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Надежда ПЕТРОВА

огато Фейсбук 
прелива от снимки 
на първия паднал 

в България сняг и негодувание 
от ниските температури, а ти си 
на брега на едно лазурно море 
и всяка клетка в тялото ти лику-
ва, галена от слънцето - повяр-
вайте, усещането е невероятно. 
Вълшебството е лесно да бъде 
изживяно - Египет е раят зад 
другия ъгъл. На няколко часа 
път със самолет той очаква с 
трепет всеки турист, желаещ да 
го опознае и да инвестира част 
от парите си в потъналата ико-
номика на страната.

„Египет! Луди ли сте? Там е 
опасно сега“, е обичайният въз-
глас на всеки, разбрал за наме-
рението ти да посетиш гореща-
та република.

„Елате в Египет. Тук е спо-
койно. Напълно безопасно! 
Нека всички да дойдат при нас 
и да видят с очите си“, пък се 
палят местните и развълну-
вано мятат ръце. Търговците 
в малките кафенета, няма да 
искат да ви пуснат, преди да 
сте попили чай с тях. „Няма ту-
ристи, няма“, клати глава Мех-
мет, след като сме изяснили, 
че няма да се омъжа за него, 
пък било то и за всичките ка-
мили на света. Но в тунела има 
светлина. След революцията, 
довела до 90% отлив на турис-
ти в държавата, само за около 

К
две години 45% отново са се 
върнали в нея. В Египет е спо-
койно, особено що се отнася 
до гостите Ӝ, тъй като от тях 
зависи огромна част от пъл-
нокръвния живот на страната. 
Днес тя е паднала на колене 
пред тях и ги очаква с огромно 
нетърпение. 

За вашето спокойствие и 
сигурност при обиколките на 
забележителностите ще сте 
съпроводени с охрана. Един-
ственото, което няма да ви поз-
волят да сторите, е да посетите 
Тахрир. Там и до ден днешен се 
случват безредици. Само че те 
са толкова рехави и омаломо-
щени, че надали ще разберете 
за тях, освен ако не го проче-
тете във вестника, който сте си 
взели, докато блажено се при-
пичате на плажа. 

За лудостта  
на един шопинг

„Пирамиди, фараони и балъци 
за милиони“, пее сърцато Володя 
Стоянов и сигурно без да знае 
този негов рефрен, доста вярно 
описва атмосферата, витаеща 
около някои от най-значими-
те забележителности в Египет. 
Пред пирамидите задължително 
са изсипани десетки автобуси, а 
още със слизането ви от тях ще 
бъдете накацани от настървени 
търговци. Ще искат да ви прода-
дат пирамиди във всякакви раз-
мери, плюшени камили, везани 
портмоненца, дори и камъни от 
самата пустиня. „Три долара за 3 
истински камъка оттук“, смее се 
продавачът с пожълтели зъби и 

сам веселейки се от абсурдност-
та на своята оферта. Пирамиди-
те наистина са внушителни, но 
ако искате да видите истински 
колекции от ценни експонати, 
посетете Националния музей в 
Кайро, който е най-голямото в 

света хранилище на предмети 
на древноегипетското изкуство. 
А относно пазаренето, бъдете 
железни. Кажат ли ви двайсет, 
отвръщайте - две! И ако сте дос-
татъчно твърди, само след ня-
колко минути ще имате подарък 
за България, спазарен справед-
ливо за сумата от 5 египетски 
лири.

Като говорим за пазарене, 
не, всъщност за пазаруване, 
няма как да не споменем най-
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време на нейното управление, е 
погребалният Ӝ храм в Деир ел 
Бахри, разположен на западния 
бряг на Нил, който тя приживе 
си построява. Високата 30 метра 
конструкция е врязана в отвесна 
скала на три отделни тераси, ня-
кога обсипани с прелестни гра-
дини. Когато Хатшепсут умира 
при неизяснени обстоятелства, 
най-вероятно създадени от не-
търпеливия да заеме престола 
си Тутмос III, последният напра-
вил всичко възможно гробница-
та да бъде разрушена, а името 
Ӝ заличено от колкото се може 
повече стенописи. Но и до днес 
там има какво да се види.

Същият вандализъм фа-
раонът проявява по време на 
управлението си върху вели-
чествения храм в Карнак, кой-
то наричат египетския Ватикан. 
Неговото изграждане продъл-
жава цели 1500 години. Там и 
до днес е запазен обелискът на 
Тутмос I, а редом до него е този 
на дъщеря му Хатшепсут. Лично 
тя наредила нейният да е с око-
ло 60 тона по-голям от този на 
баща Ӝ и днес той тежи внуши-
телните 200 тона. 

Днес комплексът е разделен 
на три основни части, но тури-
стите имат достъп само до тази, 
посветена на бог Амон Ра, която 
се намира в центъра на компле-
кса. Най-впечатляващото в нея 
е залата със 134 гигантски ко-
лони, разказващи за битките и 

постиженията на фараоните. Те 
са с 3-метров диаметър, а висо-
чината им достига 23 метра. За 
туристите интерес представлява 
и скулптурата на огромен скара-
бей, който, казват, изпълнява 
желания. За целта трябва да 
направите седем бързи обикол-
ки около внушителното му тело-
сложение, но в посока, обратна 
на часовниковата стрелка. И 
разбира се, всички дават всичко 
от себе си в този своеобразен 
маратон.

След обиколката ви вероятно 
ще се включи и посещение на 
Долината на царете, която е в 
непосредствена близост до ме-

мориалния храм на Хатшепсут. 
До момента в нея са открити 61 
гробници, включително и тази 
на Тутанкамон. Усещането да 
попаднеш в тези „къщи“, под-
готвящи починалия за отвъдния 
свят, изкопани толкова дълбоко 
под земята, повярвайте, е впе-
чатляващо.

Лято завинаги
След сложния и многопла-

стов свят от божества и богини, 
фараони с извънземна власт, 
гробници, някога преливащи от 
богатства, и десетките легенди, 
свързани с тях, следва гостопри-
емната Хургада. Градът, в кой-
то можеш да прекараш цялата 
българска зима и в който са 
помислили за всичко, за да се 
чувствате като в рая. Огромни 
хотелски комплекси с десетки 
басейни и собствени лазурни 
плажове. Десетки атракции, 
които няма да ви позволят да 
скучаете нито за миг. 

Задължително се възполз-
вайте от офертата за разходка 
с яхта в Червено море. След 
всичките, обвити в мистерия и 
прах, красоти на древната ис-
тория самото стъпване на па-
лубата ще ви пренесе директно 
в други измерения. Ще ви по-
срещнат с кафе и сладки, а след 
това плавно ще се насочите към 

Хората в Египет са тези, 
които внасят огромна част 
от колорита на престоя там. 
Всички се усмихват, наричат 
ви приятел и изпитват такава 
радост от контакта си с вас, че 
още на втория ден вече няма 
да стъпвате, а ще се реете, 
облян в любов, на около една 
педя над земята. Не се учуд-
вайте, ако шофьорът на такси-
то, вместо да псува задръства-

нията в града, изведнъж реши 
да ви попее. Приемете, ако по 
време на разходката ви, някой 
ви хареса и ви покани да се 
присъедините към празнува-
щите рожден ден в заведение-
то на съседния ъгъл. За хотел-
ското обслужване е излишно 
да се пише. За някои да полу-
чаваш по около 60 усмивки на 
минута, може да е много, но 
честно да ви кажа - хареса ми. 

Египет 60 усмивки 
на минута

големия пазар в цяло Кайро. 
Хан ел Халиди е градът в града. 
Лабиринт от тесни улички със 
залепени дюкянчета, където 
можете да намерите всичко. От 
пъстроцветни шалове, напъл-
но приемливи за европейския 
вкус, до кокошки, зайци и пуй-
ки, които могат тържествено да 
заколят пред вас, за да ги имате 
пресни за вечеря. Златарските 
магазини съжителстват мирно 
с дюнерджийници и местни ка-
фенета, където, седнете ли, ще 
сте най-уважаемият гост. Ще се 
наложи да изпушите поне едно 
наргиле и задължително да раз-
кажете някоя красива история. 
А после отново може да се гмур-
нете в морето от цветове, шум и 
аромати на истинския Ориент. 
Една истинска приказка, в коя-

то някои от туристите може да 
прекарат дни, а други бързо ще 
предпочетат да сложат край, по-
емайки към най-близкия мол. А 
такива в Кайро има много.

Легенди за честта
В Египет са властвали мно-

жество фараони, но едно от име-
ната, които със сигурност ще за-
помните, обикаляйки храмовите 
комплекси, е това на Хатшепсут. 
Тя управлявала страната в про-

дължение на две десетилетия и 
днес е влязла в историята като 
най-успешната жена фараон. 

Когато съпругът на Хатшеп-
сут - Тутмос II, умрял, според за-
коните тя се нагърбила със за-
дачата да управлява и да бъде 
регент на неговия по това време 
малолетен наследник - сина от 
другия брак на фараона Тутмос 
III. Много скоро обаче станало 
ясно, че това е малка лъжица 
за нейната уста. Почти мигно-
вено тя започнала да изпълнява 
истински царски задължения и 
само след няколко години, кога-
то доведеният Ӝ син вече бил в 
състояние да поеме властта, тя 
се обявила за върховен госпо-
дар на Египет. 

Според вярванията обаче 
царската власт не можело да 

бъде поверена на жена. Затова 
напористата фараонка напра-
вила всичко възможно, за да 
преодолее това малко препят-
ствие. На някои от статуите в 
нейна чест тя е облякла офи-
циални мъжки кралски дрехи и 
е с раираната забрадка немес 
и кобра - символи на царя. На 
част от релефите в храмовете е 
изобразена с разкрачени крака 
- като истински фараон. Върхът 
в строителството, разцъфтяло по 

Най-атрактивният превоз в 
Египет е с файтон. Конете са 
невероятно издръжливи и до-
казано могат да превозват до 
осем души, накачулени един 
връз друг. Цените са смешни 
- за три долара ще ви разхо-
дят из целия град, като ви из-
чакват търпеливо на местата, 

на които искате да слезете, 
за да видите или заснемете 
нещо. Гледайте кочияшът да 
знае английски. Иначе - както 
навсякъде по света - и тук има 
таксита менте. Затова за дъл-
гите индивидуални разходки 
най-добре си поръчайте кола 
от хотела.

Качете се на кон

Идете на бар
Освен малките типични ка-

фенета в градовете е пълно и 
с модерни барове и дискоте-
ки. Ще се изненадате от ко-
личеството руски момичета 
там. Те кръшно извиват снага 
редом до пъргави египтянче-

та, докато колоните се тресат 
от най-актуалните световни 
хитове. Алкохолът е скъп, но 
пък атмосферата е достатъчно 
опияняваща, за да сте задо-
волени и от минималните му 
количества.

Бъдете добри и вие

дълбините на морето, откъдето 
единствената гледка, спира-
ща погледа, може да са стада, 
плуващи делфини. След като 
спрете в нищото, заобиколени 
единствено от синьо-зелено 
море, започва и купонът. Разпа-
саността е задължителна. Всич-
ки се превръщат в MTV звезди, 
които танцуват на палубата, 
обръщат бири, скачат с крясъ-
ци в топлите води, правят се на 
делфини, на акули, на русалки, 
а след това предоволно отново 
се качват на палубата, за да по-
пият още малко слънчеви лъчи 
и да се повеселят. След като 
всички поемат първата си доза 
истерия, изморени и напечени 
от слънцето, идва и тържестве-
ният обяд. Колко тържествен, 
след като всички са полуголи, 
шумни и с наслада облизващи 
щипките на огромни скариди, 
част от и без това изобилното 

меню? Усмихнат е дори и пер-
соналът около теб, което нада-
ли е толкова трудно, ако успееш 
да се видиш отстрани. Тълпа 
изтървани туристи, забрави-
ли кои са, откъде са, усещащи 
единствено, че трябва да изкон-
сумират изцяло това изживява-
не - лакомо и напълно първично. 
Включете го в must to do листа 
от ваканционната си програма. 

Интересна е и разходката 
с подводница в морето. Тя се 
спуска на 25 метра дълбочина 
и няма нищо общо с разходка-
та с корабче с прозрачно дъно. 
През достатъчно големи про-
зорци пред вас ще се разкрие 
животът от „долната“ земя. Сто-
тици рибки във всевъзможни 
цветове се щурат точно пред 
носа ви. Формите и разнообра-
зието им е изумително - както 
всъщност и всичко в тази въл-
шебна страна. 

Пазарът Хан ел Халиди датира от XIV век и директно ви пренася в света на Шехерезада.

Хатшепсут е изобразявана със забрадката немес, носена от мъжете фараони. Погребалният храм на Хатшепсут в Деир ел Бахри, където и до днес има добре запазени стенописи.

Церемониалната зала в храма в Карнак впечат-
лява всички със своите 134 гигантски колони.

Корабчето, което отвежда туристите към места, 
където могат да изпитват единствено щастие.

Разходката с файтон е сред задължителните удоволствия за туристите.

©
 г

е
о

р
ги

 К
о

ж
у

х
а

р
о

в


