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ЛАФИ
Вкусът на здравето!

тел:7 70 30; 7 70 32

Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12
жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17

Реджина 
Мария 

Хотел-Ресторант-Спа 
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

строителствoремонтпроектиране

 където ще намерите богато разнообразие на  диопрични 
рамки и слънчеви очила  на атрактивни цени. 

Всеки вторник се извършват безплатни прегледи от 
очен лекар  специалист - офталмолог. 

Всеки клиент получава талон за 10% отстъпка 
при втора поръчка или покупка.         

Тел: 0878 568 257

Посетете 
Оптиката в град Балчик 

 (до кафе “Акроза”)

Действието на романа 
„Sweige”, който пред-
стои да бъде публику-
ван, се развива у нас 
през 1950 година и раз-
казва за преживяванията 
на един студент, чийто 
брат е намерен мъртъв, 
при неизяснени обстоя-
телства, в нощта на об-
щинските избори. 
След това главният ге-
рой се влюбва в непод-
ходящо момиче и го из-
ключват от университета 
...
Добруджа е споменавана 
няколко пъти в текста, 
като родният край на 
дядо му, откъдето семей-
ството му се е преселило 
в столицата, след оку-
пацията на Добруджа от 
румънците.

/IV глава на романа 
може да прочетете на 

стр.5/

Предстои излизането на романа 
„Sweige” от Тодор Господинов, 

редактор във в.”Монитор”, 
родом от град Балчик

Да повикаме Доброто!

Ковид – 19 ще ни про-
мени! Невидим, опа-
сен, подмолен, упо-
рит, със заплашително 
дихание кръжи около 
всички ни и прелита 
над смълчаните улици!
Промяната ще настъ-
пи вътре в нас, ще ни 
разтърси, събуди и ще 
отвори всичките ни се-
тива да разберем и да 
надмогнем капризите 
си, егото, дребнодуши-
ето и глупостта!
Вътре в нас ще изкре-
щи най-силният глас и 
ще избухне най-истин-
ският огън на обич, на 
осъзнаване, опрощава-
не и духовна тишина! 
Обич, която забрави-
хме как се произнася 
и как се живее, обич,  
която е внимание, под-
крепа, подадена ръка, 
разбиране, търпение, 

топлина и отдаденост!
Осъзнаване, което 
няма да избира лъскави 
и повърхности неща, 
ще прави смислени 
избори към близките, 
към отговорностите, 
към дисциплината на 
собствената ни сани-
тарна пропускливост 
към всичко пошло!
Опрощаване, което ще 
се случва всяка секун-
да, час, ден и ще по-
стави в култ присъст-
вието и значимостта на 
ЖИВОТА! Тук и сега 
ще знаем, че това е 
най-крехкото и важно 
нещо, и на него ще 
сторим дълбок поклон 
и ще отдадем почит!
Духовна тишина, коя-
то ще заглуши фал-
шивите и дразнещи 
шумове, и ще открои 
онази смисленост и 

дълбочина на общу-
ването, независимо от 
различията ни, цвета 
на кожата, етноса, на-
ционалната принад-
лежност!
Урокът, който ще на-
учим е за ДОБРОТО! 
И когато всичко при-
ключи, ще се търсим 
първо в мислите си и 
после с усмивки на 
площадите, за да се 
радваме, че сме тук и 
сега, ще се научим да 
помним само доброто, 
да търсим доброто, да 
повикаме доброто, да 
го отглеждаме, съхра-
няваме, да го предава-
ме, защото ще знаем, 
че това е най-голямата 
сила в трудностите!

Теменуга 
ГЕОРГИЕВА
Теменужено!

 Сградата на дирекцията на милицията на „Лъвов мост“ в столицата, от където започва 
фабулата на романа „Швейге“.


