
Той не знаеше отдих, 

                                                                                                                                            

Ни мир, нито сън, 

 Превърнал се беше 

 На дух, на огън. 

                                                                                                                                                               

И. Вазов                                                                                                                                                                      

142 години от обесването на Апостола на свободата- 

Васил Левски. На тази зловеща дата целият български 

народ се прекланя пред името, делото и подвига на своя 

велик син. 

Животът на революционера е неизчерпаем извор на 

патриотизъм, на кристално чисто родолюбие. Той е велико 

вдъхновение за редица писатели. Левски е едно голямо 

знаме и за нас, младите хора на България. Защото само 

големите граждански личности са могли да остават 

отпечатъка на своята индивидуалност върху събитията и 

времето и с това оказват реално въздействие върху по- 

нататъшното развитие на обществените процеси - само 

такива личности остават в историята на своя народ, а чрез 

нея и в световната история. 

   Името и делото на Дякона са увенчани с най- хубавия 

лавров венец, с ореола на величие и безсмъртие. В онова 

време на кози пътеки, на потери, на ханчета,  приютили 

предатели, един млад човек, рус като житото и синеок като 

небето, отразено в бистрите бели извори, кръстоса по 

цървули планините и долините на родината от град на град, 

от село на село, от човек на човек, от сърце на сърце да 

буди народната свяст.  И до ден днешен Дякона обикаля 

българските предели- един символ на свободата, една 

неистова воля за народовластие, едно въплъщение на 

нравственост. Неговото име цели 142 години още живее с 

нас. Патриотизмът на Левски е светъл и кристално чист. 

Той искаше да ни научи на саможертва, когато става дума 

за Отечество, за свобода, за човешко достойнство. Затова 

целият му живот беше колкото мисъл, толкова и деяния. 

Един факел, който се зае да подпали цяла империя и тя 

така горя, че зарите на този огън се виждат и до днес и 

трябва да се виждат, ако искаме да я има   България.     

   Дали в днешно време има такива личности като 

Васил Левски? Не, отговорно бих казала. А имаме нужда. 

Представете си каква държава щяхме да бъдем? Да, 

бяхме, но не сме. Защото ние пак мълчим, колкото и 

цените да скачат, пак привеждаме глава, когато някой има 

малко повече власт и се опитва да ни докаже, че сме 

нищожество. Всеки гледа своя просперитет.  

Това ли е истинска България, за която Левски даде 

живота си?  

 

Такъв ли е българският 

народ: сбор от спекуланти, от 

властолюбци, от крадци и 

мошеници? Можем ли да бъдем 

наследници на Дякона, когато 

днес толкова много искаме за 

себе си и толкова малко за 

Отечеството? Тревожно и 

страшно звучат  тези въпроси, 

защото отговорите ни смачкват  

душата, защото там, дето има 

корист  и сметка, там нито 

републиката е чиста и свята, 

нито смело ще се развее 

знамето на демократичното 

общество.  

Когато застанем пред 

образа на Левски, си даваме 

сметка, че делото му е не е 

завършено. Тъй както Христос 

на разпятието постави началото 

на нова ера за човечеството, 

така и Левски със смъртта си 

и з г р а д и  ф у нд а м ен т а  н а 

националното ни достойнство. 

Неговият пиедестал е дело на 

всички нас, защото всеки ден 

всеки един от нас гради или 

руши  националния образ, 

култура и държава. Тази 

равносметка ни задължава да 

помним миналото си, да съдим 

грешките си и да творим с 

делата си бъдещето на нашите 

деца. Ние сме тези, които  не 

трябва да привеждаме глава, а 

да се изправим и да се борим 

за нашата България.  

     Със зъби и нокти ще те 

защитавам! 

    Ще бъда твоя сянка, жива 

твоя плът! 

Забравата със стих ще 

умъртвявам 

 Със рози ще обсипвам твоя 

славен път. 

 Ц. Чалъков                       

Даниела Кривулева XI в 

клас 

          Левски – едно „знаме“ и днес  

 

Брой 11/ февруари 2015 г. Училищен вестник СОУ  “Васил Левски” Велинград 

 

На 31.10.2014г. беше 

отбелязан Хелоуин. 

Учениците, изучаващи 

интензивно английски 

език, се запознаха с 

празника и с традициите 

на древните келти. 

На 15 и 16 ноември 

2014г. на националното 

състезание по речеви и 

комуникативни умения на 

английски език в 

Монтана,  четирима 

ученици от СОУ "Васил 

Левски" – Велинград- 

Мария Дошева , Николай 

Панков,  Светослав 

Кепчелев и Даниела 

Бъндева, се класираха  в 

челната десятка въпреки 

конкуренцията от 140 

ученици от езикови 

гимназии от цялата 

страна. 

На 28.11.2014г. в двора 

на училището бяха 

официално открити 

спортни площадки от 

кмета на община 

Велинград- г-н Иван 

Лебанов в присъствието 

на гости, ученици, 

учители и родители. 

Двата проекта са 

свързани с изграждането 

на спортни съоръжения-

"Фитнес на открито-слей 

се с природата" по 

Национална програма "За 

чиста околна среда-

2014г.” и 

многофункционална 

спортна площадка за 

баскетбол, волейбол и 

футбол на малки врати. 

  Училищни новини 



С ТРАНИ ЦА 2  

 

Помним Левски 

Знаят малки и големи 

името и делото на Левски. 

Помнят благодетеля свещен 

и вярата му в утрешния ден. 

И след лъвския му скок непобедим, 

Левски е героят най-любим! 

 

Светослав Лазаров – 1 б клас Фати Налбантова —10 б клас 

Той е човек- също като мен и 

вас. Но с какво е различен? 

Какво го превръща от дякон в 

светец? Как едно момче от 

Карлово се превръща в идея, в 

символ на вярата, която и до 

днес  ни крепи? За да си дадем 

отговор на този въпрос, трябва 

да опознаем Човека Левски. 

Всички знаем фактите за Васил 

Иванов Кунчев- как започва 

образованието си в Карлово, а 

впоследствие отива с вуйчо –

послушник в манастир, след 

смъртта на баща си. Но дали 
можем да си представим какво 

е било за него това- едва 14-

годишен, загубил примера си, 

присъствието на учител в живота 

си, той отива на ново място, да 

учи. И той учи, където е 

възможно по онова време, пее 
в хор- по всичко личи, че е с 

чувствителна душа, душа, 

приемаща с трепет изкуството. 

Във време на робство не е 

изненадващо, че млад човек 

като Васил намира утеха в 

религията. Но знаейки по-

нататъшните му действия, ние 

осъзнаваме, че в сърцето му -

освен чувствителност , е горял 

огън- имало е сила, очакваща 

момент да избухне. Той е 

преценявал,  учел се е, 

постепенно е разбирал света, в 

който живее, и срещайки 

Раковски, Васил намира себе 

с и . 
Какво е означавало да бъдеш 

революционер? Да бягаш , да 

внимаваш да не поставиш 

скъпи хора в опасност, да 

нямаш, често да гладуваш, да се 

молиш за семейството си, ако 

все още имаш такова. Да си 
г о т о в  д а  у м р е ш .  

„ Аз съм се посветил на 

отечеството си; жертва за 

освобождението му, а не да 

бъда кой  знае какъв.“  

Това са думи на Дякона. Думи 

на човек, който е можел да бъде 

какъвто пожелае- човек с 

бъдеще -умен, силен и с бърза 

мисъл. Но тогава защо обрича 

себе си, защо похабява най-

хубавите си години за кауза, 

която изглежда повече от 

о б р е ч е н а ? 

Дали героите формират епохата 

или тя-тях? Левски е дал отговор: 

„Времето е в нас и ние сме във 
времето. То нас обръща и ние 

него преобръщаме.“ Той е бил с 

напредничаво мислене, отсявал 

е най-доброто от идеите на 

съратниците си, докато стигне до 

целта, осмислила живота му, цел 

я с н а  и  н е п о к л а т и м а . 
Революционерът Левски е 

формиран от епохата. Но 

Борецът Левски e човекът, 

оставил семейство; човекът, дал 

на България душата си - за да 

бъде разкъсана; човекът, с 

огнените думи, които се впиват 

в сърцето. Левски, искрата на 

н а д е ж д а т а ! 

„Философът“, прогледнал години 

напред! Певецът, християнинът, 

ученият човек,човеколюбецът, 

м ъ ч е н и к ъ т . 

„Братство всекиго, без да 

гледаме на вяра и народност!“ 

Това е Левски- с ясния поглед, 

гледащ към светлите бъднини. 
Апостолът, направил лъвски скок 

към доброто бъдеще, когото ние 

все още се опитваме да 

настигнем.  

 

 

Име свято за нашата родина 

с геройски подвизи безчет, 

Апостол на свободата го наричат 

с делата си прославил се навред. 

 

Името му ни напомня за 

далечни времена, за идеали, 

за мечти, за свобода, 

за една обща българска мечта. 

 

Пред него ние скланяме глава. 

Пълни с гордост нашите сърца, 

а пред портрета му венци 

поднасят възрастни, деца… 

 

Име свято за нашата родина 

с геройски подвизи безчет, 

Апостол на свободата го наричат 

оставил ни послания, завет… 

Жана Янкова, 11 б клас  

Васил Левски 

Левски-познат, но недостижим! 

Радослава Райчева - 11б клас 

Йоан Сюлеймезян 1 б клас 



ПЪТЯТ КЪМ УСПЕХА 

 

 

С ТРАНИ ЦА 3  

1.Каква беше темата на твоя реферат? 
 Реших да пиша за моя роден край, затова 
избрах темата: „Чепинската долина и Дружба 
„Родина”- трудният път към верската 
толерантност.” 
 
2.Защо реши да участваш? 
 Хареса ми надсловът на конкурса - „Любовта 
към Отечеството превъзхожда всички 
световни добрини”. Смятам, че родолюбието 
е изключително важен ценностен ориентир. 
Трябва да се гордеем, че сме българи, да 
обичаме родината си и да сме отговорни за 
бъдещето ѝ.  
 
3.Каква беше наградата и къде ти я 
връчиха? 
Рефератът ми беше отличен със 
специалната награда на Общобългарска 
фондация „Тангра –ТанНакра” : грамота и 
книга за България. Те ми бяха връчени в 
Националния археологически музей лично от 
г-н Петко Колев, председател на 
фондацията, с пожеланието да обичам 
Отечеството и да не се отказвам да 
преследвам мечтите си. 
 Постиженията на тези двама ученици са 
гордост за цялото училище. Желаем им 
успех и още много поводи за радост и 
гордост.  
                                                                      
Радослава Райчева, 11Б клас 

Историята е наука, 

важна както за миналото, 

така и за бъдещето. Това 

са разбрали и нашите 

съученици Йорданка 

Фурнаджиева и Янаки 

Кръстев от Xа и VIIа клас, 

които миналата година 

спечелиха награди с 

рефератите си по история. 

Йорданка Фурнаджиева: 

 

1 .Как разбра за 

конкурса? 

Посещавам СИП по 

история.  Г-жа Тотолакова, 

н а ш и я т  у ч и т ел ,  н и 

и н ф о р м и р а  з а 

историческия конкурс 

„Ценности“ и реших, че за 

мен ще бъде интересно да 

участвам, да предизвикам 

себе си. 

 

2.Каква беше наградата и къде ти я връчиха? 

Получих Специалната награда на Института за исторически 

изследвания в БАН- грамота и три прекрасни книги, разглеждащи 

интересни исторически въпроси. Наградата ми връчиха на 11-ти октомври 

в Националния исторически музей в София. 



Символите на любовта 

 

С ТРАНИ ЦА 4  

Сърце – от векове то е символ на чистата любов, която идва 

от душата. Шоколадови бонбониери, плюшени възглавнички, 

бижута и много други декоративни сърца. предават топлината 

между влюбените. 

Нямаха междучасие 

Александра Пеева,Веселина Гълева, Радослава Райчева, Виктория 

Чешмеджиева,Атидже Дживкова, Жана Янкова,Фати Налбантова, 

Владимир Чечев, Мария Дошева, Владислав Мирчев, Реджеп Осман, 

Емануил Николов. 

Ръководител: Олга Атанасова 

Директор: Емил Моллов 

 

Празникът на влюбените "Свети Валентин " ни предоставя възможността без думи, а само чрез 

символи да изразим чувствата си. 

 

Той е изпъстрен с различни знаци на обич, които носят в себе си скрита символика.  

В този ден, когато получаваме подаръци и цветя, за да разберем посланието на любимия, е добре 

да знаем какво означават те. 

Роза - с нея без думи влюбеният признава: "Аз те обожавам". 

Това е любимото цвете на богинята на любовта Венера.  

Червената роза е символ на силното желание, на огнената 

страст. 

Купидон - това е най-популярният символ на празника на 

влюбените.  

Синът на Венера е олицетворение на пламенните чувства от 

пръв поглед.  

Купидон е свързван и с несподелената любов.  

Валентинки – какво е празникът без ярките 

поздравителни картички, които си изпращат 

влюбените.  

Гълъби - те са символ на верността и вечната любов, защото те 

прекарват целия си живот с един и същ партньор. За разлика от 

други себеподобни при гълъбите и майката, и бащата се грижат 

по равно за своите пиленца.  

Дантела - преди един век жените са носели със себе си 

дантелени носни кърпички. Ако дамата изпуснела носната си 

кърпичка, мъжът, който бил близо до нея, е длъжен да вдигне 

кърпичката и да я върне на нейната притежателка.  

Пръстени – в много страни хората по време на годежи и 

сватби си разменяли пръстени.  

Две, три столетия назад на деня на Свети Валентин било 

много популярно да се устройват годежи. 

На 24.11.2014г. се 

проведе среща на 

учениците от Х и ХI 

клас с проф. Христо 

Пимпирев- 

председател на 

Българския 

антарктически  инст

итут. Чрез 

презентация 

учениците бяха 

запознати с 

дейността на 

българската база на 

континента 

Антарктида и 

изследванията, 

провеждани там.  

 

На 16.12.2014г. в 

СОУ "Васил 

Левски" се 

проведе 

учредително 

събрание на клуб 

"Млади 

възрожденци", в 

което взеха 

участие ученици 

от X и XI класове 

и учители по 

история и 

цивилизация. 

Гости бяха д-р 

Любомир Крантев 

Училищни новини 



 

 

С ТРАНИ ЦА 5  

 

Имаше някъде там, далече в планината, едно 

красиво малко градче.На пръв поглед то беше съвсем 

обикновено,но малцина знаеха за тайните, които 

крие.Хората там бяха добродушни,усмихнати,но погледът 

им стигаше само до съседната уличка. 

Коледа наближаваше,улици и къщи бяха покрити със 

сняг,децата тичаха и пееха радостни песни,а хората се бяха 

втурнали да купуват подаръци.Всички бяха навън и се 

радваха на хубавия ден,всички,освен едно момиче.Това 

момиче стоеше на прозореца на дървената си 

къщичка,която беше в началото на гората,заобикаляща 

градчето,далеч от настаналата веселба. 

Това самотно момиче,на име Ема,беше много красиво-с 

дълга кестенява коса,на която се открояваха нежни 

къдрици.Очите й-сини сапфири,а кожата й-порцеланова.Тя 

живееше само с чичо си,единственият неин близък,който 

изпиваше голяма част от парите, които имаха, в 

кварталната кръчма на приятеля си Асен.Асен често се 

опитваше да вразуми своя приятел,но не след дълго 

разбираше,че това е безуспешно.Тогава той връщаше част 

от парите на своя приятел,похарчени за поредната чашка, с 

думите: “Не забравяй за Ема”.Чичото на Ема се казваше 

Иван,но той не беше просто поредният алкохолик,а беше 

човек с много болка в сърцето.Той беше загубил сина 

си,жена си,майка си,баща си,своя брат Александър и 

неговата жена Мила.Всички те бяха изчезнали преди много 

години,както голяма част от семействата на останалите 

хора от града.И въпреки това никой вече не си задаваше 

въпроса къде са всички тези хора.Жителите на този град 

живееха ден за ден,те бяха винаги усмихнати и се 

веселяха,сякаш бяха забравили или се опитваха да 

забравят тъгата за своите роднини. 

Един ден,когато Ема отново остана сама вкъщи,реши да 

отиде на мястото, където последно беше видяла майка 

си.Тя облече дългото си бяло палто и тръгна към гората.Не 

след дълго стигна до една приказна поляна,заобиколена с 

огромни дървета, покрити с нежен,пухкав,бял прашец,а в 

средата на тази поляна имаше голям кристален трон,чакащ 

своята кралица.Да, естествено,това не беше прашец,а 

просто сняг,и големият кристален трон беше просто един 

обикновен голям камък, покрит с лед,но така си 

представяха приказната поляна Ема и майка й, преди да 

изчезне.Ема се приближи до камъка,седна до него и 

заплака. 

-Кажи ми,прекрасна ми поляно,къде отведе моята 

майка?Кажи ми ти, ветре студен,къде е моят баща?Кажи 

ми ти, горо ,какви тайни криеш ти? 

В този момент тя усети присъствие и чу шум.. 

„Някое животинче”-каза си тя и си отиде. 

Ема не знаеше,че от този момент нататък животът й щеше 

да се промени.Тя се прибра в своята къщурка,запали 

камината,нежно зави чичо си,който беше заспал отново 

след няколко чашки алкохол, и седна до прозореца да гледа 

снега.Беше рожденият й ден,но нямаше кой да се сети за 

това.Неусетно тя заспа до прозореца,а едни очи тайно 

надничаха изпод прозореца и гледаха как сладко спи. 

След около час Ема се събуди и видя вратата си,че е леко 

открехната.Тя отиде да я затвори,но преди това  видя нещо 

неочаквано-роза,тъмночервена,нежна и красива роза.Тя 

излезе навън,огледа се,но не видя никого.Ема сложи розата 

в своята стая,дълго време я гледаше и накрая заспа с 

усмивка-нещо, което не се беше случвало скоро. 

Беше почти полунощ,градът спеше,както и Ема и чичо 

й.Тогава се случи нещо вълшебно-розата започна да 

свети.Това бе на пръв поглед просто цвете,но то беше 

вълшебно,то пазеше Ема от всичко лошо,дори и от 

кошмари. 

На следващата сутрин Ема се събуди в много добро 

настроение.Тя стана и започна да прави сладкиш със 

сладко от боровинки,любимият на майка й.Заедно с чичо 

си седнаха да закусят с превъзходния сладкиш и дълго 

време разговаряха.Чичо й  подари подарък,който вчера 

беше забравил.Беше гривна с красив син камък,който 

баба й пазила дълги години и казвала,че е много ценна.Ема 

се усмихна и прегърна чичо си и направи нещо, което 

никога досега не беше правила.Тя каза на чичо си: 

-Само ти ми остана,нали знаеш това?А моята леля, мислиш 

ли,че щеше да се гордее с теб, ако можеше да те види 

сега?Нека се гордее с теб, чичо,ако те гледа 

отнякъде,покажи й,че можеш да си достоен човек,а 

алкохолът няма да те направи такъв. 

След тези думи той се разплака и обеща,че ще го направи,а 

Ема се усмихна и го прегърна.Той реши да направи нещо с 

живота си и отиде да си търси работа в града. 

Беше студен зимен ден,но Ема отново реши да излезне.Тя 

отиде до езерото, което беше на другия край на града. 

Обичаше това красиво местенце,защото оттам се виждаше 

красивият град, без да е нужно да е сред тези празни хора, 

които го обитаваха.Тя бе много по-различна от тях и те 

рядко я разбираха,дори я смятаха за луда,затова 

предпочиташе да е сама.Ема бе потънала в мисли, когато 

чу някой да вика името й.Момичето последва гласа до една 

горска пътека,но не видя никого. 

В далечината забеляза малка барака и реши да отиде до 

нея.Странно бе,че вратата беше отворена,ала въпреки 

страха си Ема реши да влезне вътре.Там имаше една 

малка масичка, на която беше поставен само един красив 

свещник,нямаше легло,но пък имаше много книги.Всички 

книги бяха стари,потънали в прах,но една от тях беше 

оставена отворена.Ема я взе и избърса праха от 

корицата,чието заглавие прочете: “Историята на един 

гоблин“.Тя остави книгата и се запъти към вратата, когато 

видя на един рафт същата червена роза като тази, която 

намери пред вратата си.Ема бе много изплашена и 

побягна към дома си.Тя се прибра и заключи вратата 

си,седна на дивана и започна да плаче.Не можеше да 

разбере какво става,та защо бяха тези рози,а тази 

колиба,на кого ли беше.. 

Горкото момиче не разбираше какво се случва и когато 

видя и тази вечер роза пред вратата си, беше още по-

объркана.Този път обаче не беше само розата,имаше и 

бележка: “Страхът не е нужен,аз ще те пазя”.Ема не 

можеше да заспи и в полунощ видя розата да свети,но не 

се уплаши,напротив, тя изведнъж се успокои и заспа. 

На сутринта не знаеше дали да каже на чичо си и какво би 

му казала,като мислеше,че той не ще й повярва.Днес тя 

нямаше намерение да излиза,но видя нова бележка пред 

вратата си: “Ема,нали?Моля те, ела на поляната, където 

обичаш да ходиш.Не се страхувай!”.Ема дълго време се 

колебаеше дали да отиде,но накрая облече дългото си бяло 

палто и се запъти към поляната.Тя седна на големия камък 

и зачака.Не след дълго чу нечий глас:  

-Ема,стой там!-проговори някой тихо. 

-Кой си ти и защо ме повика тук?-попита Ема. 

-Аз не съм такъв, какъвто изглеждам и знам това, което 

другите не знаят.. 

-Знаеш?Какво знаеш, страннико? 

-Знам за родителите ти.. 

-Но как?Какво?Къде са те?Живи ли са?-попита с надежда 

Ема.-Живи..Зависи какво разбираш под живи,а дали могат 

да се върнат-да, има някаква надежда-каза странникът. 

-Покажи се!-извика Ема. 

Една забравена мечта 



-Може да те уплаша-каза странникът. 

-Готова съм,покажи се! 

И странникът се показа..Ема бе уплашена от гледката,но не 

го показа.Той беше нещо, за което Ема бе чела само в 

книгите-той бе гоблин.Да,вие знаете,че гоблините са зли 

създания,но този не бе такъв.Като за начало той се 

представи на Ема -името му бе Питър.Той се приближи до 

нея и й подари роза,а тя го попита какво цели с това. Той 

отвърна,че не цели нищо, просто иска да я предпази.Питър 

се ослуша и й каза,че трябва да си ходи.Ема имаше толкова 

много въпроси,но той я помоли на следващия ден да е тук, по 

залез слънце, и изчезна в гората. 

Ема се прибра вкъщи,беше уплашена,но толкова дълго бе 

чакала нещо да промени еднообразния й досега живот.Страх 

бе обзел всяка частичка от нея,той се спускаше по вените й 

и малко по малко навлизаше в сърцето й.Всички знаем колко 

са различни страхът и щастието,но точно в този момент те се 

бяха смесили във вените на Ема. 

Тя се усмихна и отиде в кухнята да приготви нещо за 

ядене,напълно бе забравила,че днес е Коледа.Вечерта чичо 

й се прибра,но този път не от кръчмата,а от работа(беше си 

намерил работа в една дъскорезница).Те седнаха щастливо 

да вечерят,когато някой почука на вратата.Отново нямаше 

никого,отново имаше една червена роза и една бележка,но 

този път имаше и една дървена кутия.Ема скри бележката в 

джоба си,за да не я види чичо й.Тя взе кутията и розата и 

влезна вътре. 

-Какво е това?-попита чичо й. 

-Не знам,нямаше никого-каза Ема. 

-Подарък?От някой тайнственик-каза чичо й и се засмя. 

-Да,но не знам от кого е-каза Ема. 

Тя излъга,защото не знаеше какво да обясни на чичо си.Ема 

влезна в стаята си и отвори кутията  - беше една дълга и 

красива бяла рокля,а на бележката пишеше: „Облечи 

роклята,  ела на поляната точно в полунощ и вземи розата с 

теб“. 

Ема не знаеше какво да направи,страхуваше се,но 

същевременно искаше да отиде.Тя изчака чичо й да 

заспи,облече роклята и бялото си палто и излезе.Тъмнина бе 

покрила града,а тя озаряваше всичко около нея,сливаше се 

с красотата на снега.Ема бе уплашена,вървеше по горската 

пътечка и гледаше само напред,а между клоните на 

дърветата едни очи я наблюдаваха,но не можеха да се 

приближат,защото розата я пазеше.Беше пълнолуние и 

луната озаряваше цялата поляна.Там, скрит между 

дърветата, я чакаше Питър. 

-Ема,колко си красива!-прошепна Питър. 

-Защо не се покажеш?-попита Ема. 

-Ти си чела в книгите ,че на пълнолуние злите сили излизат 

по света и някои хора приемат страховити образи,но това 

не е истина.Е, поне за нас,гоблините-каза Питър и се 

показа.Тогава се случи нещо необяснимо-докоснат от 

лунната светлина,Питър се превърна в човек.Той не бе 

грозен и зловещ, както когато бе гоблин.Не,той беше 

красив и строен младеж.Той се приближи до Ема и я 

покани на танц.Въпреки че нямаше музика,те танцуваха с 

часове,а снежинки прелитаха над тях.Беше толкова 

красиво.. 

Не след дълго Ема го помоли да й разкаже за родителите й 

и той го направи. 

-И така, Ема...Беше един студен ден,но много хора 

минаваха през тази поляна,за да си налеят вода от 

кладенеца, който е наблизо.В този ден бе дошъл от далечни 

земи един магьосник, който беше превърнат в гоблин.За да 

не е сам, той направи заклинание на кладенеца,което 

траеше само три дни и всеки, който пиеше от 

водата,ставаше гоблин.Бяха само три дни, Ема,но много 

хора изчезнаха в гората,получиха образа на гоблин и 

изгубиха своите спомени за семействата си.Твоите 

роднини бяха едни от тях и сега се скитат някъде в 

горите,те не знаят какво правят, докато са такива,не 

осъзнават нищо.Ала магията имаше и друга страна,накара и 

жителите на града малко по малко да забравят за тях,за да 

не се опитват да ги намерят.Е, Ема,това е цялата история.. 

-Но чакай малко,аз,ти,чичо ми,защо помним?-попита Ема. 

-Защото всяка магия си има цена,а в този случай цената е 

вратичка за развалянето й и ние сме тази вратичка-каза 

Питър. 

-Е?Разбрал ли си вече как да стане това?-попита Ема. 

-Не,но знам къде да открия начина.При старата колиба,до 

която те насочих да стигнеш.Тя беше на този магьосник и 

отговорът е някъде там -каза Питър. 

-Ами хайде,какво чакаме?-каза Ема. 

-Утре, мила ми Ема.Всяко нещо с времето си.Сега се 

прибери вкъщи и поспи,а утре сутрин ще те чакам тук -каза 

Питър и изпрати Ема до вкъщи. 

Ема влезна в стаята си и заспа.На сутринта нямаше 

търпение да се види с Питър,но  вест от него не идваше.На 

обяд вече се беше отчаяла, бе седнала на дивана и чакаше 

ли, чакаше,но нищо.Не след дълго чу почукване на вратата, 

отвори и видя отново червена роза,сграбчи я и се затича 

към гората.Питър я спря: 

-Нима ще ни избяга дървената барака?-попита той. 

Ема се усмихна,хвана ръката му,погледна го в очите и му 

каза: 

-За мен време няма,да вървим! 

Не след дълго те стигнаха до бараката,започнаха да 

претърсват книга по книга.Минаваха часове,а те не 

намираха нищо.Ема се беше зачела в една книга,а в очите й 

се четяха ярост, примесена с отчаяние.Очевидно беше,че в 

тези книги нямаше нищо,когато Ема извика радостно: 

-Ела бързо да видишш нещо!-каза тя на Питър. 

Тя четеше книга с червени дебели корици, в които допреди 

малко имаше само приказки.Приказките бяха изчезнали,а 

на тяхно място излизаха неясни слова.Тя тъкмо беше 

стигнала до приказка за тролове, когато се случи това,а на 

мястото на тази приказка излезна заклинание за забрава,на 

чиито последни редове,изписани с много ситен шрифт, 

пишеше: „Само магия ще развали тази магия,но случайна 

магия“... 

Ема беше по-объркана от всякога,а в главата й се въртяха 

хиляди въпроси: „Каква магия?“, „От къде?“, „Случайна-какво 

е пък това“-питаше се Ема,но отговор нямаше.Питър я хвана 

за ръка и й каза: 

-Хайде да си вървим- явно тук няма нищо полезно нито за 

мен,нито за теб... 

Следва продължение... 

С ТРАНИ ЦА 6  
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Страница 7 

НАШИТЕ    РОК     ТАЛАНТИ 

Отдавна знаем, че в града ни има много талантливи 

музиканти и наскоро най-добрите сред тях се събраха, за да 

сформират Chainsaw Babies. Ние, рок-феновете от вестник 

"Междучасие", решихме да ви ги представим. Разговарям с 

Георги  и Светльо, които бяха любезни да отговорят на 

въпросите ми. 

1.Мария:  Как се събрахте да свирите заедно? 

Георги:  Идеята за групата беше на мен и на Коцето.  Имахме 

нужда от добър китарист и попитахме Светльо дали иска да се 

присъедини към нас ..., направихме няколко репетиции на  

авторски парчета.  Месеци по -късно си намерихме басист-

Миро и барабанист -Лазката. 

2.Мария:  От колко време съществува групата? 

Георги:   От  февруари тази година. 

 3.Мария: Какво означава  името на групата и как ви хрумна  

идеята за него? 

Георги:  Нищо конкретно не означава. Това са просто две 

думи, които не трябва да са заедно.  

 4.Мария: Къде сте имали концерти? 

Георги:  В  Дупница, Благоевград, Ракитово и два концерта в 

Македония( гр. Куманово и Щип). 

5.Мария:  Смяташ ли да продължиш да свириш в групата и 

след завършването си? 

Георги:  Да, разбира се. 

6.Мария: Как се присъедини към групата? 

Светослав: Басистът ни ми се обади един ден и ми предложи 

да се съберем някъде да посвирим, за да ми представи 

новата си песен. 

7.Мария: Какво значи името на групата и как ви дойде идеята 

за него? 

Светослав: Идеята се появи случайно ...  Веднъж, докато се 

разхождахме,  видяхме човек, който  режеше дърва , а до 

него стоеше жена с бебе в количка... Абсурдна 

ситуация!!!   ...Всъщност това си го измислих току-що!  Не знам 

поради каква причина Коцето е измислил такова   странно  

име.  

8.Мария: ... За момент помислих, че наистина е така .   Откога 

се занимаваш с музика?  

Светослав: Аз свиря от много малък. Останалите- от 

гимназията. Лазар в началото беше рапър, но когато се 

премести в нашето училище,  му  въздействахме и го 

направихме рокер. 

9.Мария: Смяташ ли да продължиш да свириш в групата и 

след завършването си? 

Светослав: Да, разбира се. Вече дори имаме ангажимент в 

София...  

Уверени сме, че тези амбициозни младежи ще постигнат 

целите си и ще се прочуят навсякъде. А на нас ни остава само 

да им пожелаем успех. 
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   ТВОИТЕ ЗВЕЗДИ ЗА 2015 

Представителите на зодия 

Рак през 2015 година ще 

се радват на доста 

динамично ежедневие. Ако 

сте се надявали, че през тази 

година ще имате много 

възможности за отдих, грешите. 

Пригответе се за много 

ангажименти, пътувания и 

безкрайни пътешествия. 

Ще ви се налага да взимате 

много трудни решения, да 

се изправите пред 

множество изпитания, не 

само в професионален, но и в 

личен план. Предстоят ви месеци на 

усилен труд, но в края на годината  

всичко, което сте започнали, ще ви 

донесе успех. В личен план ще 

преживеете много сътресения 

заради сблъсъка на Марс и Венера. 

 

Представителите на зодия 

Лъв през 2015 година ще се 

насладят на онова, което най-

много обичат – общественото 

внимание. През 2015 вие няма 

да скучаете, а всяко едно 

предложение ще бъде сменяно с 

друго, не по-малко перспективно.   

  

През 2015 ще имате повече 

време за семейството и 

приятелите си, затова не 

пропускайте да отделите 

внимание на любимите си хора. 

Трайно решение на финансовите си 

проблеми родените под знака на 

зодия Близнаци ще намерят през 

2015 година. Сигурност и 

стабилност ще пoстигнете през 

септември.  

  

Всичките ви усилия и 

отдаденост на работата ви 

тази година най-после ще 

дадат плодове. Тези от вас, 

които се занимават с научна 

дейност, ще постигнат големи 

успехи. Силните ви месеци са 

март, април, юни и август.  

Възможностите за работа 

ще бъдат наистина 

многобройни. С лекота 

ще постигнете успехи в 

бизнеса. Печалбите ви ще 

надминат всички очаквания. 

Проблемите в семеен план ще 

отшумят и ще се радвате на 

идилични и хармонични 

отношения. 

В началото на годината 

Козирозите ще имат 

затруднения с работата.Ще 

се чувствате изпаднали 

буквално в сатурнова дупка. 

Освен това ще претърпите доста 

разочарования в професионален 

план. Не изпадайте в депресия и 

не се потискайте. В личен план 

отношенията с любимите ви хора 

ще претърпят прелом . 

Винаги балансираните и 

спокойни Везни през 2015 

ще бъдат здраво разтърсени. 

Неочаквани обрати ще 

съпътстват ежедневието ви. 

Оставете всичко, което няма да 

ви носи ползи и успехи през 

новата година. Посветете се 

единствено на неща, които ще ви 

бъдат полезни в дългосрочен 

план. Влагайте парите си разумно 

и в сигурни инвестиции като 

злато, бижута, картини и 

предмети на изкуствата. 

Въпреки че финансовото 

ви положение ще се 

стабилизира, ще имате 

доста други проблеми, за които да 

мислите. Пазете се от мошеници 

и от обещания за бързи печалби. 

Не се впускайте сляпо и 

необмислено към всяка бизнес 

идея, която ви подхвърлят. 

В личен план ще се радвате на 

стабилно семейство. Възможни 

са и нови попълнения във 

фамилията или нова връзка . 

Финансовият колапс, в 

който сте изпаднали през 

2014 година, още от 

началото на 2015 ще 

изчезне. Освен в 

професионален план  2015 

година ще бъде повече от 

успешна и в личен.Успешните 

ви месеци в творчески план са 

февруари, март и април, както и 

от средата на септември до 

края на годината.  

Представителите на зодия 

Риби ще бъдат изправени 

на кръстопът. На преден 

план са решения, свързани с 

бъдещето и работата ви. Във 

финансово отношение също ще 

се наложи да вземате трудни 

решения. Особени проблеми 

ще срещнете и в личния си 

живот . 

2015 година изглежда 

повече от перспективна за 

Овен, но не се впускайте да 

харчите пари веднага. Много от 

вашите проекти и бизнес 

начинания ще се реализират в 

края на първото тримесечие. Тези 

от вас, които искат да се издигнат 

в кариерата, ще могат да 

постигнат целта си още в първата 

половина на 2015. 

       ОВЕН 21.3.-20.4.  ТЕЛЕЦ 21.4.-20.5.       БЛИЗНАЦИ   21.5.-21.6. 

       СТРЕЛЕЦ   23.11.-21.12 

       ЛЪВ   23.7.-23.8. 

       КОЗИРОГ  22.12.-20.1.      РИБИ        20.2.-20.3.  

   СКОРПИОН  24.10.-22.11. 

     РАК     22.6.-22.7.  

ВЕЗНИ     24.9.-23.10.  

ДЕВА      24.8.-23.9. 

ВОДОЛЕЙ  21.1.-19.2. 

Ваш астролог беше Александра Пеева, 11б 

клас  
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