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ТЪЖНА ВЕСТ

 С прискърбие Ви съобщаваме, че ни напусна творецът, общественик и 

активист на НАСГБ Митко Колев Димитров от ТО Ямбол. 

 Известен изпълнител и народен певец, лауреат от фестивалите на 

художествената самодейност на НАСГБ, със своето самобитно изкуство 

категорично подчерта възможностите на хората с двойно сензорно увреждане 

сред масовата общественост! 

b c d b c d

 С прискърбие Ви съобщаваме, че на 64-годишна възраст ни напусна 

Искра Иванова Пръшева от ТО Благоевград. Тя ще остави много светла диря в 

нашите сърца и умове със своята доброта и помощта, която оказваше на 

своите колеги по съдба. Дългогодишен член и активист на НАСГБ и на 

каузата на сляпо-глухотата, от учредяването на ТО Пловдив през 1998 г. и на 

ТО Благоевград от 2015 г. Носител на множество награди от националните 

спортни състезания и фестивали на художествената самодейност на НАСГБ, 

лауреат на сребърна значка на НАСГБ от 2017 г. Голямо бе желанието й за 

развитие в сферите на изкуствата на мимиката и жеста, където тя положи 

много усилия, увенчали се с успехи, и така категорично подчерта 

възможностите на хората с двойно сензорно увреждане сред масовата 

общественост!

 Той ще остави много светла диря в нашите сърца и умове със своята 

доброта и помощта, която оказваше на своите колеги по съдба, като член на 

ръководството на организацията на сляпо-глухите в Ямбол. 

 Поклон пред светлата й памет!

ТЪЖНА ВЕСТ

Поклон пред светлата му памет!
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В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАСГБ 
 
 На 14 февруари 2023 г. се проведе първото заседание на УС на НАСГБ за 2023 г., за времето 
от 08 декември 2022 г. до 14 февруари 2023 г.   
 Приоритетно в заседанията е разбор на свършеното и планиране на нови задачи. 
 Присъственото заседание, което се състоя на 14 февруари, изцяло се фокусира по задачите, 
обявени в дневния ред, и по-конкретно върху анализ, равносметка и планиране на организацион-
ната и социалната дейност на НАСГБ.  
 Решението за провеждане на Общо събрание на пълномощниците на НАСГБ е предмет на 
обсъждане и планиране на първото заседание за съответната година. Тази 2023 г. е с особена зна-
чимост за НАСГБ, тъй като ще се отбелязват няколко кръгли годишнини, а именно: 40 години 
движение на сляпо-глухите, 20 години сп. „Звук и светлина“ и 20 години от учредяването на Ев-
ропейския съюз на сляпо-глухите (ЕССГ). 
 За да не отрупвам читателите с много информация, ще си позволя да наблегна на някои въп-
роси. 
 По точка 5. Утвърждаване на членове на НАСГБ, бяха приети 9 нови членове на НАСГБ.  
 По точка 6. Разглеждане Заявления за кандидатстване за ПТС, съгласно Наредба за реда и 
условията за осигуряване на ПТС на сляпо-глухите членове на НАСГБ: всички заявления за от-
пускане на ПТС, отговарящи на реда и условията за предоставяне, бяха удовлетворени.  
 По точка 7. Обсъждане и вземане на решение за дата, час и място на провеждане на Общото 
годишно-отчетно събрание на НАСГБ за отчетната 2022 г., и дневния му ред, също бе предмет на 
обсъждане на настоящето заседание на УС, като се уточни прогнозна дата и място за провеждане 
на ОС на НАСГБ.  
 По точка 8. Обсъждане и определяне дата за провеждане Празник на специфичните възмож-
ности на сляпо-глухите - 2023 г., организирано юбилейно тържество: 40 години движение на сля-
по-глухите, 20 години сп. "Звук и светлина"  и отбелязване Европейски ден на сляпо-глухите - 22 
октомври 2023 г., като тази година ЕССГ също ще навърши 20 години от учредяването си. 
 След обсъждане и съобразяване с финансовите възможности на асоциацията, УС реши, ОС 
на НАСГБ и другите значими мероприятия, да се проведат в няколко последователни дни. Про-
веждането на мероприятията и събитията са определени, но за това уведомлението ще е по над-
лежния ред, както повеляват правилата в НАСГБ.  
 Все пак предстои усилена работа по подготовката на ОС на НАСГБ, както и кръглите го-
дишнини на движението на сляпо-глухите хора в България, 20 години от издаването на първия 
брой на сп. „Звук и светлина“- печатен орган на НАСГБ и 20 години от учредяване на ЕССГ. 
 За организация като НАСГБ,  утвърдена като сдружение в обществена полза, с традиции по 
отношение на грижата, застъпничеството, обучението и рехабилитацията на лицата с уникалното 
сензорно увреждане - сляпо-глухота, е необходимо да се работи с много хъс и сърце. 
 

 Величка Драганова 
 Председател на НАСГБ 
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ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА 
ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА   ДВ БР. 10  

ОТ 31.01.2023 Г., В СИЛА ОТ 31.01.2023 Г. 

 С наредбата се определят принципите и критериите на медицинската експертиза и редът за 
нейното извършване. Тя включва експертиза на временната неработоспособност, експертиза на 
трайно намалената работоспособност на лица в трудоспособна възраст, както и на лица, придоби-
ли право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване 
(КСО), които упражняват трудова дейност и не са им определени вида и степента на увреждане, 
както и на увреждане на деца до 16-годишна възраст и на лица, придобили право на пенсия за оси-
гурителен стаж и възраст по  чл. 68 КСО, и потвърждаване или отхвърляне на професионалния ха-
рактер на заболяванията. 

 Експертизата на трайно намалената работоспособност включва определяне на степента на 
трайно намалената работоспособност в проценти спрямо здравия човек, потребността от чужда 
помощ и срока, срока на инвалидността и датата, на която изтича определеният срок на инвалид-
ност, началната дата на трайно намалената работоспособност (дата на инвалидизиране) и др. 

 Медицинската експертиза на вида и степента на увреждане включва определянето на степен-
та на увреждане в проценти спрямо здравия човек, потребността от чужда помощ и срока, срока на 
инвалидността и датата, на която изтича определеният срок на инвалидност, и дата на инвалидизи-
ране. 

На лицата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 КСО, които не ра-
ботят, не се определят противопоказни условия на труд. 

 Установеното увреждане, стадият на неговото развитие и обусловеният функционален дефи-
цит се съобразяват със съответната отправна точка съгласно новата формула за определяне вид и 
степен на увреждане. 

 При наличие на множествени увреждания, процентът на трайно намалената работоспособ-
ност (вида и степента на увреждане) се определя по Методиката за прилагане на отправните точки 
за оценка на трайно намалената работоспособност (вида и степента на увреждане) в проценти. 

 При степен на трайно намалена работоспособност (степен на увреждане) над 90 на сто ТЕЛК 
и НЕЛК се произнасят и по потребността от чужда помощ, която се определя на лица, които не са 
в състояние да се обслужват самостоятелно при задоволяване на ежедневните си потребности. 

 Наредбата за медицинската експертиза претърпя някои изменения и допълнения обнародва-
ни в ДВ, бр. 10 от 2023 г., в сила от 31.01.2023 г.), а именно: 

1. При лицата с психични заболявания чужда помощ може да се определи и при степен на трайно 
намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 80 на сто и над 80 на сто в зависимост от 
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естеството на заболяването и в зависимост от загубата на базисни социални и ключови умения, 
водещи до невъзможност за съществуване без контрол. 

2. При децата чужда помощ може да се определи и при степен на увреждане под 90 на сто в зави-
симост от естеството на заболяването и възможността за отглеждането им извън семейството 
(детска ясла, детска градина, училище и други).  

 Определянето на чужда помощ при децата се обуславя от вида и степента на заболяването, а 
не от възрастта на детето. 

3. Териториалните експертни лекарски комисии/НЕЛК се произнасят по необходимостта от чуж-
да помощ и при степен на трайно намалена работоспособност (степен на увреждане) 80 на сто, 
когато едно или повече съпътстващи заболявания обуславят над 50 на сто трайно намалена рабо-
тоспособност (степен на увреждане). 

Определени са дефинитивни състояния, при които липсва възможност за пълно или частично 
възстановяване , при които се издава пожизнен срок на инвалидността. 

 Промените в Наредбата за медицинската експертиза са в няколко посоки, като най-
значимата и дългоочаквана от хората с увреждания е промяната в Методиката за оценка на трай-
но намалената работоспособност, вид и степен на увреждане, в проценти. В основната си част 
направените промени са предложени от организации на хората с увреждания и са съгласувани с 
експертните съвети към министъра на здравеопазването.  

 Същественото в тази промяна е отчитането на всяко едно увреждане в общата оценка. Но-
вият начин за изчисляване на оценката отразява най-високия процент на най-тежкото увреждане, 
към който се прибавят 20% от сбора на процентите на всички съпътстващи увреждания. 

 Промените в Наредбата ще спомогнат за прецизиране на случаите, при които с категорич-
ност трябва да се определи пожизнен срок на инвалидност и/или чужда помощ. 

 Така направените промени в медицинската експертиза и методиката за прилагането й, ще 
ускорят процеса по издаване на експертните решения. Предвиждат се и промени по отношение на 
ТЕЛК съставите, така че да се даде възможност на повече експерти да извършват експертиза, кое-
то ще намали и сроковете за получаване на експертните решения“. 

 

 

 Величка Драганова 

 Председател и юрисконсулт на НАСГБ 
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ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ С ИЗТИЧАЩИ ТЕЛК РЕШЕНИЯ  
ВЕЧЕ НЯМА ДА ГУБЯТ ПРАВА 

 Хората с увреждания с изтичащи ТЕЛК решения вече няма да губят права и ще продължат 
да получават пенсиите си за инвалидност докато чакат преосвидетелстване и им бъде издадено 
ново решение, което често отнема по половин година и повече. Освен това, няма да им се прекъс-
ва и финансовата и целева подкрепа, включително безплатните винетни стикери, право на лична 
помощ, асистентска подкрепа, различни данъчни облекчения. 

 След влизането в сила на последните изменения и допълнения в Закона за хората с уврежда-
ния и Закона за здравето следва да се спазват някои практически правила, за да не се допусне 
прекъсване в ползваните права от освидетелстваните потребители, в т.ч. пенсия, социални добав-
ки и други. По-долу следват подробни разяснения за реда и последователността на действията. 

 Когато хората са подали заявление-декларация за преосвидетелстване от ТЕЛК не по-късно 
от три месеца преди изтичане на срока на експертните им решения (ЕР) и е налице забавяне в ме-
дицинската експертиза по смисъла на разпоредбите на Закона за здравето, срокът на действие на 
индивидуалната оценка на потребностите продължава до издаване на нови експертни решения на 
Териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) или Националната експертна лекарска ко-
мисия (НЕЛК) без прекъсване. 

 Ако ТЕЛК заседава след изтичане срока на действащото ЕР на ТЕЛК изпраща уведомление 
до НОИ, ДСП и други, с които ги уведомява, че е налице просрочие по вина на ТЕЛК и така сро-
кът на действащото ЕР се удължава автоматично до новото произнасяне. Ако обаче изпуснем 3-
месечния срок, то тогава просрочието е по вина на лицето и с изтичането на срока на действащо-
то му ЕР на ТЕЛК ще се прекъснат и правата, които черпи от него. Правата му ще бъдат възста-
новени с влизането в сила на новото ЕР на ТЕЛК. 

 Регионалните здравни инспекции имат вече задължението да изпращат информация за не-
обходимостта за явяване пред ТЕЛК поне четири месеца преди изтичане на срока на експертното 
решение. Информацията трябва да съдържа указание, че потребителят е длъжен да подаде изрич-
но заявление до РКМЕ в срок най-късно до 3 месеца от изтичане срока на ЕР на ТЕЛК, че желае 
да бъде преосвидетелстван. За да бъде подадено заявлението преди това личният лекар на потре-
бителя следва да издаде направление за насочване към ТЕЛК, с което всъщност се подава заявле-
нието до РКМЕ. След това се чака ново писмо от ТЕЛК, с което се указва на коя дата следва да се 
яви потребителят за преосвидетелстване и какви документи да носи. 

 Тези изменения са от края на януари т.г., така че не е изключено първоначално след влиза-
нето им в сила да има леки неуредици, поради което предоставям на вашето внимание, информа-
цията по-горе. 
 

Величка Драганова 

Председател и юрисконсулт на НАСГБ 
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НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ДОСТЪПНА ЖИЛИЩНА 
СРЕДА И ЛИЧНА МОБИЛНОСТ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ 

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) започна кампанията по набира-
не на проектни предложения, които ще се финансират по Националната програма за достъпна 
жилищна среда и лична мобилност на хора с увреждания през 2023 г. Документи могат да се по-
дават до 24 април. 

По Компонент 1 „Достъпна жилищна среда” хората с увреждания могат да кандидатстват с пред-
ложения за изграждане и монтиране на рампи, подемни платформи и асансьори. Всеки одобрен 
проект ще бъде финансиран с до 100 000 лв. от МТСП.  В случаите, в които стойността на проек-
тите е по-висока, кандидатите ще могат да съфинансират изпълнението на допустимите дейнос-
ти. 

По компонента могат да кандидатстват собственици на жилища, които са с трайни увреж-
дания и се придвижват с инвалидни колички, с постоянен или настоящ адрес в същата сграда. 

Допустими кандидати са и сдружения на собствениците в етажната собственост в много-
фамилни жилищни сгради, в които има хора с трайни увреждания, придвижващи се с инвалидни 
колички, с постоянен или настоящ адрес в същата сграда. 

Одобрените проекти по Компонент 2 „Лична мобилност“ ще се финансират с до 8000 лв. 
Средствата ще се отпускат за преустройство на лек автомобил за човек с трайни увреждания, 
монтиране на помощно съоръжение или приспособление за качване и сваляне на инвалидна ко-
личка в моторно превозно средство, както и за закупуване на автомобил с вече извършено изме-
нение. Кандидатите ще могат да получат и средства за шофьорски курс. 

Право да кандидатстват по втория компонент имат хора с трайни увреждания, с доказан 
дефицит на долни и/или горни крайници и решение на органите на медицинската експертиза, ко-
ито имат документ, че са физически годни да бъдат шофьори.  

Подробна информация за условията и документите за кандидатстване по двата компонента 
може да се намери на интернет-страницата на МТСП (www.mlsp.government.bg) в рубрика 
„Политики“, категория „Хора с увреждания“, секция: „Национална програма за достъпна жилищ-
на среда и лична мобилност”. 

 

Редакцията на сп. „Звук и светлина“  
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ТО НА НАСГБ – ПЛОВДИВ ОТБЕЛЯЗА  
ТРИФОН ЗАРЕЗАН ВЪВ ВЕЛИНГРАД 

По повод обичания народен празник Трифон Зарезан, на 14 февруари 2023 г., ние, члено-
вете на ТО на НАСГБ – Пловдив, отпътувахме на организирана екскурзия до спа столицата на 
Балканите – Велинград. Там ни посрещна  любезният и отзивчив персонал на хотел „Деви.  
Насладихме се на приятна обстановка, домашен уют и топлина, чист въздух и разбира се – мине-
рален басейн.  

И така, неусетно настъпи вечерта и всички се отправихме към ресторанта. Знаехме, че ни 
очаква специално подготвена празнична програма.  

Председателят на НАСГБ Величка Драганова поздрави присъстващите с празника  и ни 
пожела много здраве, любов, слънце в душите и веселие в очите. С приветствие към всички на 
празненството се обърна и председателят на ТО на НАСГБ – Илия Кърджанов. Той изрази свое-
то задоволство от това, че отново сме заедно и пожела винаги да сме така сплотени, весели и 
щастливи. 

Дойде и така очакваната тържествена част. С много любов и автентичност, самодейците 
от ТО Пловдив пресъздадоха обичая  Трифон Зарезан. Избран бе цар на лозето, който с 
майсторски замах подряза лозовите пръчки и ги поля с вино, а след това изрече  благос-
ловия за берекетна и плодородна година. Ето я и самата молитва: 

Колкото капки вино, 
толкова товара грозде да има, 
да е хаирлия и тази година, 
да се роди грозде 
и виното да прелива през праговете.  
Лозата да се вие,  
за да радва стопани и деца, 
да не го хваща мана,  да не гние, 
да не го удрят градушки,  
да берем,  да ядем,  
да пием за здраве и сладост, 
за младост и радост!  
Амин! 
Чудесните самодейци взеха активно участие в сценката и с голяма наздравица и 

под съпровода на акордеон, поздравиха всички присъстващи. Започна чудна веселба. 
Редуваха се  песен след песен, наздравица след наздравица, танц след танц.  

Развеселиха се хората, разчупиха се ледовете и сърцата им заиграха в ритъма на празни-
ка!  Зарадваха се да излязат от изолацията и да се почувстват сред свои съсъдбеници! 

Нека си пожелаем и в бъдеще такива мероприятия, на които да се радват нашите членове! 

Статията подготвиха: 

Златка Славова и Илия Кърджанов 
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ДВА ПРАЗНИКА В ЕДНО 

 На 15 февруари 2023 г. ТО на НАСГБ - Варна отпразнува два празника в едно - всенарод-
ния празник на виното „Трифон Зарезан" и модерния празник на любовта-„Свети Валентин". 
Председателят на ТО г-н Стоян Минчев поздрави всички присъстващи с добре дошли и пожела 
приятно изкарване на празниците. След това думата бе дадена на водещата – г-жа Ганка Парас-
кевова, която  с присъщата си словоохотливост и увлекателност говори за това, когато вино и 
любов означават едно и също. 

 В древността виното и любовта са били свързани и почитани в шумни и разгулни празници. 
Виното е по-старо от записаната история и дори от самото човечество. Преди повече от 4 хиля-
долетия виното е познато по земите на антична Гърция. Древните гърци почитали виното като 
божествена напитка, подарена им от бог Дионисий. Съпругата на Зевс - Хера убива Дионисий и 
от още биещото му сърце богинята Атина създава първата лоза. Затова древните елини вярвали, 
че пиенето на вино ги доближава до боговете.  

 За модерния човек виненото летоброене започва едва със заселването на средиземноморс-
ките земи от финикийците около 1100г. преди новата ера, а от гърците - 350 години по-късно. Те 
са пиели виното с билки, подправки и с мед, разредено с вода. По-късно виното завладява цялата 
римска империя. Качеството му е било високо. В началото на XVIII век, виното се ползва с пре-
димството на единствената Здравословна напитка. В това време в Европа се пие вино в непонят-
ни за днешните представи размери. Днес виното се пие на празници, за удоволствие, за лечебни 
цели и в умерено количество. 

 Трифон Зарезан е празник всенароден. На този ден църковната служба е по-тържествена, 
придружена от водосвет, след което мъжете лозари отиват по лозята си придружени от свирач. 
Всеки носи варена кокошка, погача, червено вино и светена вода. Всеки стопанин зарязва по ня-
колко пръчки в лозето си, полива с червено вино, пръска със светена вода лозето, за да има бога-
та реколта годината. Всички лозари сядат на обща трапеза, ядат, пият това което са донесли, иг-
раят хора. Когато се завръщат в селото, весели и доволни, ги посрещат с червено вино и питка. 
Веселието продължава по домовете. 

 В деня на любовта да вдигнем тост за тези, които са създали Дионисовия еликсир. Нека има 
разбирателство, уважение и любов между нас, защото без тези най-желани и красиви чувства, 
няма радост и щастие в живота. В деня на любовта да си пожелаем да сме живи, здрави и щаст-
ливи! 

 Празненството премина с много музика, песни, танци, смях и закачки. Така завърши този 
прекрасен ден, който ще остане незабравим за всички нас! 

 До нови празнични срещи! 

Ганка Параскевова 
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БЪЛГАРСКИТЕ ЦАРИЦИ - СИЛНИ ЖЕНИ И ВЛАДЕТЕЛКИ,  
НАРЕД С ЦАРЕТЕ НИ 

 

 Откакто свят светува жените упорито следват съдбовните си пътища в битки за равни пра-
ва, власт и достойнство и смело прескачат барикадите на различни исторически обстоятелства. 
Сега битките с предразсъдъците са спечелени, но в миналото… 

Как е било в миналото!? Нека да надзърнем в него с очите на проф. Пламен Павлов, историк и 
автор на книгата „Българските царици“.  

Проф. Пламен Павлов е роден през 1958 г. През 1982 г. завършва история във Великотърновския 
университет „Св. св. Кирил и Методий“, а от 1984 г. преподава там История на Византия и бал-
канските държави (IV-XV век). От 1992 г. е хоноруван преподавател във ВУЗ-овете на Пловдив, 
Шумен, Варна и др. Член на редколегиите и редактор на редица научни издания, сценарист и 
консултант на документални филми. 

 Проф. Пламен Павлов разказва… 

 За някои от тях факти почти липсват, за други са твърде оскъдни. Историографите познават 
по име около 36 владетелки, за малко от тях се знае как са изглеждали. Най-оскъдни са сведения-
та за жените на езическите владетели, българските канове. До нас е достигнало само името на 
Анастасия, жена на кан Тервел и дъщеря от първия брак на император Юстиниян Втори. Изглеж-
да тя е имала важно присъствие в политическия живот, щом историята е запазила името й до на-
ши дни.  

 Монахът Симеон Велики има два брака 

 Първите познати ни царици са от времето на цар Симеон Велики. Колкото и да е чудно, за-
щото знаем, че е живял като монах, той е имал две царици. Не е пиел вино, бил е скромен, но не 
и безбрачен. Вероятно първата му съпруга е починала. Името на втората царица също е неизвест-
но. Знаем обаче, че е била сестра на кавкана Георги Сурсувул, вторият по ранг в държавата след 
царя, което означава, че семейството й е заемало много важно място в управлението на държава-
та. Бързата смърт на съпруга й, цар Симеон, получил внезапен инфаркт, я поставила във водеща 
позиция за вземане на решения относно делата на държавата. 

 Едно от тях било налагането на сина й Петър за цар на българите. По-големите синове, Ми-
хаил и Йоан от първата жена на Симеон, са изтласкани от политиката. Това доказва безспорно, 
че царицата е имала много голямо влияние в двореца и държавата. 

  

 Браковете обикновено са били политически, с цел запазването на интересите на страната 

 Интересна и известна царица от Първото българско царство е царица Мария-Ирина, съпру-
гата на цар Петър I. Византийски принцеси по правило не се давали на чужди владетели, но на 
Петър е изпратена точно такава съпруга. Ликът й се среща върху печатите от негово време, което 
предполага, че е имала статут на съвладетел. Това не бил просто един брак, Мария-Ирина е ста-
нала партньор на съпруга си във властта. 

 С Мария пристига голяма свита от нейни близки и роднини. Една от тях е арменката Рипси-
мия, която става съпруга на комит Никола и майка на великия цар Самуил. Това византийско 
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влияние е било в модата, етикета, културата, но не и в политиката. Според малкото данни, с кои-
то разполагаме, цариците-чужденки са защитавали българските интереси. 

 Мария, голямата любов на Иван Владислав 

 До нас е достигнала информация и за царица Мария, съпругата на цар Иван Владислав, уп-
равлявал в самия край на Първото българско царство (1015-1018 г.). Той бил син на Арон, братът 
на цар Самуил. След предателството на Арон цялото семейство е екзекутирано, оцелява само 
Иван Владислав. Мария се е омъжила за него, когато той още не е бил владетел. Иван Владислав 
и Мария са имали 12 деца – 6 момчета и 6 момичета, което без съмнение свидетелства за една ис-
тинска любов. 

 Царица Мария продължава да е активна в държавните дела и след смъртта на съпруга си. 
След завладяването на България бившата царица с децата си е отведена във византийската столи-
ца. Там, тя получава титлата „патрикия зости“ – най-високата женска титла във Византия. Така 
българската царица се превръща в най-знатната жена във Византия, тъй като император Василий 
Втори не се е женил, а брат му, Константин Осми, е станал вдовец. 

 Царица Мария участва в опита на своя син Пресиян (най-големият й син, престолонаслед-
ник на България, а вероятно и владетел за 2-3 месеца) да свали византийския император Роман 
Аргир през 1029-1030 г. Идеята била Пресиян да се ожени за Теодора, по-малката от двете пле-
меннички на Василий. Така, един българин е имал реалната възможност да стане византийски 
император! Уви, заговорът е разкрит, Пресиян е ослепен, а изгонена от двореца и пратена в ма-
настир е и самата Мария.  

 Малко по-късно на власт идва дъщеря й Екатерина, което показва, че царица Мария може 
би пак си е възстановила позициите.  

 Цариците от Второто българско царство 
 Хубавата Елена на Асеня 

 Цар Иван Асен I, с който започва династията на Асеневци, имал, както се разбира напосле-
дък, две съпруги. Втората му съпруга, Елена, е наречена „новата царица“, вероятно защото е из-
местила първата съпруга на царя. Царица Елена и цар Иван Асен I имат само две деца –  Асен и 
Александър, но и двамата остават в историята. Царицата е имала много силно влияние над сина 
си бъдещият цар Иван Асен ІІ. 

 Непокорната куманка и цар Калоян 

 Друг любопитен пример за силна жена е царицата куманка, съпруга на царете Калоян и Бо-
рил. Писателката Фани Попова-Мутафова й измисля името Целгуба, каквото няма между куманс-
ките имена. Тя се е казвала Анна, после като монахиня приема името Анисия. Спомената е в Бо-
риловия синодик, създаден при нейния втори съпруг цар Борил. Тя е от куманска династия, която 
властва по течението на Днепър и това е много важен брак, защото гарантира най-сериозният съ-
юзник на Асеневци – куманите. Разбира се, била е покръстена. 

 Нейната известност е свързана с един слух, който се е коментирал в европейските дворове. 
Разказвало се е, че тя се влюбила в император Балдуин I и му предложила да избягат заедно в 
Константинопол, докато той бил в плен на мъжа й. Императорът й отказал. След това тя от рев-
ност го компрометирала пред цар Калоян, който пък го убил и заповядал да се мълчи за случая… 
Тази история се отхвърля официално, но според проф. Пламен Павлов вероятно не всичко е из-
мислица. 
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 Сватбите на цар Иван Асен ІІ 

 Цар Иван Асен ІІ (1218 – до 1241 г.) има два брака и три извънбрачни дъщери. Първата му 
съпруга е унгарката царица Ана Мария, от която се раждат сина му Калиман и две дъщери – Бе-
лослава и Елена. Втората му жена е епирската гъркиня и дъщеря на владетеля Тодор Комнин – 
Ирина, в която той е бил лудо влюбен. Иван Асен ІІ е бил над 40-годишен, а тя – не повече от 16. 
Ето че българските владетелски бракове не са били само династични или политически, а и по лю-
бов. 

 Интересна е историята на дъщерите му. Белослава станала сръбска кралица. Когато нейният 
мъж, Стефан Владислав, е свален от престола, се наложило семейството да избяга в Дубровник. 
Според някои сведения новият сръбски крал е искал уверение от Дубровник, че няма да позволят 
на кралица Белослава да го свали от престола. Следователно той се е опасявал повече от кралица-
та, българската принцеса, отколкото от краля. 

 Елена, другата дъщеря на цар Иван Асен ІІ, става никейска византийска императрица. Има 
сведения, че баща й се опитал да разтрогне брака й, но тя му се противопоставила. 

  

 Най-охулената българска царица Мария Кантакузина Палеологина 

 Обвиненията на византийските автори към цар Константин Асен са свързани и в двата слу-
чая със съпругите му. За първата – Ирина Асенина, византийските хроникьори говорят, че наст-
ройва Константин да води войни с Византия. А втората – Мария Кантакузина Палеологина, е най
-охулената българска царица, заради непрестанната й намеса в управлението на държавата. Не 
такова е мнението на проф. Пламен Павлов: 

 Срещу Мария има изписани много приказки от нашите историографи, създаден е отрицате-
лен образ, но, ако се замислим, след като мъжът й се разболява, тя управлява държавата и налага 
политика на терор срещу болярството, което крои разни коварни планове. Тя е за силната цент-
рална власт, която ще запази трона за нея и сина й. Именно така тя играе положителна роля за 
стабилизация на държавата. Брачната й сделка с Ивайло също е в интерес на българската незави-
симост. Двадесет години след тези събития – през 1301 г.,  тя продължава да има привърженици в 
Търново. Общественото мнение е с позитивни нагласи към нея. 

  

 Еврейката Сара, героиня на Иван Вазов 

 Един от най-коментираните случаи в българската история е с еврейката Теодора Втора. Цар 
Иван Александър бил съдия по важно дело и там я видял и се влюбил в нея. Можел е спокойно да 
я превърне в наложница, но се оженил за нея. Царят изпраща първата си съпруга, влахинята Тео-
дора Първа в манастир и даже променя реда на престолонаследието, като определя Иван Шиш-
ман, синът на Теодора за наследник, измествайки законния наследник Иван Срацимир. 

 Българските владетелки не отстъпват по сила, ум и политическа мъдрост на своите царе. 
Макар сведенията да са оскъдни, те недвусмислено показват значителната им роля в политичес-
кия живот и важните държавни решения. 

 Ванина Тодорова 
 Източник: www.cherga.bg 
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Щрихи от родината 

ЗАЩО ВЪВ ВРАЦА ГАРГА НЕ КАЦА ИЛИ  
ОТКЪДЕ ИДВАТ ПОПУЛЯРНИТЕ ИЗРАЗИ 

Римуваният хумористичен израз „Във Враца гарга не каца“ води началото си от доста лю-
бопитна история. Разберете откъде произлиза закачката с балканския северозападен град, както и 
историите на други популярни народни лафове, които сме свикнали да използваме.  

Защо във Враца гарга не каца 

Шегобийният израз възниква още в далечната 1926 г., когато тогавашният министър на 
гората и лова обявява кампания срещу вредните за посевите гарванови птици. 

Инструкциите са прости: “Поради намаляване броя на полезния дивеч, трябва да се уни-
щожават най вече хищници – гарванови птици! Във Врачанско да се предприеме повсеместна 
борба! 

Всеки член на семейство от мъжки пол и на възраст от 12 до 45 години да представи в съ-
ответната община краката от 2 гарги или свраки или пък 10 техни яйца. 

Глобите за неизпълнение ще бъдат според чл. 186 от Закона за подобрение на земеделско-
то производство – до 2000 лв.”  

Местните земеделци приемат присърце министерската заръка и започват старателно да 
унищожават  гаргите и техните яйца. 

За да не отиват убитите вредни птици на хал, започват да се разпространяват листовки с 
рецепти за “задушенъ гарванъ” и “сготвено месо от млади гарги и чавки”. 

Защо Марко Тотев е карък 

Станалият нарицателен за несполука и лош късмет Марко Тотев всъщност е бил един от 
най-добрите търновски адвокати и голям любител на покера. 

Веднъж, докато разцъквали с приятели в кафене „Дарданели“, му се паднала рядко среща-
ната ръка „кент флош роял“. Точно тогава покрай заведението преминало траурно шествие, кар-
тоиграчите прекъснали разиграването си и излезли навън, за да отдадат чест на покойника. 
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Като се върнали, адвокат Тотев показал ръката, която му се паднала и произнесъл знаме-
нитата фраза: „То на Марко Тотев все тъй ще се случи.” 

Защо се честити на патерица 

Чували ли сте за стария български обичай „Светец“? Той се чествал в далечното минало и 
бил посветен на покровителя на къщата (стопанинът), който, според вярванията, след смъртта си 
се превръщал в дух-покровител на дома и рода. 

С навлизането на християнството празникът станал известен като „Светец“. Денят след 
празника пък се нарича „Патерица“ и се смята, че тогава светецът-покровител вече си е отишъл, 
но в дома е останала патерицата му  (тоягата, с която се подпира). 

На този ден се прави скромна трапеза, а оттам идва и изразът „Честито на патерица!“ 

Да те оскубят като банатска гъска 

Типични за бита на банатските българи са така наречените „дуни“ – топли и меки завивки, 
напълнени с гъши пух. Но за направата им, както се казва, „хвърчи яко перушина“. 

Всяка пролет банатският етнос се събира и оскубва гъшия пух на многострадалните мест-
ни пернати, откъдето идва и изразът „Ще те оскубя като банатска гъска!“ 

Освен това, гъските винаги са били и основна част от менюто на банатчани, затова са въз-
пети и в техния фолклор. В една банатска народна песен се пее: „Гъскатъ да е в торбътъ, че слад-
ка е от нея чорбътъ“. 

Изплюй камъчето 

На всеки се е налагало да изкопчи информация от събеседник с думите „Изплюй камъче-
то“. Най-вероятно този израз произлиза от народните приказки, в които героите (било Хитър Пе-
тър, било ненаименуван ратай) си слагат камъче под езика, за да спрат да псуват и говорят лоши 
и обидни думи. 

Но накрая им писва от самоналоженото вербално вето и изплюват камъчето. 

Източник: www.webmiastoto.com 
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Хоризонти 

ВИЕТНАМСКОТО СЕЛЦЕ ЛЕ МАТ – РАЯТ 
НА ЗМИИТЕ (ЗА ГОТВЕНЕ) 

Има ли нещо по-вкусно от вино от змия, накисна-
та в оризово вино или ароматно сотирано змийско с 
джинджифил и ориз? Ако сте посещавали селцето Ле 
Мат във Виетнам, то вие сте наясно, че яденето на змия 
в тази азиатска страна е ритуал, но и туристическа ат-
ракция за смелчаци. 

Само на 7 километра от столицата Ханой в зеле-
ните дебри се крие малкото селце Ле Мат. Ако се боите 
от змии, това ще е последното място, което ще поискате 
да посетите. В змийското селце местните жители не отг-
леждат кокошки или прасета, а развъждат опасни змии. 

Сред най-страховитите змии в Ле Мат са кобра, усойница, гърмяща змия и различни водни 
змии. Отгледаните змии се купуват на изключително добра цена от изискани виетнамски ресто-
ранти, в които влечугите се приготвят по различни вкусни рецепти. Килограм бамбукова змия 
струва около 50 долара, а планинските змии надхвърлят 60 долара за килограм. 

Месото от змия се смята за полезен деликатес, който по вкус наподобява пилешкото месо. 
Цената, която ще платите, за да опитате змия във Виетнам, зависи от вида и размера й. 

Често сервитьорът в луксозен ресторант, предлагащ змийско месо, разрязва живото влечу-
го пред очите ви. После изважда сърцето му и източва кръвта. Ритуалът изисква бързо да изядете 
туптящото сърце на змията, след което да полеете деликатесната хапка с напитката, налята от 
сервитьора в чашата ви: оризова ракия със змийска кръв и жлъчка. Това екзотично питие е мощен 
афродизиак, за който се смята, че бори косопад, ревматизъм и артрит. Бъдете подготвени, че 
опашката на змията може да мърда до 10 минути след умъртвяването й. 

Страховити случаи с оживели змии 

Приготвянето на вино от змия става с потапянето на жива змия в оризово вино, за да се 
консервира. Има данни за случаи, в които влечугите изпадат в летаргично състояние в продълже-
ние на месеци. В тези случаи при отварянето на бутилката, змията се събужда и атакува. 

Легендата за принцесата и змията 

Виетнамците в Ле Мат вярват в легенда за красива принцеса, която плавайки из морето, 
била нападната от страшно морско чудовище – огромна змия. Лодката се преобърнала и принце-
сата се озовала очи в очи със смъртта. Но в този момент се появил смел млад рибар и победил 
чудовището. Затова ловците на змии са едни от най-уважаваните по тези краища на Виетнам. 

Всяка година през месец март в Ле Мат се провежда фестивал на змиите. На него можете 
да чуете героични разкази и легенди, да станете зрители на тематични представления и разбира 
се, да вкусите традиционните змийски блюда и вино 

 

Източник: www.palatka.bg 
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КАК СЕ Е ПРОМЕНЯЛО ВЪЗПРИЯТИЕТО  
ЗА КРАСОТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ 

 

 В нашето съвремие липсват строги критерии, които да определят красотата. Днес всяка же-
на е свободна да изглежда както пожелае. Всяка жена е свободна да изразява вътрешния си свят 
посредством своята визия. Но това невинаги е било така. 

 Красотата през вековете 

 Ако обърнете поглед назад в миналото ще разберете, че концепцията за красота е била мно-
го по-различна от настоящия момент. През вековете стандартите за красота, наложени от общест-
вото, са се променяли, а заедно с тях и възприятията за нея. 

 В древността здравето е било основният фактор, който е оказвал влияние при избора на пар-
тньор. Задачата на мъжете била да ловуват, затова им е била необходима силна физика и голяма 
мускулна маса. Жените, от друга страна, е трябвало да раждат и да се грижат за поколението. За-
това от голямо значение е бил ханшът и големите гърди. В онези времена слабите и болните са 
имали много по-малък шанс за оцеляване, защото красотата се е изразявала в здравото тяло, спо-
собно да посрещне нуждите на семейството. 

 Гръцките философи били първите, които се замислили върху въпроса за човешката красота. 
Платон за пръв път разгледал красотата като резултат от симетрията и хармонията. Според него 
ширината на лицето трябвало да бъде 2/3 от дължината му, като всичко по лицето трябвало да е 
напълно симетрично. Сега, повече от 2000 години, учените са установили, че в действителност 
хората биват привлечени от симетрията. 

 Но за гърците не само симетричността била важна. Дългата руса коса, символ на младостта 
и плодовитостта, също била от голямо значение. 

 Римляните заели много от гърците, особено в областта на културата. Едно от нещата, които 
„пренесли“ на местна почва, бил култът към жени с дълги руси коси. Смята се, че за да обезцве-
тят косите си, жените в Рим използвали странна смес от органични материали в комбинация с 
оцет и подправки, за която обаче се твърди, че нерядко водела и до загуба на окосмение. 

 През Средновековието възприятията за женска красота се променили значително. Тогава 
жените, след като се омъжвали, били задължавани да носят косата си вързана, за да не предизвик-
ват желание у други мъже. Само на девиците било позволено да не ходят вързани. В този период 
русата коса не била ценена, дори напротив – свързвала се с непристойно поведение. Затова жени-
те от онази епоха започнали да се боядисват с луга. 

 Едва в края на Средновековието, с настъпването на Ренесанса, художниците започнали да 
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се бунтуват срещу моралните и религиозните идеи, наложени от свещениците и да търсят удовол-
ствие във въображението. 

 По време на Ренесанса се появила нова идея в изкуството, която се свързвала с голотата и 
по-специално с женските гърди. Тя започнала да се появява дори и в религиозни изображения. 
Една от най-популярните идеи се свързвала с Богородица и кърменето на Младенеца. 

 През Ренесанса художниците отново започнали да ценят чистотата и младостта, а в извест-
на степен се възвърнали възприятията за красота от древногръцкия период. 

 И докато пуританите през 17в. слагали прегради пред плътското и облеклото им е било кон-
сервативно, то през следващия век се акцентирало на телесното удоволствие, а жените били разг-
леждани като красиви предмети. 

 Един век по-късно крехката талия, както и големите кокове се превърнали в символ на кра-
сотата. Косата била най-ценният аксесоар за дамите от онова време. Носели кокове – огромни и 
напудрени, захващали ги с пера и панделки, а височината и обема им били доказателство за се-
мейното богатство на жената. 

 Размерът на талията на жените е трябвало да бъде много малък. Било прието за тази цел же-
ните да носят корсети. В следствие на това обаче много често те страдали от дихателна недоста-
тъчност или увреждане на вътрешни органи. 

 С настъпването на 20 век всичко се променя. През 20-те години корсетите вече са заменени 
с коригиращо бельо, което става основен аксесоар за жената от онова време. Жените отрязват ко-
сите си, а големите кокове остават някъде назад в миналото. На мода е правата къса коса, която 
се превръща не само в знак за красота, но е и израз на желанието за равенство между половете. 

 Символ на красотата през 1960г. е Туиги. Тя е висока 1,67, а теглото й е 48кг. Това е и пър-
вият път, в който става ясно, че сексапилът и славата вече са определящи. 

 През 21в. красотата вече достига крайността, в която всичко е позволено. Косата може да 
бъде носена на кок, вързана, пусната, или дори да липсва. Вече няма нищо срамно. За облеклото 
няма критерии. Дори напротив – оскъдното облекло се толерира. 

 И все пак може да се каже, че от вековете до днес са се запазили различните критерии, кои-
то според повечето мъже окачествяват една жена като красива. Противно на наложеното ни от 
медиите мнение, мъжете предпочитат жени със здрави тела. Макар че прическата няма значение, 
все пак дългата коса е все още символ на женственост. А симетрията – тя винаги ще си остане 
най-съществената характеристика, спрямо която се определя дали един човек е красив, или не е. 

 

 Източник: www.cheti.info 
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ДЕСЕТ ЦЕННИ СЪВЕТА ЗА ЗДРАВЕ И ДУХОВНО ИЗРАСТВАНЕ 
ОТ ЛИЛИ ДИМКОВА -- ДЪЩЕРЯТА НА ГОЛЕМИЯ  

ЛЕЧИТЕЛ ПЕТЪР ДИМКОВ 
 
 Няма по-силно нещо на света от положителната мисъл! 
 „От сутрин до вечер благодаря за всичко", казва дъщерята на големия наш природолечител 
Петър Димков. Следвайки завещанията на своя баща, тя споделя 10 тайни за здраве, дълголетие и 
духовно израстване: 
 1. Правете поне по 10 дълбоки вдишвания три пъти на ден преди хранене. Дъвчете храната, 
вложете в нея положителна мисъл, че ще ви даде сили. Нали затова се храним? А не просто, за да 
се натъпчем. Важно е да слушаме сигналите на тялото си, а не да се насилваме. Аз съм вегетари-
анка от малка, не чувствам потребност да ям месо, ако обаче на човек му се хапва, по-добре да си 
хапне. 
 2. Мярката във всичко е най-важна. Утринното слънце, тишината, въздухът, движението са 
най-важни. Когато проявяваме любов към нещо, то ни отвръща със същото. 
 3. Баща ми казваше, че белият равнец пречиства кръвта и организма. Кръвта е тялото на на-
шия дух. Имайки чиста кръв, ние ще имаме чисто тяло и духовно, и физически. Разбира се и с 
билките не бива да се прекалява. А когато сутрин отпивам вода, си казвам: сила и светлина за 
ума, живот за сърцето, здраве за тялото. 
 4. Няма по-силно нещо от положителната мисъл. Ако един човек е болен и не вярва, че ще 
оздравее, никое лекарство не може да го излекува. 
 5. Всяка вечер плискайте вода със стайна температура върху затворени очи. 12 пъти върху 
едното, 12 пъти върху другото, след това повторете 13 пъти първото, 13 пъти второто. Общо 25 
пъти за всяко око. Това изчиства добре очните дъна. Аз го правя цял живот. 
 6. За да сме здрави и красиви, преди всичко трябва да сме добри. Гневът, ревността и злоба-
та ни ядат отвътре. Те неминуемо се отразяват върху лицата ни. Когато развиваме у себе си поло-
жителни мисли и действия, бръчките ни ще са благородни и ще са белези на доброта. 
 7. Ако има нещо, за което да простиш – прости! Ако има нещо, което би ти помогнало да 
разрешиш даден проблем – разреши го, но с любов, с доброта. Не критикувайте, защото критика-
та е разрушителна. Често даваме съвети и грешим като се намесваме в живота на другите. Не би-
ва да го правим, ако човек не е поискал. Оплакването също е безсмислено натоварване на другия. 
Като имаш нещо, което искаш да кажеш, излез на балкона и го кажи. Горки е казал: „Не изливай-
те помията върху главата на другия". 
 8. Лъжата е в основата на повечето болести. Ние сме като радиопредаватели и приематели. 
Не можем да избегнем лошотията на някои хора, по-важното е обаче колко време ще я задържим 
у себе си и колко бързо ще се освободим от нея. Аз винаги я заменям с някоя хубава мисъл. А лъ-
жата? Татко твърдеше, че тя е в основата на болестите. Натрупаните лъжи са отрицание, а отри-
цанието винаги води до някакво заболяване. 
 9. „Гьоте е казал: „Най-хубавият ден е днешният." Не бъдете намръщени и озлобени. Ако ви 
е тъжно, вгледайте се в очите на някое дете, това винаги ще ви накара да се усмихнете. Усмивки-
те са дефицит в днешно време, а са нещо прекрасно. Когато се усмихваме, мускулите, които се 
раздвижват на лицето, дават импулс към мозъка ни и това влияе изключително благотворно. 
 10. Страхът е най-лошото нещо. Страхът е чиста болест. Безпокойството се натрупва у нас и 
оставя следите си по лицата ни. Поддържането на млад и добър дух се корени в семейството. 
„Вкъщи имаше много любов, разбирателство, уважение. За 61 години брак нито веднъж не чух от 
родителите ми някаква груба дума или разправия. Това ме изгради като характер. Каквото и да 
правя, винаги се питам – как би постъпил баща ми. Неслучайно го наричаха слънчевия човек. Бе-
ше изключително всеотдаен към хората и лекуваше, без да вземе нито сребърник. Без любов е 
изключено да вървиш напред и нагоре. С любов се обръщаш към всичко, и към хора, и към жи-
вотни, и към растения. Най-важното е да обичаш, а не да чакаш само да бъдеш обичан." 
 Лили Димкова е художник езотерик. Дъщеря е на народния лечител д-р Петър Димков. Ро-
дена е на 16 юли 1932 г. в Стара Загора, има двама братя. Завършва театрална декорация, работи 
като сценограф в габровския театър и художник редактор в издателство „Наука и изкуство". Ав-
тор е на костюмите на редица български филми и на оформленията на доста книги. Имала е из-
ложби в София, Ню Йорк – музея на Н. Рьорих, Сан Франциско, Берлин. 

Източник: https://www.gnezdoto.net 
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Технологии 

ИНТЕЛИГЕНТНИ ОЧИЛА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА  
МОБИЛНОСТТА НА ХОРАТА С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ 

 CES 2023 е място за странни и иновативни технически из-
делия и Panasonic представи едно в тази категория. В партньорс-
тво с базирания в Барселона стартъп Biel, бяха обявени 
„променящи живота“ смарт очила за подпомагане на мобилност-
та на хора с увредено зрение. 

 Съвместното предприятие комбинира 5.2K HDR VR очила 
на Panasonic с AI технологията на Biel Glasses за потребители със 
слабо зрение. Целта е да се помогне за намаляване на проблеми-
те с мобилността, причинени от нарушено зрение, по-специално 
загуба на периферно зрение, или по-известно като тунелно, зася-
гащо страдащите от състояния, включително глаукома, пигмен-
тен ретинит и други. 

 Новите интелигентни очила позволяват на потребителите 
да получават обратна връзка за препятствия и други опасности, 
като използват най-новите технологии за изкуствен интелект и роботика, разработени от Biel 
Glasses, което позволява на потребителите с увредено зрение да се движат безопасно, независи-
мо и с повече увереност. 

 Biel Glasses е компания, основана в Барселона през 2017 г. от лекар и инженер и кръстена 
на техния син Бийл, който е роден с увредено зрение. Стартъпа работи върху решения за AI на-
сочени към хора, засегнати от проблеми със зрението, и това е първият път, когато си партнира с 
голяма хардуерна компания, за да предостави технологията си в ръцете на потребителите. 

 Камерите и сензорите на Biel Glasses могат да откриват опасности, като препятствия, стъ-
пала и дупки, а всичко това се случва в реално време. В следващия етап очилата предават тези 
съобщения на потребителя на вградените μOLED дисплеи, използвайки графични индикации, 
които са адаптирани към специфичното състояние на отделния потребител, съобразно нуждите 
на остатъчното му зрение, включително увеличение, адаптиране към осветление и подобряване 
на контраста. 

 Тези интелигентни очила имат много специфична цел да дадат независимост на потребите-
лите с увредено зрение, но е интересно и да се види подхода на Panasonic към технологията око-
ло интелигентните носими устройства, AR и VR. Тези страхотни очила, най-вероятно не са пос-
ледното носимо творение, което ще видим да излиза от отдела за научноизследователска и раз-
война дейност на Panasonic.  

  

 Източник: www.retinabulgaria.bg 
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ВИЦОВЕ 
 

Само в България можеш да чуеш: 
 "Да си жив и здрав на патерици..." 

 
 Какво е синоним? 
  - Синоним е дума, която пишем вместо друга дума, на която не знаем правописа! 

 
 Мъж си купува цигари.  
 –  Дайте ми от тези с инфаркта, не искам с импотентност! 

 
 –  Докторе, дайте ми три и половина хапчета за полова мощ.  
 –  А защо точно три и половина?  
 –  Днес на обяд едно за любовницата, после съм при жената, там ще трябват поне 2. А поло-
винката хапче за довечера. Тогава съм на басейн и ей така за добър профил. 

 
 –  Детенце, ти слушаш ли мама?  
 –  Слушам я.  
 –  А тате? –  И той я слуша... 

 
 Пациент към доктора:  
 –  Докторе, ако ме излекувате от Фейсбук зависимост, ще ви добавя като приятел! 

 
 –  Докторе, зле съм! 
  –  Какво ти е?  
 –  Какво ли не ми е!  
 –  Какво те боли?  
 –  Какво ли не ме боли!  
 –  Ето ти хапчета!  
 –  За какво са?  
 –  За какво ли не! 

 
 Габровец праща писмо до родителите си:  
 –  Мамо и тати, пратете ми 2 лв., да се снимаме с годеницата ми, да я видите. Получил след-
ният отговор:  
 –  Пращаме ти 1 лв., снимай само годеницата, тебе си те знаем. 

 
 –  Сине, какво искаш за Коледа.  
 –  Една кукла Барби, тате.  
 –  Мъж си, искай нещо от желязо, да хвърля пламъци и пушек.  
 –  Тогава една маша за коса. 

 
 –  Ало, Пешев, дойде ли бригадата за саниране, бе?  
 –  Дойде, шефе, ама от тая бригада само транзистора работи... 

 
 На парти... –  Госпожице, изглеждате чудесно!  
 –  Не мога да кажа същото за вас!  
 –  Еее, тогава излъжете като мен. 
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Усмивки 
 Единственият шанс българите да проявят интерес към буболечки и червеи е, да се докаже, 
че от тях може да се вари ракия. 

 
 –  Иванчо, кога ще си поправиш двойката по математика?  
 –  Не знам, мамо. Госпожата постоянно носи дневника със себе си? 

 
 –  Какво вино желаете –  бяло или червено?  
 –  Язе съм далтонист, сипи рикия!!! 

 
 –  Тате, утре в училище организират скромна родителска среща!  
 –  Какво значи "скромна", Иване?!  
 –  Аз, ти и директорката... 

 
 Учителката: 
 –  Иванчо, домашно имаш ли?  
 –  Да, госпожо. Да ви налея ли? 

 
 Един студент влязъл в луксозен ресторант:  
 –  Шефе, донеси една филия хляб и една чаша вода!  
 Сервитьорът отговорил: –  Господине, тук е престижно заведение! Желателно е поръчката 
Ви да е по-голяма!  
 Студентът кимнал: –  Прав си брат! Веднъж се живее! Донеси ми пет филии хляб и една 
кана вода! 

 
 –  Муцка, за къде събираш багажа?  
 – Ще се омъжвам!  
 – А защо толкова малко багаж?  
 – Ми, аз за малко! 

 
 Срещат се две омъжени дами. Едната носи торта. Втората я пита: – На кого носиш тази 
торта? – На секретарката на мъжа ми. – О! Рожден ден ли има? – Не, прекалено стройна фигура. 

 
 "През зимата човешкият организъм трябва да съдържа 80% вино и 20% ракия." Бай Стамат 
–  хомеопат. 

 
 Отива Червената шапчица при баба си:  
 –  Здравей, бабо, нося ти топла питка с масълце!  
 –  Питка ли? –  казва бабата. –  Аз не те ли пратих за пържени картофки и бирички? 

 
 –  Айде наздраве, наборе! 
  –  Наздраве!  
 – Седни удобно, настани се! След малко ще дойде една мадама, искам да ви запозная. 
 – Ааа! Ама хубава ли е?  
 – Пий сега, пий! 

 
 Обява: "Мъж с ракия, търси жена с туршия". 

 
Вицовете са публикувани по предложение на Ивелина Стефанова от Силистра 
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ДЕСЕТ ИСТОРИЧЕСКИ ГЛАВОБЛЪСКАНИЦИ 
 Тук са събрани исторически загадки, инспирирани от реални събития или явления. За да ги 
решите не трябва да сте на ниво „Божидар Димитров“ по история, а е достатъчно да бъдете съоб-
разителни. Успех! 
 1. 22-ия и 24-ия президенти на САЩ имали обща майка и баща, но въпреки това не били 
братя. Как е било възможно това? 
 2. В началото на 1940 г. лондонска фирма приема поръчката за изготвяне на глобуси, но с 
уговорката, че те ще бъдат доставени след като… След като какво? 
 3. По каква причина през 1899 г. началникът на патентното бюро в САЩ подава оставка? 
 4. Днес този символ се счита за символ на злото, но в миналото е било точно обратното. В 
много страни се смятало, че този знак носи късмет и щастие и затова красял редица предмети, би-
жута, картички и т.н. За кой символ става въпрос? 
 5. Галските старейшини открили безотказен начин за бързата мобилизация на войниците в 
случай на война. В името на това те принасяли в жертва само един човек. Кой? 
 6. В съветски времена над главите на телефонистките висял соц лозунг, от който можел да 
се направи извода, че те са за свободни сексуални отношения. Кой бил този лозунг? 
 7. Веднъж попитали Хипократ „Вярно ли е, че гениалността е болест?“ „Безспорно – отгово-
рил Хипократ, – но много рядка!“ Какво друго свойство на тази „болест“ отбелязал със съжаление 
Хипократ? 
 8. По време на строежа на Айфеловата кула мнозина парижани били против проекта, защото 
смятали, че ще развали неповторимия стил на столицата. Самият Ги Дьо Мопасан бил един от най
-големите противници на „безполезната и чудовищна“ кула. Въпреки това, той редовно вечерял 
на първия етаж на кулата. Когато го питали защо го прави, той отговарял… Какво отговарял? 
 9. През 1936 г. британски метеоролог заедно със свой близък приятел (велик математик) 
изобретил много важно за кралството устройство. След успешната демонстрация пред няколко 
министри изобретателят се обърнал към един от тях и казал: „Сега Великобритания отново стана 
остров“. Какво е изобретил и какво е искал да каже със своята реплика? 
 10. През 1987 г. в Куба била пусната юбилейна монета. Кой кораб е бил изобразен на нея? 
 

А ето ги и отговорите: 
 1. Стивън Гроувър Кливланд е американски политик, 22-ри и 24-ти президент на САЩ. Той 
е единственият президент в историята, който е заемал поста в два непоследователни мандата 
(1885-1889 и в 1893-1897 г.).  Сам на себе си не може да е брат. 
 2. След края на Втората световна война. Лондонската фирма добре си давала сметка, че след 
края на войната картата на света ще се промени. 
 3. Началникът на патентното бюро сметнал, че повече няма какво ново да се измисли. 
 4. Свастиката. 
 5. При мобилизация галските старейшини жертвали пристигналия последен. 
 6. Над главите на телефонистките висял надписът „За връзки без брак!“ 
 7. Хипократ отбелязал със съжаление, че тази болест не е заразна. 
 8. Ги Дьо Мопасан отговарял, че вечеря в Айфеловата кула, защото това е единственото мяс-
то в Париж, откъдето не я вижда. 
 9. В онези години най-голяма опасност за Великобритания представлявала вражеската авиа-
ция и флот. Нашият герой изобретил радара и така чуждите военновъздушни сили вече представ-
лявали много по-малка заплаха. Основна заплаха оставали вражеските морски сили, които обаче 
трудно можели да пробият могъщия британски флот. 
 10. На кубинската монета бил изобразен крайцерът „Аврора“. През тази година се чествал 
юбилей от Октомврийската революция. 
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ЛИСТ ОТБРУЛЕН..., 1871 г. 
 По прашния път към село Кортен унило яздеше възрастен мъж. Никак не бързаше. Животът му 
го люля като есенен лист по всички посоки, изсуши и сбръчка лицето му, посребри косата му. И лис-
тът понякога пада още зелен, отбрулен от някоя лятна буря, а после пожълтява, покафенява и се съ-
сухря, подмятан от немилостиви ветрове без цел и посока. 
 – Какво ще правиш сега, Мурате? – попита го Садък паша на бургаското пристанище, преди да 
отплава към отдавна напуснатите родни места. 
 – Не знам. Но то ще си покаже! – отвърна слугата му. – Ще намина към сестра ми, пък после ще 
видя. 
 – Остаряхме, приятелю – въздъхна Чайковски. – А нищо полезно не свършихме през живота си. 
Мечтаех да видя възродена Казашката сеч, освободена Полша. Мечтаех да изградим заедно една ре-
публика. Цял живот писах книги и се борих за това, а ето че като куче с подвита опашка благодарих 
на царя-бащица за помилването и безславно се връщам у дома. 
 – Може пък там, като се видиш сред свои, да подхванете пак борбата... 
 – Аз съм един уморен стар човек на шейсет и седем години. Каква борба? Беззъбо куче. Щях ли 
да получа помилване, ако ставах за нещо? – той го потупа по рамото и добави: – Нелошо поживяхме 
ние с теб двамата. Прощавай, ако съм те обидил с нещо. Сбогом. 
 Мурат остана на пристана, докато корабът се скри зад хоризонта с пушещия си комин. Обърса 
мокрите си бузи и хвана коня за юздата. 
 – Е, Мурате, накъде сега? – попитаха го двайсетината българи казаци, които също бяха дошли да 
изпратят командира си. – Хайде с нас! 
 – А вие накъде ще хващате? 
 – Ами към Румъния, преди да са се усетили турците да ни изловят. От нас, братко, мирни хора 
не стават. Ще се представим на войводите и ще шетаме с тях по Балкана. Ще се борим за освобожде-
нието на България. 
 – Вие отивайте. Аз ще се прибера вкъщи. Стар съм за хайдутин. 
 Прибираше се. Не бързаше. Наближи селото. Срещаше каруци, отиващи към нивите да натова-
рят пожънатите снопи. Лятото беше хубаво, житото даде обилно зърно. Насреща му се зададе млад 
мъж с каруцата си. Когато се разминаваха, той дръпна поводите и спря, вгледан гневно в Мурат. 
 – Ей, гяур, защо не слизаш от коня, като минава турчин покрай тебе?– викна той. 
 “И аз съм турчин” – можеше да отвърне Мурат, но устата му не се отвори да изрече тези думи. 
Отдавна бе приел, че не е такъв, макар да продължаваше да носи турското си име, поради липса на 
друго. Той само изгледа младежа със сините си уморени очи и продължи напред. 
 Но младият турчин не можеше да отмине така това пренебрежение. Понеже седеше в каруцата, 
беше по-ниско от конника и затова онзи бе длъжен да слезе на земята и дори да стои наведен в пок-
лон, докато го отмине. Жегнат от вироглавството на неверника, той скочи от капрата, хвана го за дре-
хите и го смъкна от седлото като чувал. 
 Мурат се надигна, изтупа се от праха и застана пред това наежено петле. Изглежда пребиваване-
то в казашката войска наистина правеше хората непокорни. Не се поклони, не се извини, а застана 
пред младежа и го загледа в очите. 

МЕДАЛЬОНЪТ 
/с продължение/  
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 – Кой си ти и накъде отиваш? Я да ти видя тескерето! – викна турчинът. 
 – Че ти можеш ли да четеш? – усмихна се накриво Мурат. 
 – Сега ще видиш мога ли да чета и да пиша – озъби се младежът.– Така ще ти нашаря гърба, че 
цял живот ще четеш по него кога си ме срещнал! 
 Той го шибна с жилавия камшик през лицето и кървавочервена линия се отбеляза върху бузата 
на Мурат. Замахна втори път, но една здрава ръка пресрещна удара и изтръгна камшика, а другата го 
стисна за гърлото. 
 – Не ми се ежѝ, петле, че ще ти счупя тънкия врат! – просъска възрастният мъж и го отблъсна от 
себе си. 
 Строши камшика на две и го хвърли в краката му. Когато се обърна да се залови за седлото, за 
да яхне пак коня, тих глас го попита: 
 – Мурате, това ти ли си, бе? 
 – И какво, ако съм аз? – извърна се той. – А ти кой си? 
 – Мурат, синът на сестра ти. 
 – Така ли те е учила майка ти? Да биеш хората по пътищата? 
 – А ти защо пак идеш? – попита младежът и го изгледа смръщено.– Скиташ, скиташ, пък като 
останеш без пари, дойдеш, та ѝ се овесиш на врата! 
 – Така ли мислиш? Знаеш ли колко съм те хранил тебе, дрисльо? 
 – Така мисля. Вече не съм хлапе. Имам жена и деца. Къщата ми е пълна и няма място за тебе! 
Пръждосвай се там, откъдето идваш! – младият мъж се качи в каруцата си, подръпна юздите и викна 
през рамо към конника: – Като се върна, да не те заваря там! Разбра ли? 
 Мурат яхна коня и го срита към селото. 
 Мина по улицата и се опита да надникне над оградата на къщата. Някои керемиди бяха паднали 
и дъждовете бяха порутили зида. В двора се гонеха и врещяха деца, а сестра му бе седнала на прага и 
ронеше царевица. Тя вдигна глава, взря се с късогледите си очи към човека на коня и пак се наведе 
над работата си. Мурат побутна с пети хълбоците му и продължи, а бузата го пареше. 
 Искаше му се да избяга по-скоро. Сега. Веднага. Някъде далече. 
 Така се озова в Гюргево. Единствените хора, чийто живот беше споделял през последните годи-
ни в казак алая и които го обичаха като баща, макар много да ги бе хокал, бяха се събрали там или в 
Браила. Бяха се хванали на работа – кой касапин, кой хлебар или дърводелец, но тая проста работа не 
ги смущаваше. Те всички бяха убедени, че ще стоят на нея от ден до пладне. Само чакаха някой от 
именитите войводи да викне, че събира дружина и ще минава в България, за да захвърлят всичко, да 
грабнат пушките и да се наредят под знамето му. 
 – Ей, Мурате, дойде все пак! – тупаха го бившите казаци по раменете и му се радваха. 
 – Стига сте ме наричали с това турско име. Нали съм ви казвал, че не съм турчин. Откраднали са 
мене и сестра ми. 
 – Е как да ти викаме? Кой ще си? 
 Мурат се замисли. Какво име да си избере? Тука мнозина бяха с измислени имена. Сам войвода-
та Филип Тотю1  не беше кръстен така от майка си и баща си. 
 – Никой съм аз – въздъхна възрастният мъж. – Никой. Никой... 
 – Хубаво – свиха рамене те. – Я кажете кой ще прибере Нико за тая нощ? Пък утре ще видим 
какво ще го правим. 

1. Филип Тотю – кръщелното му име е Тодор Тодоров (б. а.). 
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 Така взеха да му викат Нико, после Никола и накрая официално го представиха на войводата 
Панайот Хитов като стария поборник Никола Николаев от Сливенско. 
 – Така ли? – засмя се прочутият хайдутин. – И аз главно из оня край съм шетал, пък не сме се 
срещали. 
 Но като разбра, че бай Никола е от казак алая на Садък паша и че му е другар и приятел повече 
от двайсет години, погледна на него с уважение. 
 – Не можа той да освободи Полша, а? 
 – Не можа – поклати глава новокръстеният бай Никола. 
 – А ние ще освободим ли България? И ние остаряхме май – позасмя се войводата. 
 – Ти си млад! Я се виж! – отвърна Мурат. – А аз като Чайка паша прехвърлих шейсет и пет. 
Изтъркаляха ми се годинките. Но каква друга работа ни гони? А? 
 – И аз това си мисля. Нямаме друга работа ние, дето сме тука – засмя се Панайот. 
 – Ми то... като нямаме друга работа, дай поне това да свършим! 
 – Хайде да те водя с мен в Сърбия – предложи Панайот Хитов.– Там правителството повече ни 
подкрепя. Румънците само ни търпят, а сърбите ни дават оръжие и ще се бият заедно с нас срещу 
султана. 
 В Сърбия нещата се оказаха донякъде така, но не съвсем. Правителството беше дало подслон и 
издръжка само на войводата, а другите български емигранти разпиляваше по селата самѝ да си на-
мерят някакво препитание. В същото време трябваше да са винаги готови да се съберат около вой-
водата си, но той пък да бъде под командването на сръбски офицери. Българските хайдути и комити 
обаче бяха съгласни всичко да изтърпят, защото се виждаше, че ако някой ще воюва със султана, 
това са тъкмо сърбите. А какъв по-добър случай да се подхване битка за освобождението на родина-
та, ако не заедно с тях? 
 Мурат се упъти към планинското село, в което го прати сръбският офицер. Там имало още 
трима българи и добре било да са заедно. Вече мръкваше и се видя, че няма да успее тази вечер да 
стигне. Надигаше се буря. Добре, че наближи някакви къщи и добри хора го упътиха към хана. Там 
щеше да хапне, да преспи и утре да продължи. Влезе в задименото, пълно с мъже помещение, и се 
огледа. Млад мъж стърчеше зад тезгяха. Той веднага забеляза новодошлия и побърза да го настани 
на маса в ъгъла. На нея седеше и кротко отпиваше от виното си някакъв старец. Младият ханджия 
каза: 
 – Имам овнешка яхния и копривена чорба. Какво искаш? 
 – Дай една яхния – поръча пътникът. – А ще има ли къде да преспя? 
 – Има. Като хапнеш, ще ти покажа стаята. Вино ще искаш ли? 
 – Не пия вино – отвърна Мурат-Никола. Това беше единственото, което му остана от мюсюл-
манската вяра. 
 – Поръчай бе, момче – обади се старецът. – Аз ще го изпия. Няма да се похаби. 
 Мурат само се поусмихна притеснено, а като му дойде яхнията, засърба с наведена глава. Над 
покривите проечаха първите гръмотевици и скоро плисна дъжд като из ведро. 
 Старецът го гледаше недоволен. Тръгнал на път, има пари, щом си поръчва яхния с месо, а ед-
но вино му се свиди! 
 – Тю! – каза той и погледна в чашата си, на която дъното вече прозираше. – Едно вино ти се 
досвидя! 
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 – Не ми се свиди, старче – засегна се новодошлият и подвикна:– Ей, момче, дай една кана вино! 
 Дядо Иво се усмихна, наля си и изгълта половин чаша. 
 – Не бързай толкова. Всичкото е за тебе – обади се Никола. 
 – Добър човек си ти – засмя се старецът. – По очите ти се вижда– лицето му изразяваше блажен-
ство. Ех, какъв добър човек. Дали да не го попита и него? – Ти откъде идеш? 
 – От Белград. 
 Дядо Иво поклати разочаровано глава: 
 – Помислих те по дрехите, че си от България. 
 – Оттам съм. 
 – А не си ли ги виждал там някъде? А? По твоето село? Едни такива мънинки, хубавки и плачат, 
плачат? 
 – Не съм, дядо – отвърна Никола. – Не съм – дояде си яхнията и повика да плати, а после хан-
джията го отведе към стаята му. 
 – Ех – въздъхна старият човек, – и той не ги е виждал. Няма ги дечицата ми! Проклети турци! 
Проклети кръвопийци! Господ да ги убие дано! 
 Някъде в далечината гръмотевиците се търкаляха по небето, то се бе разбунтувало и дядо Иво 
напълно подкрепяше гнева му, понеже и той самият беше отчаян и гневен. 
  

МЕСТНИЯТ ГЛАРУС 
 Над покривите летяха чайки и гларуси и досадното им крякане огласяше простора. Обикновено 
Хари не им обръщаше внимание, но днес се чувстваше особено изнервен и ушите му сякаш бяха спе-
циално отворени за всички дразнещи шумове и звуци. 
 Как няма да е изнервен! Току-що беше пратил обратно в ареста седемнайсетгодишния хлапак, с 
когото не за първи път се занимаваше. Прати по дяволите и безочливия му адвокат и стана да отвори 
прозореца, защото изпита физическо отвращение да продължи да диша въздуха, който бяха дишали и 
те. Някъде в далечината се чуваше плисъкът на вълните, морето се бе разбунтувало и Харутюн Ману-
кян напълно подкрепяше гнева му, понеже и той самият беше гневен. 
 Колегата му, когото неизвестно защо завлякоха в София, често му бе казвал, че ще умре млад, 
ако толкова силно преживява всяко престъпление, което разследва. Но как да не се ядосва? Хлапакът, 
когото само една година делеше от навършване на пълнолетие, имаше вече завидна престъпна биогра-
фия. Собствената му циганска махала бе пропищяла от него, въпреки че те обикновено се защитаваха 
един друг от полицията. Досега вече пет пъти беше съден за кражби, грабежи, един палеж и едно 
убийство, което мина за непредумишлено и след по-малко от година той излезе на свобода. Но сега бе 
халосал с нещо тежко по главата и убил собствената си баба, понеже не искала да му даде пари, и бе-
ше ѝ задигнал четиристотин и двайсет лева. Но само защото бе непълнолетен, този напълно оформен 
изверг щеше да получи не доживотна присъда, а от пет до дванайсет години затвор! 
 Хари писа гневно половин час и хлопна папката му на кантонерката до вратата. После отвори 
следващата. Тя беше от делата, по които никой криминалист не би искал да му се случи да работи. Не-
гов колега, полицай, бе прострелял човек. По сигнал за иманярски разкопки в една местност двама 
патрулни полицаи се опитали да задържат трима мъже, но те размахали насреща им кирки и ножове. 
Единият полицай стрелял във въздуха и уж ги усмирили, но тъкмо тогава един от иманярите замахнал 
с нож и ранил полицая. За да се защити, той пък го прострелял и сега иманярят лежеше в болницата, а 
полицаят беше изписан вече и отстранен от служба до изясняване на случая. 
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 Криминалистът тъкмо започна да систематизира доклада си по това разследване, когато при не-
го надникна шофьорът на малката им дежурна оперативна група, в която бяха останали само двамата. 
 – Хари, имаме нов случай. Ставай да вървим – каза той и се подпря на отворената врата. 
 – Какво е станало? – надигна се Харутюн. 
 – Намерили са две бомби в леглото на един мъж. Бомбите били на любовницата му и... 
 – ... жена му го заловила на местопрестъплението как ги гали и целува – довърши заедно с него 
Хари най-новата полицейска шега. 
 – Е, това го знаеш, но сега ще ти кажа нещо съвсем ново! – ухили се шофьорът. 
 Хари се облегна на лакът, готов да чуе поредния бисер от неизчерпаемия му репертоар от вицо-
ве. 
 – Вчера нашият дежурен следовател израснал в службата. Дръпнали го едно стъпало по-нагоре, 
а на негово място са ни пратили някакъв младок от Сливен. 
 Това не беше виц и Хари наостри уши. 
 – Това ли е всичко, което знаеш? 
 – О, не! Безжичният телеграф веднага се задейства и изръси доста интересни подробности. Из-
дърпали са нашия следовател нагоре, тъкмо за да отворят място за новия. А защо, моля, в Бургас? За-
що не в Русе или в Плевен? Ето това се пита в задачката. Ти как мислиш? 
 – Нямам представа. 
 – Ами поразследвай малко. Нали си криминалист – сви рамене шофьорът. 
 – И ти добре се справяш. Наистина ли не си дочул защо? 
 – Не съм. Но пък дочух други любопитни нещица. Току-що бил завършил университета и заради 
чичо си щял бързо да се изкатери по стълбицата, но нещо сгафил, някакво пиянско сбиване, на някого 
пукнал черепчето и трябвало набързо да го разкарат от града му. И за негово добро, и за да не скочат 
журналистите върху чичо му. 
 – А кой му е чичо се пита в задачката? – погледна го любопитно Хари, защото шофьорът му със 
сигурност знаеше отговора, но си го пазеше за десерт. 
 – Нашият любим министър. Е, какво ще кажеш, добре ли се справям? 
 – Отлично! Заслужи си биричката за днес. 
 – Значи след работа те чакам в бюфета – засмя се шофьорът, потри длани и изчезна. 
 Информацията трябваше да се провери. Хари взе папката за малолетния убиец, облече си якето, 
защото ветрецът вън бе хладен и пронизващ, а кабинетът на следователя беше през три преки. 
 Влезе в познатата стая и на познатото олющено бюро наистина видя да седи съвсем непознат 
младеж. 
 – Добър ден – поздрави Хари. – Търся следовател Иванов. 
 – Той вече не работи тук. От днес аз поемам делата му – отвърна младежът. 
 – Аз съм Хари Манукян, криминалист от дежурната оперативна група. 
 Предаде му папката, поговориха по разследването, което практически беше напълно ясно, и на 
раздяла предложи: 
 – Понеже не сте от нашия град и може да имате нужда от допълнителни разяснения, не се при-
теснявайте да ми звъните. 
 Новакът прибра визитката му и Хари си тръгна. Крачеше обратно към полицейския участък с 
наведена глава и дълбоко замислен. 
 Когато в полезрението ти се появи една светеща точка, може да не я забележиш. Но припламва 
втора и ето че те веднага маркират линия. А при трета точка се огражда зона на напрежение. 



7 

 Първата точка за Хари беше странният протокол за върнатия GSM, който получи на домашния 
си адрес от колегата си в София. Атанас не можеше да го е забравил и протоколът бе съставен по-
късно. Втората точка беше обаждането на Боримечков. Разпитваше уж небрежно що за човек е крими-
налистът Атанас Николов. Хари още тогава се запита защо го бяха пратили при Мечката в неговото 
районно управление в София, а не обратно в Бургас? Все разпилени въпроси без връзка помежду им. 
Но зад тези хаотични движения се мержелееше една личност, която се появи в Бургас без никакъв по-
вод и отмъкна колегата му в столицата. И ето че сега тук изведнъж кацна племенникът му– трета точ-
ка. И то не къде да е, а точно на мястото на следователя, с когото работеше неговата оперативна гру-
па. Три точки маркират зона. Кой стоеше в средата на зоната? Собственият му министър или крими-
налистът Атанас Николов? Или по някакво неразбираемо стечение на обстоятелствата – и двамата? 
 “Защо са го назначили тъкмо в Бургас? Ами поразследвай!” – беше казал шофьорът му. Хари 
реши, че май напипва отговора – онази катастрофа по някаква причина бе разтревожила министъра. 
Той издърпа в София материалите заедно с криминалиста, работещ по тях, а сега благодарение на 
връзките си е успял да подмени следователя, на когото същите тези материали трябва да бъдат преда-
дени. 
 “А уж съдебната ни система била независима!” 
 Имаше нещо с GSM-ите, което колегата му не бе доизпипал. Не му беше ясно каква роля играе 
този протокол, с който бе върнато телефончето на американеца. Трябваше да се завре под кожата на 
новака, да стане най-добрият му нов приятел, за да се добере до материалите по разследването, когато 
му ги пратят от София, и може би щеше да се ориентира. 
 Хари крачеше забързано и кроеше планове в ума си: 
 “Ще се отбия утре в края на работния ден и ще го завлека някъде да се почерпим. Ще го засипя с 
лични откровения за живота си. Ще си наизмислям някакви глупости и безобразия, които уж съм вър-
шил на неговите години. Това винаги действа обезоръжаващо. Подтиква те да отвърнеш със същото, 
да станеш по-открит. Създава чувство за близост. Той е сам в града ни и трябва да се опре тъкмо на 
мен! Млад е и неуверен. А аз нали съм местният стар и опитен гларус!” 
 Усмихна се и вдигна глава към виещите се над покривите досадни кресливи птици. Те размахаха 
големите си криле и се изгубиха от очите му. 
 “Няма да е трудно. С такъв противник.” 
 

ПЪРВА КРЪВ, 1872 г. 
 Гаврил яздеше по пътя към Цариград. От сутринта денят беше прекрасен, пътят – почти пуст, и 
му идеше да срита коня и да препусне. Той се засмя и го направи. Кроткият уж жребец само бе чакал. 
Свежата пролет беше покрила със зеленина околните хълмове и в неговите вени напираше неудържи-
мото желание да потича. Вятърът зарови пръсти в косите на младия ездач и в гривата на коня, а ня-
колко гарвана изхвърчаха подплашени от крайпътните храсти. Гаврил копнееше да поеме познатия 
път на север, който толкова години вече не бе минавал. Щеше да стигне столицата, да се прехвърли 
оттатък пролива и да препусне през родните земи на Тракия. Ушите му копнееха за близка реч. Душа-
та му копнееше да се почувства потопен сред свои. Не че на строежа повечето работници не бяха бъл-
гари, но друго си е у дома! А после – все на север! Смяташе да се отбие до Домбровски в Алмалъ, да 
го поразпита повече и от град на град, от човек на човек, да издири някак Дякона Левски. Ако пък не 
го открие в България, той сигурно през зимата стоеше в Румъния. Там щеше непременно да го наме-
ри! 
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 Към кого щеше да се обърне в Румъния, как да се представи, как очакваше да го посрещнат оне-
зи хора, посветили живота си на освобождаването на родината – там на място щеше да види. Смята-
ше, че са умни и корави мъже, сериозни и отговорни. Надяваше се да не са такива отчаяни и впиянче-
ни като полските емигранти. Тях ги харесваше и им съчувстваше, но те бяха изхвърлени много далече 
от земите си и много отдавна. А българите оттатък Дунав висяха застрашително като лавина на сама-
та граница на Османската империя и когато им хрумнеше, прескачаха реката и препускаха през род-
ните земи, за да въздават справедливост и да наказват турците за своеволията им. Гаврил така си 
представяше нещата и във въображението си виждаше тези героични юнаци като снажни мъже с огне-
ни погледи, целите накичени с оръжие и в най-прекрасни дрехи, обшити с гайтани. Да... Той искаше 
да е един от тях. И щеше да е един от тях! Подръпна юздата на коня и го накара да върви със сдържа-
на, но горда стъпка, изправи гръб и сложи лявата ръка на кръста. Отиваше му тази героична поза. Ус-
михна се. 
 Тогава свирна първият куршум. 
 Гаврил мигом скочи и се сви зад най-близкия камък край пътя. Не разбра откъде дойде изстре-
лът. Дали бе застанал откъм правилната страна на камъка? Може би точно сега някой се целеше в гър-
ба му? 
 Беше навлязъл в теснината между два хълма. Отлично място за засади. Толкова години това ви-
наги бе стояло в ума му! Беше носил оръжие, упражнявал се бе в точна стрелба. Беше очаквал този 
момент и ето че се случи. Вече държеше в ръце двата си дългоцеви пистолета и се оглеждаше пред-
пазливо. Къде можеха да са нападателите? Ето, там се показа за миг една чалма над ръба на скалата. 
Гаврил я взе на мушка, но не стреля. Доста далече беше. Сигурно затова и те не го уцелиха. След ми-
нута турчинът притича по-наблизо, а с него още четирима, и пак се прикриха зад големите камъни. 
 “Петима значи!” 
 Бяха добре защитени, но сега ги знаеше къде са и колко са. Очевидно всички бяха на отсрещната 
страна на прохода. Но можеше да се опитат да го обградят и тогава щеше да стане лошо. Не трябваше 
да позволи някой да пресече пътя. 
 – Ей, глупако! – подвикна един от разбойниците на турски. – Само си подхвърли кесията насам 
и ще те пуснем да си вървиш по живо по здраво! 
 – Ние не сме лоши хора. За какво да те убиваме? – додаде друг. 
 Защо ли това му прозвуча много познато? Сигурно защото така разсъждаваха всички разбойни-
ци. Гаврил опипа кесията в пояса си. После я измъкна, замахна леко и я метна насред пътя. Отсреща 
се чу кратко съвещаване. 
 – Защо не я хвърли по-насам бе, говедо? – викна недоволно един. 
 – Прощавай, ага, не можах – оправда се Гаврил. – Нали ще ме пуснете да си вървя? 
 Зад скалата се изправи нисък широкоплещест мъж с провиснали руси мустаци и се засмя. 
 – Ще те пуснем. За какво си ни? Само да не направиш някоя простотия, че ще те заколим като 
пиле! 
 – Няма – обеща Гаврил и вдигна пистолета до ръба на камъка. 
 Над главите им плеснаха с криле още няколко гарвана и изкрякаха. Гаврил се усмихна и поглед-
на към виещите се досадни кресливи птици. Те размахаха големите си криле и се изгубиха от очите 
му. 
 “Няма да е трудно. С такива противници.” 
 Турчинът излезе иззад скалата и приближи бавно. Когато стигна до кесията, точно преди да се 
наведе, Гаврил дръпна спусъка. Мъжът извика и се сгърчи. От гърдите му шурна кръв. Той се хвана за 
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простреляното място с две ръце и учудено погледна червените си длани, а после се строполи на земя-
та. Гневните викове на останалите четирима заглушиха неговите, ако ги е имало. Те наскачаха иззад 
камъните си и се втурнаха с гърмежи срещу упорития пътник. След като изпразниха пушките си, Гав-
рил взе следващия на мушка и пак стреля. Уцели го в рамото, но то беше достатъчно, за да спре устре-
ма им. Разбойниците се уплашиха. Не бяха свикнали на съпротива. Грабнаха под мишници ранения в 
рамото и го завлякоха зад една скала. 
 – Хайде сега да ви видя гърбовете! – викна им Гаврил. – Оставете си пушките и пищовите и 
тръгвайте! Няма да стрелям. 
 – Кръвчицата ти ще изпием! – отвърна му гневен глас. 
 Проехтяха няколко изстрела, но освен да отчупят парчета от околните камъни, нищо не постиг-
наха. 
 Тъкмо тогава в прохода навлезе черда говеда. Сред тях вървеше човек, който кой знае защо не 
яздеше коня си, а го водеше за юздите. Като наближи разбойниците, той вдигна пистолетите си и за-
почна също да стреля по тях от много по-изгодна позиция – движеше се почти по отсрещната страна 
на пътя и ги виждаше добре, а телата на животните го прикриваха. 
 – Вай Аллах! – викна провалилата се дружина и побягна, оставяйки на полесражението тежко 
ранения в гърдите. 
 Говедарят стигна до него и го простреля още веднъж. Дали в израз на злоба, или сложи край на 
мъките му? 
 Гаврил излезе иззад скалата, прибра си кесията и каза: 
 – Благодаря ти, братко! 
 Ръцете му леко трепереха. Не беше проливал досега човешка кръв. Неволно изтри длани в елека. 
 Говедарят свали чалмата си и обърса с кърпа обилната пот: 
 – От сутринта се въртя пред тоя проход и не смея да навляза. Знаех ги, че ме дебнат. Преди два 
месеца ми отмъкнаха тука осемнайсет телета. Проклети разбойници! Но сега си получиха заслужено-
то. Ако бях сам, пак нямаше да се отърва. А не мога дни наред да си държа стадото на едно място. 
 – И аз не знам как щях да се оправя без теб. Добре, че дойде. 
 – Като чух гърмежите, разбрах, че са сгащили друг, който не им се дава. Затова подкарах стадо-
то. И да улучат някое биче, колко ще му навредят! Аз се казвам Али – беше дребен и жилав, с крив 
нос, но не само гърбав по турски, а кривнат и настрани, очевидно чупен още в детството. 
 – Гаврил – отвърна другият, а после се загледа в мъртвеца. – Трябва да го погребем. Не можем 
да го оставим така на чакалите. 
 – Те да си го погребат! – отвърна Али. 
 – Няма да се върнат. 
 Али подритна убития и го обърна по гръб. 
 – Тоя сега какъв е? Мюсюлманин ли е или християнин? По кой обичай да го погребем? 
 – Щом е с чалма... – опита се да предположи Гаврил. 
 – Да, но мустаците му са руси – възрази говедарят. – Те се обличат, както им падне. Може да е 
турчин или грък, или българин, или арнаутин. Всякаква измет се събира в такива банди. 
 – То мен, ако питаш, нито твоят, нито моят бог ще му се зарадва на оня свят – отвърна Гаврил. – 
Ей там видях дълбок овраг. Да го завлечем в него и да го затрупаме с камъни. 
 Като приключиха с убития и си разделиха пистолетите и кесията му, двамата се приготвиха все-
ки да хваща пътя си. Али изгледа с преценяващ поглед пътника. Млад мъж, строен, храбър, с честен 
открит поглед в сините очи. На такъв можеш да се опреш, нищо че е християнин. 
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 – Ти накъде отиваш? – попита говедарят. 
 – Към българско. Тръгнал съм да се прибирам – отвърна Гаврил. 
 – Ама нямаш някаква бърза работа или имаш? 
 – Реших, че ми е време вече. Доста изкарах по тия краища – отговори уклончиво Гаврил. 
 – Като нямаш нищо на ума си, защо не дойдеш с мен, а? Имам още доста път, пък напоследък 
много се увеличиха разбойниците. Тези четиримата няма да ме оставят току така. Някъде напред си-
гурно пак ще ме причакат. Като съм сам, лошо ми се пише. Може и да ме утрепят този път. 
 Гаврил се замисли. Прав беше човекът. Самичък можеше и да го убият. Ей така – за да си отмъс-
тят. А на него дължеше избавлението си. Чувстваше му се задължен. 
 Обаче нали бе тръгнал да търси Левски! 
 – Ако дойда с теб, после аз трябва самичък да се връщам – отвърна Гаврил. – Кой знае на какво 
ще налетя! 
 – Няма да си сам – усмихна се Али. – Пак ще сме двамата. Аз ще продам този добитък и ще се 
върна с тебе за друг. Хайде, хайде. Не се чуди толкова! Освен това длъжник си ми. Аз те отървах. А 
пък ти ги разлюти и не може да ги оставиш на мен да си го изкарат. Справедливо е да... – щеше да до-
бави “да ми се отплатиш”, но беше скромен човек, стори му се много нахално и додаде – да не ме ос-
тавяш сам. 
 “Прав е, аз ги разлютих и може по-нататък да го убият. Бихме могли да идем и да се върнем за-
едно – каза си Гаврил. – И за двамата ще е добре. А после аз ще продължа към България да търся Дя-
кона, а той да се оправя някак, да си наеме помощник занапред... Негова си работа.” 
 – Ами... ще взема да дойда. 
 В следващите две седмици те напредваха бавно на юг със скоростта на крачещо говедо. Позна-
тите им разбойници се опитаха да си отмъстят на Али, но като ги видяха, че са пак двамата, стреляха 
няколко пъти по стадото и се отказаха. Али се оказа весел човек и устата му не млъкваше. Разказваше 
всякакви преживелици от многобройните си пътувания и твърде обилно ругаеше и разбойниците, и 
държавната власт, че ги е оставила да вилнеят свободно. Ругаеше и лошия си късмет, че се е хванал 
тъкмо с този несигурен занаят. 
 – Ако бях станал кожар или дърводелец, никога нямаше да ми се случи да срещна разбойници! – 
А после се засмиваше и сам опровергаваше себе си: – Обаче добре се печели от търговията с говеда. 
 – Колко добре бе, Али? – поинтересува се Гаврил. 
 – Тя самата търговия е майсторска работа – клатеше важно глава турчинът. – Аз не ги купувам 
от цариградския пазар. Ходя чак до Сливен и там са ми по-евтини. Обаче много лошо е по земите на 
българите, много разбойници обикалят, главно черкези. А мюдюрите и заптиетата пръста си не пом-
ръдват. Единственото спасение е да пътуват повече хора заедно. 
 – И добре въоръжени – добави Гаврил. – Аз обаче се обзалагам, че мога край Цариград или Од-
рин да ти намеря добитък на цената, на която го купуваш в Сливен. 
 – Хайде бе! – не повярва Али. – Ти, това ако направиш, знаеш ли колко много пари ще спече-
лим! Ние с тебе сме само за съдружници, Джибриле! 
 И той погледна засмян другаря си. 
 Така Гаврил започна като на шега – хайде само да го придружи, хайде да му намери евтини гове-
да, както обеща, хайде още един път... 
 В никакъв случай не беше се отказал от връщането в родината, за да търси Левски. Но след като 
поразмисли, стигна до логичния извод, че няма защо да обикаля цяло лято България от човек на човек 
и да разпитва, защото можеше да минат месеци, преди да го намери. А можеше и да не го намери 
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изобщо. Сподвижниците му сигурно го криеха. Защо да пращат по дирите на революционера някой, 
който може и да е турски шпионин? Гаврил реши, че е най-добре, като наближи зимата, да иде в Ру-
мъния и да го потърси там. Сигурно и Левски зимуваше отвъд Дунав като хайдутите. 
 Това бяха официалните обяснения за пред гузната му съвест. А имаше още две причини, поради 
които с такава лекота отложи връщането си в родината. Едната беше, че отново плуваше в свои води 
– занимаваше се с търговия, двамата печелеха много. Втората беше, че е по-добре да се включи в на-
родното дело със спечелените пари, отколкото да иде и той голтак при голтаците. Е, имаше малко 
спестени жълтици от заплатата си при поляците. Но сега ги удвои и утрои. Наясно беше, че не може 
да се вдига въстание без пари за пушки, барут, храна, дрехи и други нужни неща. 
 А търговията им добре потръгна. Гаврил се обличаше в съвсем вехти и дори закърпени дрехи и 
ходеше из пазара на Цариград със замотана чалма на главата. Така му се виждаше най-сигурно. Ни-
кой не можеше да предположи, че този дрипав турчин носи в себе си три кесии жълтици. 
 Българските търговци из пазара бяха повече дори от турските, а Гаврил не искаше в този вид 
някой да го разпознае. Затова като видя двама копривщенци, се постара да ги заобиколи отдалече, из-
върнал глава на другата страна. 
 Те крачеха важно между сергиите. Бяха богати хора, изпълнени с достойнство и съзнание за 
постигнатото в живота. Добре облечени, а и добре закръглени. Единият беше Рашко – братът на уби-
тия от разбойниците Лукан Куйлек, чиито пищови Гаврил хвърли в морето. Гълчавата и суетнята нао-
коло сякаш се плъзгаха по тях, без да ги докоснат като вода по мазен тиган. Бедните продавачи ги 
гледаха с угоднически усмивки и им се кланяха. Единственият просяк, който се реши да протегне ше-
па към тях, беше грубо подритнат и мигом забравен. Двамата плуваха в тълпата като кораби в морето. 
Гаврил ги сподири от разстояние, загледан в тази самоувереност. В Копривщица те се кланяха дoземи 
на един неграмотен помак мюдюрин, а тук се движеха като потомствени полски графове! 
 “На челата им не пише, че са българи! – сети се той. – Тука могат да се пъчат, колкото си искат! 
Могат да ритнат дори турчин, защото е просяк. Я да ритнат някой такъв в Пловдив!” 
 Той се позасмя, разбута ги с рамене нарочно грубо, мина помежду им и забърза напред по рабо-
тата си. 
 – Брей, че келеме2! – започнаха да го ругаят те на турски и понаместиха фесовете си да не пад-
нат. – Я не се бутай в хората! Я по-кротко бе, хаирсъзин3 такъв! Гледай да не си изпатиш! 
 После, смръщили недоволно вежди, започнаха да си избират от богато отрупаните сергии с чуш-
ки, патладжани и други едри зеленчуци, за да ги занесат на хандижията в “Балкапан” да им ги сготви. 
И гроздето беше едро и от всякакви сортове, и смокините ухаеха главозамайващо. През септември 
изобилието преливаше по сергиите и пълнеше въздуха с аромати. 
 – Абе, Рашко, тоя не беше ли Гаврил? – попита единият копривщенец, опитвайки зрънце кехли-
барено грозде. 
 – Кой Гаврил? – не се сети Рашко Куйлек. 
 – Гаврил бе, на Грую Хлътев сина! 
 Рашко се загледа подир дрипавия мъж с чалмата. Висок, млад, строен и силен, с широки раме-
не... Помнеше Гаврил като юноша, по-тънък, но височък наистина. Можеше сега да е на тези години. 
 – Не му погледнах лицето – отвърна той, но май наистина беше с русолява брада и синеок. 
 – Да. Не е турчин, нищо че е с чалма. Предрешил се е. Крие се от нещо сигурно. По очите на не-
го ми заприлича. 

2. Келеме – негодник (тур.), (б. а.). 
3. Хаирсъзин – зъл човек, проклетник (тур.), (б. а.). 
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 – Не знам. Чувах някакви неща за него, ама отдавна. Съдили го за нещо в Измир. Пропадна той, 
кривна от правия път. Горката му майчица, за нея ми е жал. Хубаво момче беше, тя толкова трепера 
над него, а пък той хаймана4 да излезе! Вместо да ѝ бъде опора на старини... Ех, такъв е животът–и 
Рашко заклати мъдро глава с укор към пропадналия си съгражданин и същевременно със задоволство-
то на преуспял праведник, когото бог е опазил от такава участ заради големите му способности. 
 Така в началото на септември Гаврил и Али отново поеха на път с голяма черда млади бичета – 
добре охранени по старопланинските пасища през лятото и докарани за продан край Цариград. Бяха 
масивни, млади и непокорни, но двамата търговци не им даваха зор. Единият бавно яздеше отпред да 
им определя посоката, а те, подвластни на стадния си инстинкт, го следваха, поспираха да пасат тук и 
там, и продължаваха напред, леко подтиквани от задния конник. Двамата съдружници нямаха друга 
грижа, освен да внимават за разбойници и да гледат да се придвижват от рекичка към рекичка или го-
лям извор, та да поят добитъка. Преди всеки проход слизаха от конете и тръгваха посред говедата, за 
да не бъдат простреляни от чакащи в засада разбойници. Имаше обаче голям риск, ако някой започне 
да гърми по бичетата, те да се втурнат подплашени и да ги стъпчат. Но нали затова държаха конете до 
себе си – веднага щяха да се метнат отгоре им и, прилепени към техните гърбове, да препуснат с цяла-
та черда. 
 Досега тактиката им беше безпогрешна. Една банда близо до Айдън си опита късмета, но не спо-
лучи. Сега Гаврил смяташе това да му е последното участие. В края на септември щяха да стигнат Из-
мир, да продадат там добитъка за седмица-две и тогава чак смяташе да съобщи на съдружника си, че е 
време да си поделят печалбата и той отново да хване пътя към България. Към края на октомври или 
средата на ноември щеше да стигне в Румъния. Тъкмо зима. Тъкмо може Левски също да се е прибрал 
там. 
 Такива бяха плановете му. Но “човек предполага, а господ разполага”, обичаше да казва майка 
му. 
 В Измир отново си позволи да заприлича на човек – да иде на баня, да облече гиздави дрехи, 
както обичаше, да се изфука с хубавия си кон, закачил златния медальон на гърдите му. За всичките 
тези превратни години Гаврил никога не изгуби високото си самочувствие, макар да преживя всякак-
ви обрати. Приятелите му го тупаха по раменете и му се възхищаваха искрено. Нямаше друг сред тях, 
който така да се бе сринал от върха чак в пропастта, и после съвсем за кратко– гледаш го пак горе, пак 
изправен! 
 – Гавриле, нямаш равен на себе си! – казваха те възторжено. 
 – Гавриле, чух да се продава една хубава къща в края на арменската махала, искаш ли да я ви-
диш. Купи я, задомѝ се вече! 
 – Друга булка ме чака мен – отвръщаше той със загадъчна усмивка. 
 – Къде бе, братко – наостряха слух приятелите му хем любопитни, хем радостни заради него, 
затова, че е преглътнал мъката си по дъщерята на златаря и отново е намерил щастие в любовта. 
 – Как се казва? 
 – Свобода. 
 – А красива ли е? 
 – А богатска щерка ли е? 
 – Бедна е – усмихваше се Гаврил. – Но е красива. Омагьоса ми душата. От тука, право при нея 
отивам. 
 – Брей! – цъкаха с добродушна завист приятелите му. 

4. Хаймана – безделник, скитник, нехранимайко (тур.), (б. а.). 
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 – Аз имам една братовчедка, Свободка се казва и тя – обади се старият му другар Панайот. – Да 
не би на нея да си попаднал? Ама не е чак красавица. Даже има мустачки и е малко трътлеста. 
 Всички се заливаха от смях, а най-много Гаврил. После обърсваше сълзите от очите си и отвръ-
щаше сериозно: 
 – Не ми се вярва да е тя. Пък и не ми е споменавала за тебе. 
 От дълбините на дюкяна си Гроник Куюмджиян го видя няколко пъти как язди като левент укра-
сения с медальона жребец, но само смръщи вежди и наведе глава, а сърцето му се разтупка, като че ли 
щеше да изскочи от гърдите. Нарочно ли го правеше Гаврил? Защо минаваше по тази улица? Можеше 
да заобиколи по съседната. Или искаше да му покаже, че си е стъпил на краката? Че арменецът е сгре-
шил, като го отблъсна? 
 Старият мъж въздъхваше тежко и преглъщаше сълзите си: 
 “За някои неща в тоя живот няма път назад, Гавриле” – казваше си той и подхващаше с фините 
си инструменти работата по поредната брошка, но трябваше да изчака, докато ръцете му спрат да тре-
перят. 
 Най-после стадото бе продадено и двамата съдружници се почерпиха обилно с печена кокошка, 
пилаф и баклава в хана, където бяха отседнали. 
 А после се качиха в стаята на Гаврил. Време беше той да съобщи на Али, че това е била послед-
ната им сделка заедно. Турчинът изсипа златните лири на масата и захвана да ги брои. 
 – Още година така, Джибриле, и ще си купя къща – засмя се той.– И ще се оженя. Не съм млад 
вече, гоня четирийсетте, но нямах нищо заделено настрана. И ти за някаква жена си говорил. На колко 
си? 
 – На двайсет и девет. 
 – И на тебе ти е време, аркадаш. После ще оплешивеем и ще вземат да не ни харесват жените – 
засмя се той. 
 – Така е, Али – съгласи се Гаврил. – Затова сега, вместо да броиш алтъните5|, просто ги раздели 
на две купчини. Ето така, три на теб, три на мен. Три на теб, три на мен. По три по-бързо става – и 
Гаврил, без да му даде време да се опомни, пъргаво разпредели парите. 
 – Чакай, чакай! Защо? 
 – Защото аз си тръгвам към България. Бях ти казал, че зимата ще си ида, забрави ли? 
 – Не съм забравил, но... надявах се да се откажеш. Виж как хубаво работим заедно! Теб те бива, 
аркадаш. И мен също. Защо да си разваляме ортаклъка6? 
 – Виж, Али – опита вразумително Гаврил, – аз не съм си променил намеренията. Само ги отло-
жих. Не ме спирай, приятелю. 
 Ръцете на Али се разтрепераха и той ги тикна в джобовете на потурите си. Погледна двете куп-
чинки златни пари и сега едната му се виждаше недостатъчна за плановете му. Истина беше, че тя 
представляваше голяма печалба за него, че сам никога нямаше да изкара толкова много, но се бе раз-
мечтал, а сега Гаврил го поля със студена вода. Редно ли беше да делят по равно, щом той го бе вка-
рал в занаята? 
 – В такъв случай неправилно направи подялбата – каза Али с пресъхнало гърло и се прокашля. – 
На мен се пада да получа повече, защото аз те взех за съдружник. 
 – Да, но и аз дадох равен дял с теб, като купувахме първото стадо заедно – възрази Гаврил. 
 – Обаче без мен ти, Джибриле, изобщо нямаше да се хванеш с тази работа! 

5. Алтъни – златни пари, жълтици (тур.), (б. а.). 
6. Ортаклък – обща работа, съдружничество (тур.), (б. а.). 
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 – А без мен ти щеше всеки път да ходиш чак до Сливен. И за едно лято щеше да прекараш най-
много три стада. Заедно прекарахме пет, защото аз ги спазарих на същата цена не в Сливен, а край Ис-
танбул. 
 Нямаше да се остави българинът. Али го изгледа под вежди и посегна към ножа в пояса си. 
 – Недей, Али – пипна своя нож Гаврил. – Сега наистина ще се разделим, щом се хванахме за но-
жовете, но нека да е мирно и тихо. 
 Като държеше едната ръка на ножа, той приплъзна с другата към себе си по-близката купчина, 
пресегна се за една торба на леглото и я сложи на коленете си. После, без да изпуска дребния турчин 
от очи, събори парите в нея и се изправи. 
 Отстъпи крачка назад, за да му даде възможност и той да прибере своя дял. След минута те стоя-
ха един срещу друг, всеки с торба на рамо, и се гледаха. 
 – Аз си отивам в стаята – проговори Али и заднешком се изниза към вратата. 
 Гаврил бързо залости след него. Постоя само миг неподвижен, а после започна да тъпче в диса-
гите си дрехи, парите, завързани в три кърпи и натикани между ризите и гащите, скъта в един джоб 
златния медальон и си остави подръка само шепа монети. Трябваше незабавно да изчезне, но накъде? 
Каза на Али, че тръгва към България. Значи той просто можеше да отскочи до приятелите си в турска-
та махала и веднага да организира една потеря. Колко му е на бързи коне да го настигнат тази нощ, да 
му видят сметката някъде в пущинаците и да си поделят парите му! Накъде да хване? 
 В същото време съвсем подобни мисли минаха през главата на Али. Той събираше панически 
багажа си, за да хукне нанякъде и да се скрие от българина, който можеше ей сега да скокне до прия-
телите си в квартала край пристанището и да дойдат да го заколят в стаята. Али ги беше виждал каква 
измет са всичките. Чудеше се защо Гаврил дружи с такива пропаднали хора, ама имало защо! Ето, мо-
жеха да му свършат добра работа! Сега трябваше незабавно да изчезне от този хан и да си потърси по-
добро място за пренощуване в турската махала, а утре бързо-бързо да напусне града. И дано даде ал-
лах никога повече пътищата им да не се пресекат! 
 Пръв се изхлузи Али. Разплати се с ханджията, озъртайки се неспокойно, и потъна в мрака на 
тясната улица. Когато Гаврил слезе от стаята си, той беше вече много далече. Гаврил се спазари с хан-
джията да му продаде коня си и с това да плати за стаята. Додаде малко в пари и двамата се разделиха 
доволни, защото гостилничарят не бе купувал толкова евтино такъв прекрасен кон. 
 Гаврил прецени, че има пред себе си само една възможност да напусне Измир. На север можеше 
да го преследват, на юг не искаше да тръгва, защото щеше още повече да задълбае сред турци и може-
ше пак да налети на Али. Оставаше да се качи на някой кораб тайно, защото нямаше подготвено тес-
кере, и да отплава. 
 Накъде? 
 Накъдето успее. 
 Така се озова на пристанището, скрит в сенките, и се загледа към закотвените кораби, към хора-
та, които минаваха насам-натам. Как да разбере кой ще отплава най-скоро? Забеляза, че към един па-
раход отиват повече моряци, качват се, а никой вече не слиза. Май това му трябва. Екипажът се съби-
ра. Наблизо минаха двамина, които тихо си говореха. 
 – Хей, братлета – подвикна им Гаврил на български, защото дочу славянска реч. – Какви сте 
вие? 
 – Моряци сме. 
 – Откъде сте? – излезе той от сенките. 
 – Далматинци сме, хървати. 
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 Цяла Далмация бе в границите на Австро-Унгария и корабът беше австрийски. Но славянските 
им езици се оказаха толкова близки, че те с лекота се разбираха. Съвсем не както с поляците. 
 – Сега ли отплавате? – попита Гаврил. 
 – С изгрева – отвърнаха те. 
 – Можете ли да ме скриете на вашия кораб? Трябва веднага да се махна от Измир! 
 – Защо бе, брате? – засмяха се двамата, явно подпийнали. 
 – Гони ме мъжът на една кадъна – поднесе им убедителна версия Гаврил.–Нещо много ми е ядо-
сан. Ще ви платя пет жълтици и за плаването и да ям нещо, докато съм с вас. Ще стигнат ли? 
 Далматинците се запревиваха от смях, а после единият каза: 
 – Имаш късмет, че корабът ни не е пътнически. Щеше да има турски пост и да ти иска тескере. А 
нашият е товарен кораб, затова направѝ ги жълтиците поне шест и идвай! Ако не стигнат парите, ще 
ти кажем. Ти гледай да ядеш по-малко! 
 Те прибраха Гаврил в каютата си. Никой от екипажа не им обърна внимание, дори не забеляза, 
че се качва непознат човек. 
 Изгревът посрещна беглеца в морето. Корабът се носеше с леко полюляване далече от този град, 
в който кой знае защо лошият късмет отново застрашително се надвеси отгоре му като да го смачка. 
 “Но този път се отървах! Този път му избягах!” – каза си Гаврил, загледан към морската шир 
през илюминатора. 
 Двамата мъже деляха една каюта, но работеха в различни вахти и това позволяваше в двете лег-
ла да спят трима. Единият винаги го нямаше. Сега единият се прибра, а другият вече беше станал под 
звъна на корабната камбана и припряно излезе. 
 – Е, братко – подхвана завърналият се, преди да легне да спи, – как ти се струва плаването? 
 – Малко ми се гади. Накъде отиваме? 
 – Към Александрия в Египет. Гади ти се от люлеенето на кораба. Ще свикнеш. Дано дотогава не 
оповръщаш тука, че няма да се диша. 
 – Няма – обеща Гаврил и стисна зъби. 
 – Та защо избяга от султана? – подхвана пак далматинецът темата, която Гаврил смяташе, че са 
изяснили още на пристанището. 
 – Заради един ревнив турчин. Пустата му жена, много беше хубава и много шавлива. 
 – Разправяй ги тия на баба ми! – засмя се морякът. – Да ти кажа ли защо избяга? 
 – Кажи ми – отвърна заинтригуван Гаврил. 
 – Защото ти, братко, си от ония разбойници, дето в България са обрали турската хазна. Чухме 
ние за този обир. Вестниците веднага написаха. Задигнали били стотици хиляди грошове от данъците 
на султана. Сигурно добър дял ти се е паднал, щом като можеш да платиш шест златни пари, за да те 
приберем. 
 Гаврил смръщи вежди и попита: 
 – Къде е станало това? 
 – Я не се прави на умряла лисица! – засмя се далматинецът. 
 – Не, наистина не знам. Какво пише във вестника? 
 Морякът го изгледа още веднъж с основателно съмнение, пък бръкна под възглавницата си и из-
вади смачкан вестник. 
 – Нa, чети! 
 Гаврил го разлисти и загледа безпомощно. 
 – С какви букви е това? Нищо не разбирам. 
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 – С немски. Ето. Пише... така... така... а, тука е. “В прохода Арабаконак7  разбойници причакали 
турската пощенска кола, с която се превозвали данъчните постъпления от Орханийско8 и Тетевенско 
към София. Нападнали царската хазна на двайсет и втори септември и откраднали всичките пари, над 
сто хиляди гроша, което е равно на хиляда турски лири. Сега софийският окръжен управител Махзар 
паша води разследване и е по следите на обирджиите.” 
 Гаврил го изслуша смръщено, а после обясни: 
 – Не съм от тях, наистина. По-близо е Румъния. Там щях да избягам или в Сърбия, вместо тол-
кова на юг сред всичките тези турци. Аз съм търговец. Побягнах от съдружника си, защото се скарах-
ме, а той е турчин и можеше да ме заколят приятелите му. 
 Тази версия се видя по-достоверна на хърватина. 
 – Добре, Гавриле. Сега вече ти вярвам – каза той, а после се засмя.– Ама здравата са оскубали 
султана твоите хора, а? 
 Гаврил също се засмя и поклати глава, но кой знае защо го изпълни тревога. Досега никога не 
беше чувал да се е случвало такова нещо! Разбойници нападаха кервани, нападаха отделни търговци... 
Никога добре охраняваната поща, с която също се пренасяха пари. Никога тези, които превозваха 
държавния данък, защото и него го охраняваха войници. Някой се бе осмелил да посегне на държава-
та. Беше го сторил в земите на българите и това щеше тъкмо на тях да им излезе през носа! Независи-
мо кои са били разбойниците. А ако се окажеха българи? 
 Той се хвана за главата. Не искаше да си го помисли. 
 Не искаше да си го представи! 

Галина Златарева 

7. Проходът Арабаконак – днес Ботевградски проход, в географско отношение той разделя Западна Стара планина 
от Средна Стара планина (б. а.). 
8. Орхание – днешният Ботевград в Северозападна България (б. а.). 
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