите си по въпроса той е силно повлиян от работата на Густав Хефнер – друго голямо име в областта. Дори във философските трудове на Алексиев прозира неговата обвързаност с психологическата тематика. Така в една своя книга, озаглавена „Иполит Тен и неговата история на философията“, авторът пише за народопсихологията и как методът психологизъм може да бъде приложен по отношение на нея.
	Както много други интелектуалци по това време, Никола Алексиев не остава безразличен към сложната обстановка, в която се намира българската държава тогава. Роден една година преди Освобождението, той израства и се развива в една особено тежка политическа ситуация на установяване на напълно нови държавни порядки и на извоюване на държавна независимост на международната сцена. Нищо чудно, че при подобна атмосфера ученият сам изразява силна позиция относно ставащото в държавата. Макар и с едно дело, Алексиев доказва стойността, която България има за него. През 1912 г. той се записва като доброволец в Балканската война. За съжаление обаче загива на бойното поле в сраженията при Чаталджа. Тялото и личните му дневници не са намерени.
	Неговата героична гибел е огромна загуба за българското общество, но тя е и еднозначно доказателство за характера на този голям български учен, който със своя труд основава и издига на световно ниво това, което днес гордо можем да наречем българската експериментална психология. С работата си по някои от най-важните за дисциплината теми той не само завещава огромно теоретично богатство на последователите си, а и осигурява стойностни и ефективни практически приложения. Разбира се, не можем да не подчертаем, че цялото това грандиозно научно творчество извира от интелекта на един човек с достоен характер, който дава живота си в израз на висш патриотизъм.
Източник: www.bulgarianhistory.org
 


Щрихи от родината
БАТАШКАТА „СВ. НЕДЕЛЯ“ – ЦЪРКВАТА НА СТРАДАНИЕТО
 
	Ролята на Батак в Априлското въстание е да заеме складовете в околните селища и да осигури провизии на въстаниците, да блокира важните пътища и така да попречи на османските войски да получат пратки с провизии.
	Първенците на селото и чорбаджиите решават да спасят живота на хората, предавайки оръжието си на Ахмед ага Барутанлията, предвождащ турския башибозук. Той обаче дава клетва, която сетне потъпква. Веднага след предаване на оръжието башибозукът започва да избива без жалост деца, жени, бебета, възрастни.
	Началото е поставянето на дръвници в Богдановата къща. Настава масово клане. Образуват се високи грамадни купове – от едната страна човешки тела, а от другата глави. При настаналата паника някои от хората в селото успяват да избягат, а други се крият в къщите си, в училището и църквата. Убийството на кмета и духовен водач Трендафил Тошев Керелов е описано в разказ на очевидец – съпругата на сина му Ангел Керелов – Босилка.
	В края на 1876 година Макгахан пристига по българските земи като кореспондент, за да разследва и опише случващото се. Той се надява да даде яснота на останалия свят дали на Балканите наистина се извършват зверства или информацията е преувеличена. След пристигането си журналистът започва да се рови из документи и дописки, за да разбере точно какво се е случило и да предаде цялата информация на вестник „Дейли Нюз“. В крайна сметка, той разобличава Османската империя, като акцентира особено върху баташките зверства.
	Къщи, в които 20, 30 или дори 40 жени са се криели, са изгорени. Училището е окъпано в кръв и огън. Около 200 души са изклани по особено мъчителен начин, а останалите криещи се под пода са изгорени живи. Много, от които са деца.
	Най-тежкият момент настъпва в Баташката църква „Св. Неделя“, където хората са затворени в продължение на 3 дни, без храна и вода. През тези три дни стрелбата не спира нито за миг. Църквата е претъпкана с хора, затова мнозина остават в двора, заобиколен от висока каменна стена. Сгушени на земята чакат своята смърт.
	На сутринта на 3 май, башибозукът успява да проникне в двора на църквата. Хриптят сетните издихания на недокланите, хрущят кости, натрушавани от ятагани и секири. Входната врата на храма не поддава, тъй като е „задръстена“ от хора, намиращи се в църквата. Първоначално башибозукът пуска пчели с кошери и запалена слама с газ, но хората не отварят вратите. Много от тях загиват поради недостиг на кислород.
	Някои от нападателите се опитват да проникнат в църквата от покрива, но без успех. Вътре нямало вода. За да наквасят устните на жадните си рожби, майките използват зехтина от кандилата пред иконите, а когато свършва започват да квасят устичките им с кръвта на избитите. Сетне закопват с голи ръце, за да намерят подпочвената вода. Днес ясно се виждат следите от ноктите им.
	Накрая обезумели от отчаяние, българките отварят черковната порта и молят за милост. При вида на немощните дечица турският башибозук избива по особено жесток начин малките, набучвайки ги на ятаганите. Оцеляват само онези, които скланят да приемат исляма. Всички останали са обезглавени.
	Краят на кланетата настъпва на Дървения мост. След клането в църквата, Барутанлията издава заповед всички оцелели да се съберат пред църквата, с предтекст, че ще се състави списък на избитите и на вдовиците. По-голяма част от оцелелите се събират. Разделени са на мъже и жени. Ахмед ага издава втора заповед – жените да се наредят по-далеч от мъжете и да се избият останалите около 300 мъже. Най-напред им се отрязват ръцете и краката, ушите и носовете, а после ги убиват. По-късно местата на клането са описани в репортажите на Макгахан.
	Няколко месеца след кланетата турската власт се опитва да прочисти труповете, оставени да гният без гроб. Запалва църквата „Св.Неделя“, но поради масива си, изграден изцяло от камък, тя не изгаря. А пръските кръв по стените и тавана ѝ, въпреки варосването, избиват и стоят и до днес, за да ни напомнят за онова клане, за онази жертва, дадена в името на свободата.
	Онези кланета, описани в рапортите на Макгахан, Скайлър и Церетели, шокират целия западен свят. Те описват точно и ясно клането и броя на жертвите. „Възпоминанията от Батак“ и „В недрата на Родопите“ на Вазов приканват към онази болка изпитана по време на въстанията, онази болка изпитана в църквата на страданието.
	Казват, че когато влизаш в църквата с наведена глава, излизаш с вдигната, но от тези тежки издихания как някой би могъл да вдигне главата си? Единственото, което изпитваш е пълна скръб и сякаш безмълвие пред онази жертва. И мъчението Батак е като шепот полюляван от вятъра, напомнящ ни, че въпреки ужасяващите моменти в своята история, България се е съхранила и до днес.
 Източник: www.bulgarianhistory.org


Хоризонти
 
ПЛАНИНАТА ХУАШАН – НАЙ-ОПАСНИЯТ
 ПЛАНИНСКИ ПРЕХОД
 
	Издигайки се високо в небесата, планината Хуашан се намира на около 120 км от китайската провинция Шънси. Петте й върха, когато бъдат погледнати от определен ъгъл, наподобяват венчелистчетата на красиво цвете. Въпреки красотата си, планината се счита за една от най-стръмните на планетата, което я поставя сред най-опасните за изкачване в света.
	Хуашан е една от петте велики свещени планини в Китай и е най-известната от тях, 
най-вече заради трудния маршрут. Планината Хуашан се смята за една от най-свещените и 
даоистките храмове в подножието й са били честа дестинация за поклоненията на древните владетели. Много от тези храмове са запазени до днес и са посещавани от туристи, младежи, пилигрими и монаси.
	Както споменахме преди, Хуашан има пет ясно различими върха. Източният, известен като Слънчевия връх, е висок 2 090 м и е популярно място за посетителите, които спират там и наблюдават изгрева на слънцето.
	Средният връх се нарича Невярната принцеса. Легендата разказва, че дъщерята на крал 
Мугонг не харесвала двореца и избягала в планината Хуашан, където заживяла със съпруга си на върха.
	На височина 2 086 м. е западният връх или Лотоса. Той е с най-уникалната форма и е едно от най-стръмните и опасни места от планината.
	Северният връх е наричан Небесната тераса и е висок 1 613 м. Три от страните му са прекалено опасни за катерене, а четвъртата е толкова опасна, че на някои места трябва да притискаш тялото си до скалата, за да не паднеш.
	Южният връх е най-високият във всичките пет свещени планини със своите 2 160 м. Въпреки, че изкачването на върха е много опасно, панорамните гледки, пищната зеленина и неповторимото предизвикателство привличат туристи от цял свят.
	За да разберем колко опасна е планината Хуашан, важно е да направим разлика между планинското катерене и туристическия планински преход. Катерачите обикновено са добре тренирани и с много богат опит. Те носят тежки раници с обезопасителни въжета и специално облекло, което им помага да се изкачват по скалните стени. При планинския преход нещата са различни. Обикновено това са туристи, които посещават Хуашан без нищо друго, освен дрехите на гърба си и поемат по прехода без да са наясно с опасностите, които им предстоят.
	Може да се каже, че е по-безопасно да изкатериш планината, отколкото да я извървиш. По билото Черния дракон например планинарите ще открият 15 километра стъпала, които се изкачват почти вертикално. Макар да са обезопасени, човек може да се държи само за малката верига отстрани и стъпалата са толкова много и стръмни, че само физически най-издръжливите успяват да ги минат.
	Ако това не ви се струва достатъчно екстремно, има места където туристите трябва да преминат край отвесна скала, вървейки по широки 30 см дъски над пропастта, докато се държат само за верига пред тях. Много от тези пътеки са построени с калпави дъски, които се клатят, пукат и чупят. Препоръчва се човек да притиска тялото си възможно най-плътно до планината и да се вкопчват във веригата с цената на живота си. Ако паднеш, си обречен.
	Условията са дори по-лоши през зимните месеци, когато туристическите преходи са все още разрешени. На южния връх има стъпала, които повече приличат на стълба, с 20-метрови вертикални изкачвания. През най-студеното време от годината, тези стъпала често се покриват с невидим лед, което кара много туристи да размислят дали идеята е добра.
	Ужасът става пълен, когато човек стигне до местата, където няма пътеки и стъпала. Вместо това има само дупки за краката по склона на върха. Единственият начин да преминеш, е като се държиш здраво за веригите над теб, докато вървиш много бавно, по диагонал, стъпка по стъпка.
	Има много слухове относно броя на смъртните случаи в планината Хуашан. Някои казват, че 100 души умират всяка година, падайки в пропастта под върховете. Въпреки че това е една от най-опасните планини в света, липсват документирани случаи на спасителни операции. Едно е сигурно обаче – хората продължават да ходят там и да рискуват живота си към върха.
 
Източник: www.iskamdaznam.com
 


Любопитно
ЕФЕКТЪТ НА ПИГМАЛИОН: 
ЗА СИЛАТА НА ТОВА ДА ВЯРВАТ В ТЕБ
 
	Ефектът на Пигмалион е едно от интересните явления в психологията. Името му е вдъхновено от пиесата Пигмалион на Джордж Бърнард Шоу, която се базира на древногръцкия мит за талантливия скулптор със същото име. В нея професорът по фонетика Хенри Хигинс се обзалага с приятелите си, че ще успее да представи бедно, необразовано момиче за дама от висшето общество, като я накара тя самата да повярва, че е такава.
	Именно в това се изразява и Ефектът на Пигмалион. Известен още като Ефект на Розентал и “ефект на самоизпълняващите се пророчества”. В основата му стоят   психологът Робърт Розентал и училищната директорка Ленор Джейкъбсън, които първи използват това понятие в своя книга като проследяват как ефектите от очаквания на учители от ученици променят поведението им.
	Какво представлява Ефектът на Пигмалион?
	Той потвърждава тезата, че по-големите очаквания на другите към нас водят до по-доброто ни представяне. До постигането на по-добри резултати. Независимо дали става дума за училищен тест или реализация в професионалната сфера. Точно обратното доказва пък друг интересен феномен – Ефектът на голема. При него ниските очаквания на хората или на самите нас към себе си водят до влошаване на постиженията ни.
	Първоначалният експеримент, чийто предмет на изследване е Ефектът на Пигмалион, е проведен в начално училище в Калифорния. На всички ученици е направен фалшив тест за интелигентност, който по думите на изследователите показва скрити IQ заложби у децата. Истинските резултати от теста не са представени на учителите. Съобщено им е единствено, че част от учениците (около 20% от всички участници, избрани на случаен принцип) се очаква през тази учебна година да “разцъфтят интелектуално”.
	Оповестени са и имената на случайно избрани деца, от които през следващите месеци се очаква да покажат забележителни резултати в обучението си. Тези твърдения, разбира се, нямат нищо общо с резултатите от направения тест. Идеята е да се проследи какво ще се случи с учениците, след като преподавателите им разполагат с тази вътрешна информация.
	Очакванията на учителите към посочените деца мигновено нарастват, а с това и вярата им, че те ще се представят все по-добре и по-добре. От останалите в класа (съзнателно или не) те не очакват високи резултати занапред. На самите “скрити гении” не е казано директно нищо. На учителите е забранено да обсъждат “резултатите” с тях. 
	Една година по-късно същият тест за интелигентност отново е направен  на всички малчугани от училището. Ето какво се случва. Вследствие на високите очаквания на учителите (и съответно на липсата на такива) – избраните ученици наистина постигат в пъти по-добри резултати на теста от тези на своите съученици от другата група.
 
 
	“ПОСОЧЕНИТЕ ДЕЦА ДЕЙСТВИТЕЛНО СТАНАХА ПО-УМНИ, САМО ЗАЩОТО ОТ ТЯХ СЕ ОЧАКВАШЕ ДА СТАНАТ ПО-УМНИ”, коментира в свое интервю психологът Робърт Розентал.
	Положителните пророчества за представянето им се сбъдват на практика. Очевидно вярата на другите в нас е много по-мощно оръжие, отколкото сме склонни да вярваме, че е. Подсъзнателно, веднъж повярвали чрез другите в собствения си потенциал и бъдещ успех, ние сме готови да го разгърнем и използваме в много по-голяма степен.
	Тук се намесва още едно интересно явление в психологията, наречено Ефект на Галатея. При него постигаме огромни успехи, заради собствената ни вяра в нас самите. Ефектът на Пигмалион и Ефектът на Галатея често се бъркат. Основната разлика между тях е, че първият произтича от вярата и очакванията на другите хора към нас, а вторият – от собствената ни вяра в себе си и нашите възможности. 
	След проведения експеримент в калифорнийското училище Розентал споделя:
	“ТОВА, КОЕТО ИСКАХМЕ ДА ПОКАЖЕМ, БЕШЕ, ЧЕ ОЧАКВАНИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ МОГАТ ДА ПОВЛИЯЯТ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДЕЦАТА.“
	Доказано е, че както учителите могат да повлияят силно на децата, така и те могат да повлияят на своите преподаватели.
	Робърт Розентал вярва, че дори настроението или отношението на учителите могат да повлияят положително или отрицателно на техните ученици. Обратното обаче също е вярно. Държанието на децата в клас влияе също толкова силно на техните преподаватели. Това доказва друг експеримент, направен през 1969 г.
	Ефектът на Пигмалион намира приложение и се използва успешно днес в и извън класните стаи. Някои учители стимулират учениците си, показвайки им, че силно вярват в тях и резултатите, които могат и ще постигнат. 
	Лидери на големи компании, мениджъри и хора на ръководни позиции също често се възползват от тази техника. Така подчинените им постигат по-добри резултати, което е добре за всички. От своя страна пък служителите стимулират своите шефове да стават все по-изобретателни и да имат повече уважение и доверие към тях. Този психологичен феномен намира място и в спорта, банковото дело и дори в армията.
	Не забравяйте – вярата ни в способностите и бъдещия успех на околните е изключително важна. Защото Ефектът на Пигмалион не е просто едно изследване, не е няколко папки и безброй безсънни нощи. Ефектът на Пигмалион е реална ситуация. Реален човек, който може да бъде провокиран да отприщи потенциала си само с едно изречение. С един поглед, с една дума, звук дори. С малко вяра. Вярата на другите в нас, от която всеки понякога се нуждае.
 
Екатерина Ангелова
Източник: www.lifebites.bg
 


Полезна информация
 
ЗАМЕСТЕТЕ ЗАХАРТА С ДЕСЕТ АЛТЕРНАТИВНИ СРЕДСТВА
 
	Първото нещо, което всеки, водещ здравословен начин на живот, препоръчва, е да се намали консумацията на захар. Този продукт не носи особени ползи за здравето. Освен това, съдържа близо 398 калории за 100 г. Но как може да се откажем от него? Много е лесно. Представяме ви 10 от най-добрите заместители на захарта, които могат да ви осигурят здравословен и пълноценен начин на живот.
 
	1. Кокосова захар
	Въпреки своята висока енергийна стойност, кокосовата захар притежава нисък гликемичен индекс (усвоява се по-добре от организма) и много други ползи. Освен това, тя е по-вкусна от обикновената.
	Къде да я добавите: Към всеки продукт, който изисква наличие на захар.
 
	2. Ечемичен малц
	Ечемичният малц също е отличен заместител на захарта. Той забързва метаболизма, укрепва имунната система и дори подобрява зрението.
	Къде да го добавите: Ечемичният малц се използва за приготвяне на печива. Този продукт придава на тестото специален вкус и хрупкава коричка.
 
	3. Сироп от агаве
	Въпреки че е калоричен, сиропът от агаве е много по-сладък от захарта, което означава, че може да се използва в малки количества. Разбира се, той е много по-здравословен, тъй като е богат на калий, калций и желязо.
	Къде да го добавите: Към всички напитки и коктейли. Сиропът от агаве е толкова гъст, колкото меда и се разтваря перфектно във вода.
 
	4. Меласа
	Гъстата и сладка меласа е богата на минерали и витамини от група B. Нейният вкус до такава степен се доближава до този на захарта, че е възможно да не забележите разликата.
	Къде да я добавите: Най-добре е да я използвате за печива и десерти.
 
	5. Фурми
	Фурмите са здравословни и питателни плодове. Оказва се, че те могат да бъдат използвани вместо захар.
	Къде да ги добавите: Разбира се, не може да ги използвате за подслаждане на чай или кафе, но може да заместите бисквитите с тях. Или да си приготвите сироп на дневна база и да го добавяте към сладкиши и тестени изделия. Също така може да си приготвите паста от фурми, която да включите в десертни рецепти.
 
	6. Сироп от черница
	Сиропът от черница притежава мощни лечебни свойства и придава специфичен вкус на храната.
	Къде да го добавите: Към напитки и десерти.
 
	7. Соргова захар
	Сорговата захар се приготвя от сока на едноименното растение. Тя се използва в Китай от древни времена и е известна със своите многобройни ползи за човешкия организъм. Освен това наброява близо половината количество от калориите, съдържащи се в обикновената захар.
	Къде да я добавите: Към напитки, тестени изделия и десерти.
 
	8. Течна гроздова захар
	Напоследък гроздовата захар достига своите върхове, заплашвайки да измести обикновената. Тя дори печели слава като средство за удължаване на живота. Нейните най-силни страни са ниското съдържание на калории, чистото производство и полезните свойства. 
	Къде да я добавите: Към напитки, тестени изделия, десерти и маринати.
 
	9. Кленов сироп
	Той е подходящ не само за палачинки. Кленовият сироп има ниско съдържание на калории и помага за намаляване на риска от развитие на диабет и рак. Освен това е много вкусен. 
	Къде да го добавите: Към тестени изделия, салати и маринати.
 
	10. Стевия
	Абсолютният лидер сред нискокалоричните заместители. Стевията е предпочитана от хора, които искат да регулират своето телесно тегло. Тя не само съдържа 18 калории за 100 грама, но е 25 пъти по-сладка от обикновената захар, затова трябва да използвате малко количество от нея.
	Къде да я добавите: Към всеки продукт, изискващ наличие на захар.
	Статията е публикувана по предложение на Ивелина Стефанова от Силистра
 
Източник:  www.saveti.framar.bg
 


Кулинарни рецепти
КУЛИНАРНИ ИЗКУШЕНИЯ ОТ
ИВЕЛИНА СТЕФАНОВА ОТ СИЛИСТРА
ЗДРАВОСЛОВНИ БОНБОНИ 
	Продукти: 170 г фурми без костилка, 120 г бадеми, 15 г какао, 30 г кокосови стърготини, 3-4 с.л. гореща преварена вода.
	Начин на приготвяне: Измийте фурмите под гореща вода и отстранете костилките. Смелете бадемите в блендери добавете фурмите към тях. Прибавете 2 супени лъжици гореща вода и разбъркайте отново. Добавете какаото и кокосовите стърготини, след което отново разбъркайте.
	Ако сместа е суха, добавете още 1-2 супени лъжици гореща вода и разбъркайте.
	Оформете малки топчета. Можете да ги оваляте в какао, ситно нарязани ядки или кокос. Сложете ги в хладилника за 30 минути.
	Потопете студените здравословни бонбони в глазура и ги наредете върху пергаментова хартия. Тъй като са студени, глазурата веднага ще стегне.
	Десертът е готов за сервиране.
ддд
КАРТОФЕНИ РУЛЦА С КАЙМА

	Продукти: 700 г картофи, 2 яйца, 1/2 глава лук, сол, смлян черен пипер, 150 г кашкавал, 50 мл олио, 40 г копър, 2 скилидки чесън, 200 г кайма.
	Начин на приготвяне: Сложете каймата в купата, добавете ситно нарязан лук, счукан чесън, сол, черен пипер, яйце и разбъркайте добре.
	Сварете картофите, обелете ги и ги намачкайте на каша. Смесете ги с нарязан копър, яйце, сол и черен пипер. Нарежете кашкавала на малки кубчета и след това оформете малки палачинки от полученото картофено пюре, сложете от плънката с кайма и едно кубче кашкавал. Навийте и оформете руло.
	Наредете рулата във форма и ги сложете да се пекат. Печете на 180 градуса за около 20 минути.
* * * 
ПЕРФЕКТНИТЕ ПИЛЕШКИ ДРОБЧЕТА ПО СЕЛСКИ
	Продукти: две печени червени чушки, 2 домата, 500 г пилешки дробчета, 4 с.л. олио, 2 глави лук, 70 мл червено вино, 1 стрък праз, 2 дафинови листа, черен пипер, риган, 5 стръка магданоз, сол.
	Начин на приготвяне: Почистете дробчетата, след което ги бланширайте във вряща подсолена вода. След 5 минути ги извадете и подсушете.
	Загрейте олиото в тиган и запържете наситнените праз и лук. Добавете дробчетата, разбъркайте и ги запържете. Поръсете с черен пипер, риган и сол.
	Добавете наситнените печени чушки и настърганите домати. Налейте виното към сместа, сипете и малко топла вода, разбъркайте.
	Пуснете вътре дафиновите листа. Гответе на умерен огън до готовност на дробчетата.
	Поръсете с магданоз и сервирайте топли.
* * * 
ЛЕСЕН СЛАДКИШ С КОНФИТЮР
	Продукти: 2 яйца, 1 ч.ч. захар, 3 с.л. олио, 1 ч.ч. вода, 2 ч.ч. брашно, 10 г бакпулвер, 1 ванилия, 1 ч.ч. конфитюр, пудра захар – за поръсване.
	Начин на приготвяне: Фурната се включва да загрява на 160 С. 
	Яйцата и захарта се разбиват добре, налива се олиото на тънка струя и се добавя водата. 
	Пресятото брашно, заедно с бакпулвера и ванилията, се сипва на части, като се бърка постоянно. Слага се конфитюра и тестото се разбърква хубаво. 
	Изсипва се в намазана с олио тава и се пече на средната скара на фурната 20-30 минути. Оставя се да се охлади. 
	Сладкишът се поднася поръсен с пудра захар и нарязан на ромбове.
* * * 
БЪРЗИ ПЪРЛЕНКИ СЪС СИРЕНЕ, ШУНКА И КАШКАВАЛ
	Продукти: 300 г кисело мляко, 1 щипка сол, 1 щипка захар, ½ ч.л. сода бикарбонат, 3 ч.ч. брашно, 250 г твърдо сирене 
	За плънката: 300 г шунка, 50 г кашкавал, ½ ч.л. чубрица, масло – за намазване.
	Начин на приготвяне: В купа смесете киселото мляко със солта, захарта и содата, разбъркайте. Добавете настърганото сирене и замесете меко и нелепнещо тесто, добавяйки пресятото брашно. 
	Разделете тестото на 10 топчета. Върху набрашнен плот разточете топчетата на питка колкото чаена чинийка, оставете така докато си приготвите плънката. 
	В купа настържете шунката и кашкавала, добавете чубрицата и разбъркайте. В средата на всяка питка поставете от плънката, свийте на бохча с пръсти и отново разточете на питка до предишната си форма. 
	Нагрейте тиган с незалепващо покритие, намазан с малко масло на силен огън. 
	Добавете пърленка и при затворен тиган с капак, печете от двете страни до приятен загар. 
	Така процедирате с всички питки, редите ги една върху друга като помежду им 



Усмивки
ВИЦОВЕ
 
	Еврейски доктор, не можел да си намери работа в американски болници и решил да си открие малка частна клиника.
	На входа залепил плакат с надпис: "За лечение вземаме 20 долара, ако болестта ви не изчезне, връщаме 100.
	Американски адвокат, решил, че това е добра възможност да изкара 100 долара,и посетил клиниката.
	Влиза при доктора и казва:
	- Изгубих вкус! Не усещам нищо като ям.
	Докторът: Сестра, донесете лекарството от кутия номер 22 и дайте на пациента 3 капки от него.
	Адвокат : – Пфу! Но това е керосин!
	Докторът: – Поздравления, чувството ви за вкус се завръща. Дължите 20 $.
	Ядосан, адвоката платил 20$. Но това не му давало мира, че се е прецакал. След няколко дни отново решил да пробва, и да си върне парите.
	Адвокатът: – Загубих паметта си. Не мога да си спомня много неща, почти нищо.
	Докторът: –  Сестра, донесете лекарството от кутия номер 22 и дайте на пациента 3 капки.
	Адвокатът (недоволен) : Пфу, ама това е керосин, дадохте ми същото и предния път.
	Докторът : Поздравления, паметта ви се завръща, дължите 20$. Адвокатът  дал 20$ и си тръгнал направо бесен. Това не му давало мира и след седмица, ето го отново при доктора.
	Адвокатът: Нещо съм много зле със зрението, мисля, че ослепях.
	Докторът : –  За съжаление, за тази болест лечение няма. Сестра дайте на господина 100$.
	Адвокатът  със широка усмивка (но само за секунда) взиращ се в банкнотата направо изревал: Но това са 20$?
	Докторът: – Поздравления, зрението ви се е оправило. Дължите 20$...
 
* * * 
	Влиза една майка с 10 деца в стаята на социалната служба. Служителката с ококорени очи пита:
	 – Тези деца ваши ли са?!
	 – Да! И десетте! 5 момчета и 5 момичета.
	 – Ами, добре! Кажете им имената.
	 – Момчетата са Петър, а момичетата – Петя.
	 – Всички те имат едно и също име?!
	 – Да, така ми е много по-лесно. Например, сутрин казвам:
	 – Пепи, хайде ставай!
	И всички стават.
	 – Петя, хайде на обяд!
	И всички идват...
	 – Ами, ако трябва да извикате само едно от тях, тогава какво правите?
	 – Много просто! Викам го по фамилия…
 
* * * 
	Бащата:
	 – Иванчо, вече си голямо момче. Какъв искаш да станеш, когато пораснеш?
	 – Мияч на басейни!
	 – Само това ли?!
	 – Не! Искам и водопроводчик и да разнасям пици и градинар!
	Бащата след кратък размисъл:
	 – Гинче, Иванчо е намерил оная касета...
 
* * * 
 


Цитат на броя

„Животът не се измерва с броя на дишанията, които имаме, а с миговете, които ни отнемат дъха.“
Мая Ангелу



Притурка на сп. "Звук и светлина"

МЕДАЛЬОНЪТ
/с продължение/ 
 
ВЕНЕЦ ОТ РОЗИ И ТРЪНИ, 1868 г.
	Младата жена не се измъчваше от философски терзания. Не се питаше трудно или лесно е да вземаш такива решения, които преобръщат живота ти. Не разсъждаваше дълбокомъдрено дали божията промисъл направлява действията ни, или долни телесни инстинкти. Тя просто знаеше, че не може да продължи да живее така! В този дом и с този мъж!
	Или щеше да избяга от родния си град Търново, или щеше да сложи край на живота си. Не мислеше още как да се самоубие и затова не се боеше от смъртта. Засега се зае да опита първата възможност – как да оцелее. Ако се стигнеше до другото, все щеше да намери начин.
	Отначало всички ѝ завиждаха. Хубавица, дъщеря на богатия търновски търговец Стоян Везирев, който обикаляше със стоката си цяла България! Заглеждаха я най-заможните търновци. Този и онзи роднина ахка колко колко честит ще е оня, който я вземе за жена.
	Майка ѝ Кица, като всяка майка с дъщеря за женене, разхвалваше наляво и надясно колко хрисимо е нейното Венче, колко шета вкъщи и как по цял ден не вдига глава от бродерията си.
	И сватовнички[1. Cватовница – пратеничка на кандидата за женитба, която води първоначалните разговори със семейството на девойката до сгодяването им (б. а.).]  взеха да наобикалят у тях за следобедна раздумка на кафе с бяло сладко, та да препоръчат някой ерген.
	Преди две години тема на обсъжданията беше по-голямата ѝ сестра Мариола, в резултат на което я задомиха благополучно за сина на един състоятелен джелепин[2. Джелепин – търговец на добитък за клане (б. а.).]  и тя вече дундуркаше първото си дете. Венета се радваше на сладкото му гукане, когато идваха на гости, на малките му розови ръчички и си мечтаеше също да има такива сладки дечица един ден. И в църквата за това се молеше пред иконата на светата божия майка и нейното пухкаво бебе. Красотата на майчинството я изпълвашe с приятни очаквания и тя дори се радваше тайно, като чуваше как съседките и приятелките на майка ѝ все я хвалеха, и все по-често споменаваха за сватба. Беше малка и наивна, едва шестнайсетгодишна! А ето че нейната женитба изведнъж настоятелно и съвсем конкретно стана тема на обсъждане между родителите ѝ и сватовницата на младия сарафин Дончо Петров.
	– Той е богат ма, Кицо – заговорнически шушукаше кръглоликата сватовничка със ситни парички по дантелата на копринената си забрадка. – Със злато търгува, пари сменя. Същи евреин, ама по-богат и наше момче! Твойта Венка ще ходи цяла със злато накичена. На ръце ще я носи. Слугиня ще ѝ вземе да не се морѝ, само да му краси къщата! По цял ден ще обикаля тя из града в нови рокли и ще си върти чадърчето!
	И сам Дончо Петров дойде два-три пъти уж при баща ѝ, уж по търговски дела, но всъщност да се опознае с хубавата му дъщеря, да се поразговорят. Заслужаваше си да поиска за жена това хрисимо агънце, че и богата зестра щеше да даде баща ѝ. Нямаше да е излишна в търговските му дела. Никак даже!
	Така я омъжиха Венета само на седемнайсет години.
	Розовите страни на семейния живот цъфнаха, прецъфтяха мигновено и вързаха най-горчивите плодове, които тя не можеше изобщо да си представи.
	Слугиня ли? Това са излишни пари! Колко му е да се ошета една къща, нали няма друга работа? Нито като проста селянка по цял ден копае на нивата! Нито пък трябва някаква си долна прислужница да се вре в къщата им и после да клюкарства из целия град!
	Накити ли? Че на него за това ли му е златото? То за работата му трябва, а не да го вeси по шията на жена си. А тя да си стои у дома при тенджерите! Никакво миткане из града без работа! Срамота е– женена жена! И майка ѝ няма защо през ден да идва. Тя дом и мъж няма ли си?
	Затворена, изолирана, самотна, откъсната внезапно от всичко и всички – тъй се почувства младата жена. Не си бе представяла така брака. Мъжът ѝ да се връща привечер намусен, да не ѝ обелва дума за това какво е чул и видял през деня. Та нали сега той беше едничката ѝ връзка със света! А ей го седи, мълчи важно на масата, докато вечерят, после си лягат, притегля я към себе си, пъхти и се поти в животинското си посегателство върху тялото ѝ и хърка до сутринта. Нямаше нежност, целувки и любов. Нямаше го отношението на мило либе като в песните, които я бяха карали да мечтае за съпруг и деца.
	Когато се усети бременна, тя се зарадва, защото сега щеше да има причина да го държи настрани от себе си. Но роди се малкият Димитър и скоро всичко пак се почна като преди. Венета посърна. Колкото пъти видеше майка си, толкова пъти повтаряше само едно:
	– Искам да се махна от него. Искам да го напусна.
	Леле, срам! Как щеше да я одумва цяло Търново, че и околията! Парясница[3. Парясница – напусната жена (гр.), (б. а.).]!  Навирила рогата, зарязала мъжа си!
	– Срамота ма, Венето... Не можеш го остави, няма да те приеме баща ти вкъщи с това петно!
	Късаше се майчиното сърце! Не случи на мъж по-малката ѝ дъщеря, но такъв ѝ бил късметът. Дончо всички го хвалеха – колко е сериозен, колко е домошар и богат. И това излезе вярно. Но откъде да знаят, че такъв душманин ще бъде за жена си?
	Един ден, като знаеше, че зет ѝ е заминал за няколко дни към Сливен и Пловдив, тя отиде да навести дъщеря си и я свари на прага с голям вързоп, стиснала ръчичката на тригодишното момченце.
	– Венето, къде си тръгнала? – ахна тя.
	– Ще бягам, мале! Заминавам за Румъния. При вуйчо Панарет ще ида! Той ще ме приеме, щом баща ми не ме ще. Толкова пъти ме кани на гости, а Дончо все не ме пуска.
	Панарет Рашев, шейсетгодишният брат на майка ѝ, беше българският владика в Букурещ, живееше сам и често пращаше подаръчета, пари и покани до племенницата си да му дойде с детето на гости.
	– Аз какво да кажа на мъжа ти? Кога ще се върнеш? – попита плахо майка ѝ, макар да знаеше отговора.
	– Няма да се върна при него – отвърна Венета.
	– Чакай, дъще! Нямаш тескере да излезеш в румънско.
	– Разпитах аз. Казаха ми, че там, в Русе на пристанището, ще ми напишат, като покажа поканата от вуйчо. Той не е кой да е, владика е! Хайде, че каруцарят ме чака.
	– Ох, божичко! – изплака майка ѝ, целуна я и намокри страните ѝ със сълзите си. – Стой още малко да ти донеса пари. Има баща ти скътани и не дава да се пипат, ама няма много да се разсърди за няколко лири.
	Венета я изчака, озъртайки се като подплашен заек. Всяка парa беше важна. Не бе успяла да скрие много от мъжа си и не знаеше ще ѝ стигнат ли за пътя до Букурещ. Добре, че майка ѝ донесе, та ѝ даде още! Двете жени се простиха и тя потегли с равномерно друсащата се каруца на север, в съвсем противоположна посока на тая, която беше хванал мъжът ѝ сутринта.
	В Гюргево слезе от парахода на румънския бряг и се огледа объркано. Не разбираше дума от тукашния говор, а не бе помислила, че няма да може да попита за пътя до Букурещ. Въртеше се безпомощно и се чудеше как да постъпи. После ѝ дойде наум, че вуйчото беше написал адреса си в писмото, което носеше. Извади го и се опита да спре един младеж. Тя самата не знаеше да чете, но мъжете в България повечето бяха грамотни. Дали и в Румъния бе така? А после се стъписа – ами че писмото беше на български и адресът беше с български букви написан! То румънецът, и грамотен да е, как щеше да го прочете?
	Тя нямаше откъде да знае, че допреди три години кореспонденция, надписи и документи в тази страна се пишеха на румънски, но с българските букви. Младежът, когото бе спряла и се чудеше как да го заговори, видя, че жената му подава някакъв лист, взе го и зачете. А после каза на чист български:
	– В Букурещ ли искате да стигнете, госпожо?
	И така, така, така... обясни ѝ къде да иде и какво да направи. Това също не беше очаквала – всеки втори чирак, кебапчия, носач по улицата да се окаже българин. Венета радостно му благодари и най-точно последва напътствията му. Успя и каруца да намери за другия ден, и в хан да се подслони с детето.
	На следващата сутрин потеглиха по широкия коларски път, който вървеше покрай строящата се железопътна линия между двата града, и до следобеда бяха в Букурещ. Значи можеше да успее още днес да намери дома на вуйчо си и да не отсяда пак в хотел, че струваше скъпо. Румънецът-каруцар я остави в центъра и си замина, защото не беше оттук и не знаеше къде е българската патриаршия.
	В този средно голям град на река Дъмбовица, отдалечен от всички дунавски и морски пристанища, късметът ѝ не бе същият като в Гюргево. Тук не изобилстваше от българи, а и хората не бяха така отзивчиви. Те с неохота вземаха листа, който непознатата протягаше към тях, зачитаха се в него, свиваха рамене в неразбиране и отминаваха.
	Неочаквано в другия край на малкото площадче се появиха неколцина мъже с раздърпани дрехи като на просяци или разбойници, които разпалено започнаха нещо да говорят и да викат, сякаш се караха. Венета, сама жена с това малко дете в непознатия град, стисна ръчичката на хленчещия вече Димитър, за да се измъкне към сенките на съседната улица. Но в следващия момент тичаше, колкото я държаха краката, към разбойниците. Та те се караха на български!
	– Ей, помогнете ми, моля ви се!
	Те млъкнаха и се огледаха настръхнали. Кой преследваше тая жена? Нашенка! Сега щяха да го направят на парчета!
	Разбра се, че само търсела някакъв адрес.
	– Ама така кажи де, не ни стряскай!
	Появата ѝ прекъсна разправията им и уталожи страстите. Един интелигентен на вид трийсет и пет годишен мъж с изпито продълговато лице и будни черни очи беше най-прилично облечен от всички. Носеше панталони, сако и даже папийонка.
	И добре, че тъкмо той предложи услугите си да заведе изгубената българка до къщата на дядо владика, защото тя едва ли би тръгнала с някой друг от чорлавите и дрипави съотечественици, които го гледаха до преди малко със святкащи от гняв очи, готови сякаш да се нахвърлят отгоре му. Представи се – Добри Войников, драматург.
	Венета, стиснала малкия си син за ръчичка, вървеше редом с господин Войников, който пое тежката бохча от ръцете ѝ.
	– За какво искаха да ви бият? – полюбопитства търновката.
	– Да ме бият ли? – изненада се той. – О, не! Много бяха сърдити, но не на мен, а на кметската управа на Букурещ. Ние щяхме да изнасяме тук представление. Аз написах пиесата “Покръстването на Преславския двор”. Щяхме да представим как българският цар Борис приел преди хиляда години християнството. Нищо опасно за Турция, само дето става ясно, че някога сме имали и ние държава и цар. Но турците от всичко ги е страх. Това лято минаха от Румъния в България две хайдушки чети и големи битки станаха там. Чула ли си?
	– Не. Какво е станало?
	Добри Войников въздъхна с искрена скръб и обясни:
	– Загинаха нашите юнаци до един. И Караджата, и хаджи Димитър! И трета чета се готвеше да мине с Желю войвода, но Румъния, нали е васал на Турция... Щом султанът скръцна със зъби на тукашния крал, че позволява на българите да се въоръжават и свободно да прехвърлят реката, полицията се разтича, излови ги до един и им прибра пушките. Та сега всяко българско събрание, дружество или трупа им изглеждат бунтовническо сборище. Забраняват ни всичко, което поискаме. Довел съм тия момчурляци чак от Браила на свои разноски, храних ги, обличах ги, че те са ми артистите в трупата, а сега ми заповядаха да я разтуря и да си вървим, кой откъдето е! И мен ме е яд, ама аз съм по-тих човек. А те много викат. Уплашиха те сигурно.
	– Ами! – не си призна Венета. – Аз, ако се бях уплашила, щях да избягам от вас. То детето се стресна. Добре, че викахте на български и ви разбрах, че не сте опасни, а само шум вдигате.
	– Да... само шум вдигаме... Запънаха се нашите български дела– продължи да говори повече на себе си драматургът. – Не сполучиха четите в битките. Дали и Добродетелната ни дружинка с нейните Мемоари ще направи нещо...
	– Какви... мормари? – попита Венета, защото не разбра думата.
	– Такива. Нали миналата година унгарците се пребориха да направят от Австрия дуалистична империя! Двусъставна, така да се каже, и я нарекоха Австро-Унгария. Та и нашите кротки деятели в Букурещ от Добродетелната дружинка пратиха Мемоар до султан Абдул Азис. Предложиха му да се реорганизира Османската империя в дуалистична турско-българска държава. Пратиха го и на френския император Наполеон ІІІ, и на руския Александър ІІ. Но... кой ни обръща внимание на нас, българите? Унгарците, преди да постигнат това, знаеш ли колко кръв проляха? Колко шум се вдигна в цяла Европа! Някой, за да ти прочете изобщо хартийката, трябва преди това да те е забелязал...
	На площада далече зад гърба им момчурляците, от осемнайсет до двайсет и пет годишни буйни и непримирими глави, се повъртяха, попсуваха продажното румънско кметство, пък се пръснаха в различни посоки, всеки да потърси хляб и подслон за през нощта, че слънцето отиваше към залез.
	Сред тях стърчеше и Христо с дълга черна коса като на руски студент, какъвто така и не можa да стане. Не че нямаше желание, напротив! Два месеца, след като се прибра при стария си баща в Калофер, пристигнаха неколцина казаци на коне, за да го водят при Садък паша за офицер и адютант, както си бяха обещали. Но Христо бе размислил вече, нямаше според него този казашки полк да допринесе за освобождението на родината му. Истинските борци за свободата бяха хайдутите, които лете геройстваха по планините, а зиме се оттегляха в Румъния, за да дочакат следващото топене на снега и пак да хванат пушките. И когато баща му настоя да замине отново за Русия, този път в Москва, за да си продължи образованието, Христо пое пътя не по море с кораб, а по суша през Русе и Румъния, за да види пътьом тези пленяващи въображението му юнаци.
	И както ги видя, така залепна за тях, че остана в тази свободна страна, при тези волни балкански орли, които го очароваха с разказите за геройствата си и с плановете си за бъдещи битки. Те приеха с разтворени обятия възторжения младеж, защото с огнените си слова на сбирките в кръчмата на Дочо Царски той по най-великолепен начин изразяваше това, което те мислеха, и възхваляваше саможертвата, към която се стремяха, но не можеха с думи да изкажат. Задружно изядоха и изпиха скромните трийсет и пет лири, които баща му успя да му събере за из път, а също така суджуците и пастърмите, които други калоферци бяха пратили по него на синовете си в Русия. А после Христо, както сподели с тях богатствата си, така започна да споделя и мизерията им. Но нямаше вече сила, която да го отдели от тези хора, от тяхната идея за свобода, и да го накара да продължи към Москва.
	Това лято за малко и него да арестува румънската полиция заедно с Желю войвода и останалите от четата, на която го бяха определили за писар. Едва се отърва. Не можa да иде хайдутин в Балкана и да положи костите си редом с тези на хаджи Димитър и Караджата. Тогава го привика при себе си бай Добри Войников и настоя да го включи в театралната трупа. Познаваше той огнения му темперамент и искаше този младеж да излезе на сцената.
	Така Христо стана артист, че и пари взе в аванс. Даже като някоя примадона постави условие сам да си избере ролята и то беше прието. Но... пусти румънци! Ех, свободна страна, свободни хора! Ще каже човек – цветя и рози да живееш сред тях! А от друга страна тия рози имаха остри бодли. Хлабаво държеше властта българите, през пръсти гледаше на бунтарите, бягащи от Османската империя, даже много не придиряше, че тук някой хляб откраднали, там нечия кокошка... Такова отношение имаше към тях и също така автономната Сърбия. Само когато Високата порта много вземеше да недоволства и да засипва двете си васални кралства с гневни упреци и телеграми, тогава те показваха острите си бодли и затягаха временно реда и дисциплината. Румънската полиция прибираше цялата българска измет от празноскитащи в ареста, но след седмица отново ги пускаше. Обаче никого не пращаше под конвой оттатък Дунав!
	А врелите и кипели хайдути с белези от турски куршуми, които бяха изтърпели какви ли не унижения в родината си, се смееха и гледаха през пръсти на тия “коконски” работи – да ги затворят за няколко дни в “пушкарѝята”, да ги питат, разследват и фотографират! Че то даже им хареса и след това по един или групово ходеха в гюргевските и браилските фотографски ателиета да си правят юнашки снимки в най-хубави хайдушки премени и целите накичени с оръжие!
	След разтурянето на театралната трупа Христо се повъртя два-три дни в Букурещ. Повечето му другари поеха пак към Браила, защото знаеха къде да намерят там покрив и някаква временна работа за през зимата. Но на него не му се връщаше с тях. Обаче и тук нямаше нито подслон, нито занятие. Както скиташе тъй с празен стомах, невкусвал залък от два дни, късно през есента случайността го срещна с друг такъв изпаднал момък. И той Христо, и той гладен.
	– Купи ми, братко, един хляб, че пуста кучешка душа нося, не ще да мре! А добре би било. Бих се отървал от мъките си!
	– Ти знаеш ли къде се продават и купуват вехти дрехи в тоя град?– попита го новакът в Букурещ Христо Ботьов.
	– Ей тука, близичко. Преди една седмица си продадох балтона – упъти го другият, който по-отдавана се подвизаваше из букурещките сокаци.
	Стигнаха стария пазар, Ботьов се пъхна в един еврейски дюкян и попита собственика колко цванца ще даде за палтото, панталона и ризата му.
	– А ти гол ли ще останеш? – почуди се евреинът.
	– Не, ти ще ми дадеш по-вехти дрехи, а остатъка в пари.
	Така след малко те седнаха в една евтина гостилничка и хапнаха по братски. Сега беше ред на другия Христо да се отплати, като помогне за подслона. И той заведе новия си приятел в една отдавна изоставена воденица край града. Двамата разгониха с ритници и тояги бездомните псета, придърпаха паянтовата врата и като се огледаха, намериха за най-удобно да се настанят в един сандък със слама – хем ще се топлят, хем зaвет ще им пази. Така минаха няколко безгрижни дни, докато свършиха еврейските цванцове, че и дребните банове и пак настана глад. По два и три дни– нито хапка! Но една нощ неочаквано щастието им похлопа на вратата. В изоставената воденица се промъкнаха две сенки и скоро се чу женско кискане и гукащ мъжки бас.
	– Оле, колко е страшно тука! – започна да кокетничи жената.
	– Не бой се, душице! – отвърна мъжът. – Как ще се боиш, като си с мене? С мене може само да ти е хубаво. Сега ще видиш.
	Чуха се звучни целувки и шумолене на дрехи. Двамата Христовци лежаха в сандъка и не смееха да шавнат.
	– Ох, поне едно шише вино да си бяхме взели – въздъхна мъжът.
	– И нещо за хапване, че май ще се забавим ние с тебе – изхихика жената.– Дано само пустото дете на господарката да не се събуди. Ще ревне да ме търси и ще ме издаде, че съм го оставила самичко...
	– Няма, не бой се. То спи като ангелче. Друг път как не се е будило! Ама я почакай ме тука мъничко, аз ще скокна до близката кръчма да купя нещо за хапване.
	В тишината и мрака на мелницата оставена самичка, прислужницата се озърташе плахо, без да подозира височайшото присъствие на двамата съименници божии в сандъка наблизо. След малко мъжът, също слуга в близкото имение, се върна с пълни ръце и подреди на застлания със слама под това, което бе донесъл.
	Сега беше моментът! Скокнаха двамата приятели и викнаха в тъмното на румънски:
	– Бре, кучи синове, какво търсите тука? Дръжте ги, жандарми!
	Вратата се тресна и влюбените отидоха, та се не видяха!
	– О, какво имаме тук сервирано? Шише вино, хляб...
	– А това завитото в хартията ми прилича на печена кокошчица! Господ здраве да ви дава, добри хора! – започна да благославя единият Христо с пълна уста.
	– Любете се, вземете се и челядта ви да се плоди като звездите на небето– вдъхновено му пригласяше другият, докато хлябът, виното и кокошката изчезваха от трапезата им с недостижима бързина.
	Но тези хубави моменти бяха дребните рози в иначе трънения венец на живота им край Букурещ. След месец Ботьов напразно полагаше усилия да стопли, нахрани и намери пари за лечението на приятеля си. В най-мразовитата зима, която помнеше през живота си, нещастникът се спомина и го остави сам в празната воденица. В края на октомври една раздрънкана каруца го откара до гробището на болницата “Колентина” и скоро край набързо зарития гроб остана само непознатият за каруцаря дрипав скитник, който обикаляше могилката и прибираше с голи ръце пръстта, разпиляна наоколо. А на обикновения дървен кръст с вар беше написано просто “Христо”.
	Христо Ботьов се прибра отчаян в празното си убежище с ужасяващото впечатление, че там, на оня кръст, беше написано неговото име. И той щеше да умре така – премръзнал, болен и гладен. И дори нямаше да има кой да го погребе. Поне да има тук някой с него, който да го зарови в земята, да не го остави на бездомните кучета – тази мисъл не му излизаше от ума дни наред, докато се скиташе по пустите улици на Букурещ в компанията само на ледените вихрушки.
	В българското читалище “Братска любов”, където Христо ходеше почти всеки ден да чете вестници и книги (но преди всичко там можеше неограничено време да стои на топло), той срещна друг такъв бездомник като себе си, тези дни пристигнал от Белград, където се бе събрала и разтурила вече втората Българска легия. Младежът се казваше Васил и този Васил извади Христо от блатото на отчаянието.
	Той сядаше до него в читалището и му говореше назидателно:
	– Я се погледни! Ти си образован. Трябва да живееш по-човешки, да бъдеш пример за другите. Да ги учиш с перо и думи какво значи свобода, отечество, човещинa! А си се затворил в твойта воденица като призрак!
	Христо слушаше с почуда укорите на тоя русоляв младеж, когото другите хъшлаци наричаха Левски, и търпеше, защото бяха самата истина.
	– Да знаех аз колкото тебе, да бях така образован, чудеса щях да направя! – не го оставяше на мира той. – Виж Раковски! Колко умове просветли, колко разбойници-хайдути накара да се почувстват длъжни на народа си и за неговата свобода да се борят, а не за своите дребни отмъщения! Ако хаджията Димитър умря лятос със сто и двайсет души в битка срещу османлиите, ние трябва да умрем с хиляди!
	Замисли се Христо. Разкая се. Покани го да живее във воденицата, защото от такъв другар имаше нужда, та да го избави от отчаянието.
	Един ден седна на масата в читалището и написа дълго писмо на отдавнашния си приятел и съученик Киро Тулешков в Браила:
	“Пиша ти, приятелю, че аз останах в Букурещ с намерението да стана учител, но... достигнах до такова жалко положение, което не мога да ти опиша... Живея на самия край на града в една вятърничава воденица заедно с моя съотечественик Васил Дякона... Едвам на три дни намираме хляб да си уталожим глада... тия дни мисля да държа сказка в читалището, но как ще се явя не зная. Приятелят ми Левски, с когото живеем, е нечут характер. Когато се намираме в критично положение, той и тогава е все такъв весел... Студ, дърво и камък се пука, гладни от два и три дни, а той пее и все весел... Колкото и да се намираш в отчаяност, той ще те развесели... ” И така – дълго писмо, в което изля душата си.
	Като го довърши и запечата в плик, той взе нов лист и с големи букви написа следното обявление, което щеше да закачи до входа на читалището:
	“Идущата неделя
	ще се държи сказка от младия българин Христо Ботьов.”
	И ето че животът му се промени. Розите взеха да стават повече от тръните. Сказка за старото величие на България. Втора за сегашното робско и унизително положение на българския народ. Предложение да работи като библиотекар срещу скромните четирийсет-петдесет франка на месец. Нови панталони. Чете, подрежда книги и вестници. Нова сказка. Нова риза.
	После пак беседа за различните идеи с какви средства и действия да се работи за българската свобода...
	А в най-затънтения ъгъл скромно сядаше приятелят му Левски и се радваше на този напредък. И попиваше всяка дума, а тя се сдипляше в съзнанието му, подбуждаше нови размисли и оформяше негови собствени мисли и планове, които никак не приличаха нито на тези, за които цял живот се беше борил Раковски, докато се спомина миналата зима, нито бяха като изказваните от Каравелов, с когото се запозна в Белград.
	“Кой ще защити челядта ни, ако се съберем в наша войска в Сърбия или в Румъния? – питаше се Васил. – И като се изправят насреща ни турците с пушките и топовете си да ни спрат, кого ще освободим? То ако ставаше с войска отвън, руският цар колко пъти е тръгвал насам да ни освобождава и все се е връщал зад Дунав! Няма така да се отървем от турския гнет! Начинът не е този.”
	Собствена пътека чертаеше умът му, а кои щяха да тръгнат по нея и за колко време щяха да я извървят?
	Той нека почне, пък, ако е рекъл господ, ще довършат с общи усилия всички, които успее да убеди в правотата си. Засега успя да убеди неколцина и скоро, в началото на декември, щеше да замине с кораб за Цариград. Даде му Димитър Ценович трийсет лири от уредниците на читалището, а също и от дейците на съвсем скоро сформираното “Българско общество”, за да започне от османската столица една голяма обиколка през родината. Да проучи как стоят нещата, какво мислят хората и доколко са готови да подхванат борба вътре в самата империя. Легионите и четите отвън досега се оказаха безполезни. Едните бездействаха в сръбската столица, а другите напразно изгинаха в Балкана. Друг беше пътят и Васил щеше да упорства, да убеждава хората около себе си с някаква безумна вътрешна увереност, че само той е прав, а всички останали грешат. Много зaгуби понесоха до днес борците за свобода и почти нищо не спечелиха. А какво щеше да ги движи оттук нататък? Какъв интерес имаха да въртят старата празна мелница? Хайдути... хайде натам, после беж обратно в Румъния...
	“Или това не е мелницата, или пък още не е празна!”
	Васил реши да заложи на първото.
 
 
 
 
 
КАРТОФ С ЧАСОВНИКОВ МЕХАНИЗЪМ
	Ели и Джордж се гледаха смълчани. Сервитьорката в “О!Шипка” им беше донесла сметката, те я бяха платили, но не си тръгваха.
	– Странна среща – каза момичето.
	Наоколо беше шумно и оживено, свиреше музика и във всеобщата гълчава на масичката си в ъгъла те изглеждаха като някакъв застинал остров на безмълвието.
	– Той не случайно ми донесе телефона на Майк – замислено отрони Джордж. – Има нещо вътре. Но защо е решил да го даде на мен? Защо не го използва сам в разследването?
	Ели не би могла да му отговори. Мълчеше, но кипеше вътрешно от безсилен гняв. Николов се държа в Бургас толкова нафукано, а сега изглежда героичната му душа се беше смалила и разтреперала. Той е човекът в полицията с многото възможности! Може да направи всякакви справки, проверки, проследявания на водените разговори. Не на съдържанието им, но кога и с кои телефони се е свързвал Майкъл. Това е в неговите възможности, не в техните. Ако той бе стигнал до задънена улица при всичките средства, с които разполага, какво можеше да очаква от тях? Нищо не им подсказа! С нищо не ги насочи! Но определено им даде да разберат, че от Джордж се очаква да направи нещо.
	“От Джордж, моля ви се! От един съвсем случайно попаднал тук американец, който не знае нито дума на български! Не. Знае три думи, ама хайде да не си припомняме кои!”
	– Подхвърли ни горещия картоф и се омете с подвита опашка – не си спести Ели хапливия коментар. – Дай да се приберем вкъщи, да видим какво има в този телефон и тогава ще разсъждаваме.
	Откакто се върнаха от Бургас, тя беше прибрала Джордж в квартирата си. Държеше под наем гарсониера в една новопостроена сграда насред квартал от стари панелни блокове. В единствената стая, където бяха леглото ѝ, бюрото с компютъра, гардеробът, рафтовете с книги и учебници, довлече един дюшек, който ѝ дадоха колеги от курса, сложи го направо на пода и там постла на Джордж да спи. Не беше някакъв разкош, но поне не плащаше за хотел, защото и неговите финанси бяха ограничени.
	– Ели, така ти усложнявам живота – гузно замърмори Джордж.
	Чувстваше се много неудобно наистина, но пък тепърва трябваше да лети за Москва, да си плати билета дотам и обратно, хотел и кой знае какви разноски още. Колкото и да му беше неудобно, колкото и да притесняваше Ели, не можеше да откаже гостоприемството ѝ, макар че едва ли не насила я застави да приеме от него пари за полагащата му се част от разходите.
	– Все ще те изтърпя няколко дни – засмя се тя и му връчи белачката за картофи. – Заеми се с това, а аз ще сложа едно пиле да се вари. Обичаш ли пиле с картофи?
	– Ти си знаела и да готвиш? – изненада се престорено Джордж.– Внимавай, може да ми хареса тук и никога да не си тръгна!
	Изкараха така няколко дни и ето че вчера той получи толкова очакваната руска виза в паспорта си. Днес бяха дошли до билетното бюро на “Аерофлот”, за да проверят какви полети има за Москва и на какви цени. Тъкмо тогава Атанас Николов им се обади по телефона.
	Странният им разговор и това, че сега държеше в джоба си GSM-а на Майкъл, разклати из основи програмата на Джордж. Можеше да се наложи да поостане още неизвестно колко време, а двуседмичната му виза щеше да изтече.
	– Мога да се задържа тук, ако се наложи – погледна той Ели замислено.– Не са ми нужни толкова много дни в Москва. Убийството на Майкъл... Важно е за мен, ако мога с нещо да помогна.
	– Да се прибираме, Джордж – хвана го Ели подръка и го помъкна към изхода на ресторанта. – Според мен има две неща, които трябва да направим, и от тях зависи кога ще излетиш.
	– Едното е да прегледаме телефона – отбеляза Джордж.
	– А второто е да се обадиш на Таня. Не можеш просто така да кацнеш в Москва и да се чудиш накъде да хванеш. Имаш ли адреса ѝ?
	– Имам го. И адреса, и телефона.
	– Е, добре. Каляската ни чака, ваше височество – усмихна се Ели и отключи с дистанционното паркираната до тротоара астричка.
	В квартала с панелните блокове, където беше нейната квартира, Джордж губеше представа за посоките. Отвсякъде го ограждаха еднакви сиви сгради с остъклени балкони, еднакви сякаш завинаги изоставени стари коли на пълните с боклуци и скитащи кучета паркинги. Между тях като лебеди се мъдреха съвсем нови мощни мерцедеси, аудита, тойоти и други скъпи автомобили, оборудвани със звучни аларми, паркирани главно пред новата сграда. Тя стоеше като принцеса сред селянки в този квартал със своята стъклопакетна дограма и свежа ярка боя на фасадата.
	Ели спря до един грамаден ландроувър с толкова чувствителна аларма, че само като затръшнаха вратите на астрата, тя оглушително запищя. Веднага на балкона на втория етаж изскочи едър мъж на трийсетина години по потник с обилно татуирани бицепси, готов да се развика. Но като видя съседката си, изключи алармата с дистанционното и подхвърли закачливо:
	– О, здравей, комшийке!
	– Здрасти, Орка! Как я караш? – отвърна тя и тръгна към входа.
	– Скука. Една мъка ме е налегнала напоследък...
	– И защо така?
	– Защо, защо... – той се облегна на балкона и въздъхна. – Гледам те, не се прибираш сама от няколко дни. Изтървах те! Сърцето ми се къса. Но нищо, ти да си щастлива! Аз ще го преживея някак.
	– Не си ми грижа – засмя се тя на закачките му. – Колaта ти винаги е пълна с красавици. Все някоя ще те утеши.
	– Здрасти, приятел – вдигна мъжът ръка за поздрав към Джордж.– Късметлия си ти! Ели, няма ли да ни запознаеш?
	– Може, но той думичка не разбира на български. Представям ти Джордж, американец – после се обърна към Джордж, посочи съседа си и каза на английски: – Това е Орхан Исмаилов, но всички му викат Орката. Ето, сега вече сте приятели, нали, Орка?
	– Приятели до гроб – засмя се мъжът на балкона, полагайки театрално ръка върху сърцето си.
	Джордж кимна и се усмихна в отговор, долавяйки по тона, че разговорът съдържа някаква шега.
	– Симпатяга – каза той на влизане в асансьора.
	– Мошеник, но е готин – отвърна Ели. – Търгува с коли втора ръка, има автокъщи, но подозирам, че разфасова и крадени коли или ги изнася през Турция към Ирак. Името му е турско, не знам дали забеляза.
	– Турчин ли е? Живеят ли сега турци в България?
	– Живеят. Още оттогава – отвърна тя, имайки предвид далечното време на въстанието, за което му беше разказвала. – Много са побягнали пред руските войски, но някои са останали. И сега си съжителстваме мирно, както вие с вашите негри.
	– Афроамериканци – поправи я Джордж.
	– Все тая. Промяната на думите не променя нещата. Но пък по тази логика теб трябва да те наричат евроамериканец. Нали?
	“Май да” – каза си Джордж. Не се бе замислял.
	– Сега и у нас по същия начин се опитват да ни накарат да наричаме циганите “роми” – бъбреше в това време Ели. – А какво значи “циганин”? Да не би да значи “грозен” или “крадлив”, та се обиждат?
	В апартамента окачиха якетата си на закачалката в коридора, Ели метна чантата си в стаята и посочи на Джордж телефона на бюрото.
	– Обадѝ се на Таня.
	Влезе в банята, за да го остави да говори насаме, напълни с дрехи пералнята и я пусна. Половината бяха на Джордж и тя смяташе, че трябва да му ги изпере и изглади преди заминаването.
	След малко той дойде при нея и се облегна на вратата. Толкова беше хубав. Прииска ѝ се да застане пред него, да обвие с две ръце шията му и силно да го целуне. Но... само отметна назад един кичур коса от очите си, сипа прах за пране и включи пералнята.
	– Никой не отговаря. Колко е часът сега там? – попита Джордж.
	– Тука е три, значи там е четири. Може да не си е вкъщи. Ще опиташ пак по-късно.
	– Да... Добре – той пъхна ръце в джобовете си и извади телефона на Майкъл. – Да видим сега какво е скрито тук.
	Седна до кухненската маса и започна да натиска бутоните, да прехвърля запаметените номера, получените и неизтрити съобщения, снимките... Нищо, което да го впечатли. Защо полицаят му го натика в ръцете? Остави го замислен на масата.
	Ели изми някакви съдове и попи ръцете си с кърпа. После седна срещу него и взе на свой ред телефона.
	– Батерията му свършва – констатира тя.
	– Зарядното от моя ще стане – отвърна Джордж и отиде да го донесе от стаята.
	Като се върна, тя седеше замислена, подпряла челото си с ръка.
	– Да не те боли глава? – попита Джордж.
	– И теб ще те заболи. Видя ли последната му снимка?
	– Някакви мъже.
	– “Някакви” за теб. Аз мога да ти кажа точно кои са.
	– Да не би да ги познаваш? – изненада се Джордж.
	“Да, малка е България, но пък чак всички да се познават?”
	– Тези тримата всички ги познават, Джордж. Опасна комбинация!– Тя скръсти ръце на гърдите си и добави замислено: – Сега разбирам защо полицаят нищо не може да направи. Той е поел огромен риск дори само с това, че е измъкнал GSM-а на Майкъл, за да ти го донесе уж като твой.
	Тя вдигна пред очите му телефона с последната снимка на екрана и заяви:
	– Тези тримата са пратили убиеца на Майкъл. Могат да убият и Николов, и теб също. Този телефон не е някакъв си горещ картоф, а бомба с часовников механизъм. И той цъка!
	Джордж я гледаше с неразбиране, но напълно ѝ вярваше.
	Същата вечер те предъвкваха по една порция притоплено пиле с картофи и гледаха новините по телевизията.
	– Почти всяка вечер можеш да ги видиш на екрана – каза му Ели и ето че течащите кадри напълно потвърдиха думите ѝ.
	Джордж бе прехвърлил снимката на лаптопа си, след което двамата дълго я разглеждаха в увеличен размер. Ели му беше обяснила, че едрите мъжаги са братя Рашкови, хора, за които постоянно се говори, че са контрабандисти, трафиканти на дрога, на “бели робини” за Западна Европа. Подозираха ги, че стоят и зад няколко неразкрити убийства, но все нищо не можеха да докажат срещу тях. От време на време ги задържаха в полицията и ги пускаха на свобода след един ден или една седмица. А “братята” се надсмиваха над прокуратурата и съда.
	– Те не са братя всъщност. Освен това са бивши полицаи от специалните части за борба с престъпността – обясняваше с приглушен глас Ели. – Затова знаят как да си изпипват нещата, така че да не оставят доказателства срещу себе си. Не ми е ясно как Майкъл е попаднал на тях, но е имал невероятно лошия късмет да направи тази снимка.
	– Защо? – попита Джордж. – Нали и в полицията ги знаят, и съдебната власт се занимава с тях?
	– Да. Но когато между двама бандити седи и дружески им се усмихва самият министър на вътрешните работи, кой би посмял да ги снима, без да рискува живота си? Само някой наивен американец, който дори не е разбрал, че е попаднал в неподходящо време на неподходящо място.
	Така че вечерта след тези обилни разяснения Джордж видя в новините по телевизията и министъра, и “братята”, но в два съвсем отделни репортажа. Единият показваше поредното им пускане от ареста. Те с усмивка обясняваха, че са жертва на полицейски тормоз. Другият репортаж показваше министъра, който излизаше от някакво съвещание с ръководителите на различни полицейски служби и заявяваше в натиканите пред лицето му микрофони, че с набелязаните сега мероприятия ще постигнат впечатляващи резултати в борбата с престъпността. Усмихваше се със странното си хищно изражение, а очите му излъчваха самоувереност на човек, който държи властта в ръцете си.
	– Какво ще правим при това положение? – попита Джордж. – Чувствам се в безизходица като хванат в капан.
	– Може би трябва да идеш утре в американското посолство? – предположи Ели. 	– Според мен това е единственият вариант.
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