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„ПРЕДСКАЗАТЕЛЯТ НА БУРИТЕ“
ОУКХАМПТЪН, ГРАФСТВО ДЕВЪН
Хирургът Джордж Мериуедър имал слабост към пиявиците. 
Според него противните същества притежавали инстинкти, 
подобни на човешките, страдали от самота и умеели да предсказ-
ват времето. Ето защо му хрумнало да направи машина, с която 
се надявал да промени из основи метеорологията.

Мериуедър за пръв път показал своя „предсказател на бурите“ 
на Голямото лондонско изложение през 1851 г. След като видял 
какво безпокойство обзема сладководните пиявици пред силна 
буря, докторът решил, че може ги използва, за да направи меха-
низъм, който да предсказва времето. Устройството приличало на 
миниатюрна въртележка, но обичайните кончета били заменени от 
една дузина стъкленици, всяка с по една пиявица вътре. Наближи 
ли буря, пиявиците трябвало да се изкачат нагоре в гърлото на 
бутилката и да задвижват жица, свързана с централен звънец.

Нововъведението на Мериуедър обаче не намерило поддръж-
ници. Надеждата му, че британското правителство ще разположи 
предсказатели на бури из цялата страна не се сбъднала, но рекон-
струкция на неговото изобретение днес е изложена на видно 
място в Световния музей на барометри в Девън. (Друг вариант 
може да се види в Музея в Уитби, Северен Йоркшър.)

Quicksilver Barn, Merton, Okehampton. Музеят се посещава 
само по предварителна уговорка.N 50.891854 W 4.095316 

Също в Югозападна АнглияСъщо в Югозападна Англия

Най-голямата 
парникова градина на света
Сейнт Остъл • Под огромните куполи 
на проекта „Едем“ са създадени изкуст-
вени биоми с над един милион растения.

Изгубените градини на Хелигън
Сейнт Остъл • Занемарена десетилетия 
наред, тази четиривековна градина с 
фантастични скулптури днес отново 
очарова с красотата си.

Музеят на магьосниците и магиите
Боскасъл • Най-голямата колекция в 
света от експонати, свързани с окултиз-
ма и магьосничеството, включително 
препарирани котки.

Подвижната къща
Ексетър • Къща от XVI в. с тегло 21 
тона, която през 1961 г. е преместена 70 
м надолу по улицата по дебели железни 
релси, за да отвори място за нов път.

Музей на Човека от Чедар 
и канибалите
Чедар • Музей за живота, смъртта и 
канибализма в праисторическата епоха.

ЛУКСОЗНАТА КРЕПОСТ  „НИЧИЯ ЗЕМЯ“
ГОСПОРТ, ГРАФСТВО ХАМПШЪР
На картата е само мъничка, безименна точица в про-
лива Солент между Англия и остров Уайт, но въпреки 
географската си маловажност крепостта „Ничия 
земя“ има драматична история. Построена в края на 
XIX в., за да брани английското крайбрежие от френ-
ско нашествие, което така и не настъпило, „Ничия 
земя“ можела да побере 80 войници и 49 оръдия.

Широката 61 м крепост дълго стояла неизполз-
вана и през 50-те години на ХХ в. Министерството 
на отбраната се отказва от нея. През 1963 г. пра-
вителството се опитва да я продаде, но не намира 
купувач. През 90-те години изоставената крепост 
е превърната в луксозен хотел с две хеликоптерни 
площадки, 21 стаи, градина на покрива и ресто-
ранти. В остъкления атриум има басейн с топла 
вода. Въпреки удобствата и усамотението, които 
предлага, хотелът обаче остава празен.

През 2004 г. предприемачът Хармеш Пуни 
купува „Ничия земя“ за 6 милиона лири стерлинги 
(около 9 милиона долара по онова време) с наме-
рението да я дава под наем на отбрани клиенти. 
За нещастие водата в хотелския басейн е заразена 
с бактерии, причиняващи Легионерска болест. 
Изправен пред финансова разруха и опасността да 
загуби острова, Пуни прибягва до крайни мерки: 
затрупва хеликоптерните площадки с маси, обър-
нати с краката нагоре, и се барикадира в крепостта. 

Принуден е да я напусне едва в началото на 2009 г. 
след дълги преговори.

„Ничия земя“ е продадена само за 910 000 
лири стерлинги (около 1 360 000 долара) през 
март 2009 г. на фирмата „Суонмор Истейтс“, която 
започва да я дава под наем за сватби и корпора-
тивни събития. Сауна, кабаре и арена за състеза-
ния с лазерни пистолети в някогашния барутен 
склад са част от атракциите.

Проливът Солент е на 2.3 км северно от остров Уайт.
N 50.739546 W 1.094995

Морската крепост, 
която сега се дава под наем за празненства
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АТОМНОТО СКРИВАЛИЩЕ 
В КЕЛВЕДЪН ХАЧ

КЕЛВЕДЪН ХАЧ, 
ГРАФСТВО ЕСЕКС
„Тайното атомно скривалище“ 
вече изобщо не е тайно – към 
него ви насочват крайпътни 
табели. Подземният бункер в 
Келведън Хач обаче е построен 
през 1953 г., за да могат в случай 
на атомно нападение в него да 
се укрият стотици британски 
военни и цивилни служители.

Скривалището, в което се 
влиза през наглед най-обикно-
вено бунгало в гората, има клима-
тична инсталация и отопление, 
собствено водоснабд яване, 
генератори, радиооборудване и 

защитени телекомуникационни 
системи.

След разпада на СССР бун-
ке рът е превърнат в музей. 

Днес коридорите му са задръс-
тени от прашни едновремешни 
телефони, гайгерови броячи 
и географски карти. В някои 
от помещенията поовехтели 
манекени – включително мане-
кени с усмихнатите лица на 
бившите министър-председа-
тели Маргарет Тачър и Джон 
Мейджър – илюстрират какъв би 
бил животът в бункера в случай 
на нападение.

Crown Buildings, Kelvedon Hall Lane, 
Kelvedon Hatch. Пътуването от 
Лондон до Брентууд с влак отнема 
час и половина. Пътят оттам до 
бункера е 20 минути.
N 51.671743 E 0.256569

Много неща 
са скрити под това бунгало

АКУСТИЧНИТЕ ОГЛЕДАЛА

ГРЕЙТСТОУН, ГРАФСТВО КЕНТ
Като част от националната си отбранителна страте-
гия след Първата световна война Великобритания 
изгражда на югоизточното английско крайбрежие 
три големи железобетонни акустични огледала, за 
да улавят още отдалеч шума от приближаващи 
самолети.

Все едно гигантски уши, трите рефлектора 
трябвало да осигурят петнайсетминутно преду-
преждение за въздушно нападение, като улавят 
звуковите вълни над Ламанша и ги насочват към 
микрофони. В специална кабина оператор слушал 
предадения сигнал през слушалки, които прили-
чали на стетоскоп.

В Грейтстоун има три рефлектора: извита 
стена, дълга 61 м, параболична чиния, висока 9 м, 
и плоска чиния, висока 6 м.
Dungeness National Nature Reserve, по Dungeness Road, 
отклонението за Romney Marsh. N 50.956111 E 0.953889

Също в Югоизточна АнглияСъщо в Югоизточна Англия

Малкият параклис
Гърнси • Един от най-малките параклиси в света, с изящни 
орнаменти от камъни, заоблени речни камъчета, парченца 
керамика и стъкло.

Мидената пещера в Маргейт
Маргейт • Стените на това мистериозно подземие от 
неизвестна епоха, открито през 1835 г., са покрити с мис-
тични изображения, направени изцяло от мидени черупки.

ENTER

Преди радиолокаторите огромни 
„уши“ от бетон предупреждават 
за приближаващи вражески 
самолети
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МОРСКИТЕ УКРЕПЛЕНИЯ НА МОНСЕЛ

УСТИЕТО НА Р. ТЕМЗА, КРАЙ 
ИЗТОЧНОТО КРАЙБРЕЖИЕ НА АНГЛИЯ
Военноморските укрепления на Гай Монсел, 
които като роботи на кокили сякаш стоят на 
страж в устието на река Темза източно от Лондон, 
са ръждясал спомен от най-мрачните дни на 
Втората световна война. Укрепленията са постро-
ени през 1942 г. като част от противовъздушната 
отбрана срещу нападенията на германски само-
лети. Първоначално били три на брой и във всяко 
около централна командна кула имало по седем 
постройки, стъпили върху стоманени колове над 
водата. Днес са останали само две – едно при 
Червените пясъци и едно при Потъващите пясъци.

С края на войната приключва и военната кари-
ера на укрепленията и те са извадени от строя. 
През 60-те години на ХХ в. в тях се настаняват 
пиратски радиостанции. През 1966 г. Реджиналд 
Калвърт, шеф на пиратското „Радио Сити“, е 
застрелян от Оливър Смедли, собственик на кон-
курентното „Радио Каролина“. Следващата година 
британското правителство обявява офшорните 
радиостанции за незаконни. Пиратите са прого-
нени, а укрепленията изоставени.

Не е желателно да се опитвате да влезете в 
изоставените укрепления. Те могат да се видят от 
лодка или, при ясно време, от Източния плаж на градчето 
Шуберинес. N 51.361047 E 1.024256

На вниманието на Хърбърт Уелс: 
макар вече ръждясали, нашествениците пристигнаха.

План на укрепленията, които някога 
били свързани с мостове.
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 „ЛОНГПЛЕЙЪР“
ЛОНДОН

Ако при следващото си пътуване до Лондон не 
успеете да чуете „Лонгплейър“, не се отчайвайте – 
музикалната композиция ще се изпълнява без пре-
късване в стария фар на „Тринити Бой Уорф“ през 
следващите 1000 години.

„Лонгплейър“ – това са шест кратки компози-
ции за тибетски пеещи чаши, записани, транспони-
рани и комбинирани по такъв начин, че вариациите 
никога да не се повтарят. Изпълнението започна 

на 31 декември 1999 г. и трябва да приключи в 
последните секунди на 2999 г. Организаторите 
на проекта създадоха фондацията „Лонгплейър“, за 
да може музикалното изпълнение да продължи без 
прекъсване въпреки неизбежните технологични и 
социални промени през следващите десет века.

64 Orchard Place, London. Отворено за посетители през 
уикенда. Най-близката спирка на метрото е Canning Town. 
Можете да го слушате лайвстрийм на longplayer.org. 
N 51.508514 E 0.008079

р. Темза

Арчи, 
гигантският 
октопод

Аналитична 
машина №2

Авто-иконата на 
Джеръми Бентам

Longplayer

Гробището „Хайгейт“

ЛОНДОН

Паметникът на 
героичната саможертва

Музикална композиция, която ще се изпълнява без прекъсване до 2999 г. в Центъра по изкуствата „Тринити Бой Уорф“.

Още в Лондон:Още в Лондон:

Бомбеното 
скривалище в 
Клапъм Норт
Лондон • Това 
изоставено бомбено 
скривалище е един-
ственият от осемте 
бункера, построени 
през Втората светов-
на война в Лондон, 
който днес не се 
използва.

Изгубената река 
Флийт
Лондон • Най-голя-
мата от подземните 
лондонски реки, които 
днес текат в канализа-
ционните канали. Мо-
жете да чуете грохота 
ѝ през канализацион-
ната решетка срещу 
кръчмата „Коуч енд 
Хорс“ на Рей Стрийт, 
Кларкънуел.

Зоологическият 
музей „Грант“
Лондон • Универси-
тетски музей, където 
ще видите разполо-
вени глави, изчезнали 
животински видове и 
микроскопични диа-
позитиви в сумрачно 
хранилище.

Музеят на сър Джон 
Соун
Лондон • Изуми-
телна етнографска 
колекция от XVIII в., 
изложена в дома на 
ексцентричния си 
създател, архитекта 
Джон Соун.

Храмът на Митра
Лондон • Възстанове-
ни останки от римски 
храм, посветен на 
загадъчния древен 
култ към бог Митра. 
Храмът е едно от 
най-забележителните 
открития от римската 
епоха, направени 
през XX в. в Лондон.
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ПАМЕТНИКЪТ 
НА ГЕРОИЧНАТА САМОЖЕРТВА

ЛОНДОН
Златният юбилей на кралица Виктория през 1887 
г. отбелязва 50 години от нейното царуване и е 
повод англичаните да ознаменуват могъществото 
на своята империя. Празненствата са много-
бройни и пищни, но има и една изненадващо 
скромна идея, предложена от художника Джордж 
Фредерик Уотс: да се издигне паметник на обик-
новените хора, пожертвали живота си, за да спасят 
някой друг. Художникът мечтае за социална спра-
ведливост и иска така да увековечи онези, чиято 
героична смърт иначе скоро би била забравена.

Идеята му първоначално няма привърженици, 
но 13 години по-късно в една градска градина – 
„Поустманс Парк“ – е открит Паметник на геро-
ичната саможертва. Това са четири паметни плочи, 
всяка от тях посветена на човек, пожертвал храбро 
живота си. Например Мери Роджърс, стюардеса 
от пътническия ферибот „Стела“: когато на 30 
март 1899 г. корабът потъва, Мери Роджърс дава 
спасителната си жилетка на друг пътник, обри-
чайки себе си на гибел.

Към първоначалните четири паметни плочи 
вече са прибавени петдесет нови, последната през 

2009 г. Сред саможертвите, за които те разказ-
ват, са историите на 19-годишния Уилям Доналд, 
който „се удавил в река Лиа, опитвайки се да 
спаси момче, оплело се във водорасли“; на Томас 
Симпсън, който „умрял от изтощение, след като 
извадил мнозина от езерото Хайгейт, когато ледът 
се пропукал“, и на Джордж Фредерик Симъндс, 
който „се втурнал в горящ дом, за да спаси въз-
растна вдовица и после починал от раните си“.

Postman’s Park, St Martin’s Le-Grand, London. 
Паркът е близо до станция St. Paul’s на линията Central. 
N 51.517534 W 0.097751 

АНАЛИТИЧНА МАШИНА 2
ЛОНДОН
Това е викторианският предшест-
веник на компютъра. През 1822 г. 
Чарлс Бабидж почти успява да го 
създаде, като проектира своята 
Аналитична машина – обемисто 
устройство с манивели и зъбчати 
колела, което извършва матема-
тически операции.

Машината обещава веднъж 
завинаги да премахне опас-
ността от човешка грешка в 
математическите изчисления, 
но е твърде голяма, сложна и 
скъпа, за да бъде изработена. 
Финансовата помощ от прави-
телството позволява на Бабидж 
да наеме механик, Джоузеф 
Клемънт, но след десет години 
и много разправии Клемънт 
е построил само една малка 
част от машината. Въпреки 
п р а к т и ч е с к и т е  т р уд н о с т и 
и неприятностите,  Бабид ж 
започва да проектира своята 

Аналитична машина №2. Тя ще 
е с по-опрос тена конструкция: 
5 тона, 5000 части и дължина 
3,4 м. Но и тези планове не се 
осъществяват. Бабидж умира 
през 1871 г., оставяйки купища 
бележки и скици за машини, 
ко и то  п о  о н о в а  в р е м е  н е 
могат да бъдат конструирани. 

През 1985 г.,  повече от век 
след смъртта му, лондонският 
Музей на науката оповестява, 
че ще провери дали проек-
тите му са осъществими, като 
с материали от XIX в. построи 
и з ч и с л и т е л н о  у с т р о й с т в о 
по чертежите за Аналитична 
машина №2. Конструкторският 
екип завършва изчислителната 
машина през 1991 г., навреме за 
200-годишнината от раждането 
на Бабидж. Машината работи 
безупречно и осиг у рява на 
създателя си мястото, което по 
право му принадлежи в истори-
ята на изчислителната техника. 
През 2002 г. към нея е добавено 
печатарско устройство и сега тя 
може да се види в музея заедно с 
едното полукълбо от мозъка на 
Бабидж. (Другото се съхранява 
в Музея „Хънтериан“, също в 
Лондон.)

Science Museum, Exhibition Road, 
London. N 51.498190 W 0.173972

В „Поустманс Парк“ епитафии разказват трагични, 
но вдъхновяващи истории за героична саможертва.

Викторианският компютър на Чарлс 
Бабидж днес вече функционира.
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АРЧИ, ГИГАНТСКИЯТ ОКТОПОД

ЛОНДОН
Често описват гигантския октопод като морско чудовище. В романа на Жул Верн „Двадесет хиляди 
левги под водата“ гигантски октопод напада кораб и изяжда един от моряците. Норвежкият kraken, 
чиито пипала според легендите се увивали около мачтите на корабите и ги трошели на парчета, веро-
ятно е съчетание от разкази за гигантски октоподи, фантазия и преувеличение.

Фактът, че малцина са виждали гигантски октопод, тъй като той живее дълбоко в морето, само раз-
палва въображението. Още от XVI в. има сведения за неговото съществуване, но фотографи успяват да 
го заснемат в естествената му среда едва през 2002 г. – затова дългият 8,5 м експонат в Природонаучния 
музей е истинска находка. Уловен край бреговете на Фолкландските острови през 2004 г. и наречен 
Арчи по названието на своя животински вид, Architeuthis dux, този гигантски октопод се съхранява в 
специално изработен аквариум от плексиглас.

Natural History Museum, Cromwell Road, London. Арчи е в колекцията „Духът на Дарвин“, която се посещава само с 
екскурзовод. N 51.495983 W 0.176372

АВТОИКОНАТА НА ДЖЕРЪМИ БЕНТАМ

ЛОНДОН
Джеръми Бентам седи в преддверието на лондон-
ския „Юнивърсити Колидж“ от 1850 г.

Философът, който с идеите си за защита на 
животните, реформи в затворите, всеобщо изби-
рателно право и права на хомосексуалните далеч 
изпреварва времето си, в завещанието си оставя 
подробни инструкции как да постъпят с трупа му 
след неговата смърт. Бентам иска да мумифицират 
главата му, да облекат скелета му в черен костюм и 
да го поставят да седи на стол в дървена кабинка с 
надпис „Автоикона“. Освен това предлага мумия та 
му да председателства събранията на последовате-
лите на неговата утилитарианска философия.

С напредването на възрастта Бентам е все по-
обсебен от плановете за собствените си тленни 
останки. Говори се, че цели десет години преди 
смъртта си носел в джоба си две стъклени очи, за 
да бъдат под ръка на онези, които ще го балсами-
рат. За нещастие когато моментът настъпва, пла-
новете се объркват. Главата на Бентам се покрива 
с петна, свива се, съсухрената кожа провисва под 
яркосините стъклени очи. За да не бъде глед-
ката толкова гротескна, върху скелета на Бентам 
поставят специално изработена восъчна фигура, 
а неговата истинска глава слагат между краката му.

Тя стои там необезпокоявана до 1975 г., когато 
студенти–шегаджии я открадват и в замяна искат 
от университета откуп от 100 лири, за да ги дадат 
за благотворителни цели. Университетът е готов 
да даде само 10, но студентите отстъпват и връщат 
главата на Бентам там, където ѝ е мястото – между 
краката му. След няколко такива лудории (говори 
се, че веднъж дори играли мач с нея), универ-
ситетската управа решава главата на философа 
повече да не бъде излагана публично на показ. 
Сега тя е в специален сейф в Археологическия 
факултет и се изважда само при специални случаи.

Влезте в университета от Gower Street, 
между Grafton Way и University Street. 
Оттам отидете до South Cloisters, Wilkins Building. 
Джеръми Бентам е близо до входа. 
N 51.524686 W 0.134025

Седнал в преддверието на лондонския 
„Юнивърсити Колидж“, покойният философ пази 
собствената си глава от онези, които биха я 
взели като сувенир.
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28 feet (8,5 m)

ГРОБИЩЕТО „ХАЙГЕЙТ“
ЛОНДОН
Гробището „Хайгейт“, което 
отваря врати през 1839 г., е едно 
от най-прочутите лондонски гро-
бища. Сред неговите обитатели са 
Карл Маркс (лесно ще откриете 
надгробния му паметник по нам-
ръщеното лице и буйната брада), 
писателят на научна фантастика 
Дъглас Адамс и Адам Уърт, по 
всяка вероятност прототипът на 
професор Мориарти, заклетия 
противник на Шерлок Холмс. 
През Викторианската епоха да те 
погребат в по онова време мод-
ното гробище е въпрос на чест.

Модата обаче е нещо пре-
ходно. През 40-те години на ХХ 
в. „Хайгейт“ е изоставено, някога 
високо ценените гробове са 
обрасли в бурени. През 1970 г. 
група от последователи на окулти-
зма започват да твърдят, че са виж-
дали свръхестествени същества в 
гробището. Отначало се говори 
за призраци, но по-късно тръгват 
слухове, че в „Хайгейт“ се крие вам-
пир – трансилвански принц, който 
бил погребан там през XIX в.

Двама самозвани магьос-
ници и ловци на призраци – Шон 
Манчестър и Дейвид Фарант – се 
заричат да хванат и убият кръво-
лока. Всеки от двамата съпер-
ници обаче обявява другия за 
шарлатанин, неспособен да 
открие вампира. Двамата прена-
сят спора си в медиите – по онова 
време интересът към окултното 

е особено силен благодарение 
на публикувания малко по-рано 
роман „Заклинателят“ – и офи-
циално оповестяват, че в петък, 
13 март 1970 г., в „Хайгейт“ ще 
има лов на вампири. Въпреки 
опитите на полицията да ги спре, 
през нощта срещу 13 март в гро-
бището нахлува тълпа от хора, 
въоръжени с колове, разпятия, 
връзки чесън и светена вода. 
Суматохата е пълна, но вампири 
не са открити.

Манчестър и Фарант се 
навъртат в гробището още 
няколко години, твърдо решени 
да заловят Вампира от „Хайгейт“. 
Нито единият, нито другият 

го открива, затова пък докато 
го търсят, истински гробове са 
разровени и истински трупове 
са набучени на кол или обез-
главени. През 1974 г. Фарант е 
осъден на затвор за вандализъм 
и оскверняване на гробове.

Спорът между Фарант и 
Манчестър продължава години, 
а гробището е все така попу-
лярно сред любителите на окулт-
ното и паранормалното и лова 
на вампири.

Swain’s Lane. Гробището е на 20 
минути път нагоре по хълма 
Хайгейт и после през парка 
„Уотърлоу“. N 51.566927 W 0.147071

Дали зад дърветата не се спотайва вампир?

Заловен през 2004 
г. и днес изложен в 
Природонаучния музей, 
гигантският октопод 
Арчи е с дължината на 
училищен автобус.



ИРЛАНДИЯ

ОСТАНКИТЕ ОТ КОРАБА „ПЛАСИ“
ИНИШИЪР, ГОЛУЕЙ
Прояден от ръжда и разнебитен, корабът „Пласи“ е заседнал на скалистия бряг на остров 
Инишиър вече повече от половин век.

Рано сутринта на 8 март 1960 г. страшна буря връхлетяла товарния кораб, пре-
насящ прежда, цветно стъкло и уиски през Атлантическия океан. Вятърът понесъл 
кораба към Инишиър, корпусът се пробил и водата нахлула в машинното отделение.

Жителите на острова успели да извадят всичките единайсет членове на еки-
пажа от ледените води на океана. Но моряците едва успели да се посгреят и поус-
покоят с няколко глътки ирландско уиски, и ето че се развихрила нова буря, 
която изхвърлила кораба върху скалистия бряг. Местните жители успели да 
измъкнат част от товара и дървения материал от кораба, а също и шотланд-
ското уиски, скрито в трюма му.

Днес златисто-червеникавият корпус на „Пласи“, оголен и целият 
в дупки, се откроява на фона на сивите скали, зелената трева 
и синьото небе.

„Пласи“ е на източния бряг на Инишиър, южно от 
Килагула. До острова се отива с ферибот от Дулин. 
N 53.055816 W 9.503730

Ръждясалият, 
пробит корпус на 
„Пласи“ надали 
някога отново ще 
излезе в открито 
море.
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СКЕЛИГ МАЙКЪЛ

ОСТРОВИ СКЕЛИГ, 
ГРАФСТВО КЕРИ
Десетината монаси, които се уса-
мотили на този скалист остров 
през VII в., били издръжливо 
племе.

Скелиг Майкъл – skellig 
произлиза от ирландската дума 
sceillic, стръмна скала – е на 13 
км от крайбрежието на граф-
ство Кери. Ветрове и дъждове 
непрестанно брулят острова, 
ето защо да се изкачиш до върха 
на повече от 200 м височина е 
рисковано начинание.

Въпреки негостоприемната 
природа, група упорити ирлан-
дци основали монашеска обител 
на острова, която и днес, 1400 
години по-късно, е почти непо-
кътната. Монасите изградили сто-
тици каменни стъпала до върха 
на скалистия остров, където си 
построили шест каменни жилища 
с формата на пчелни кошери и 
малък параклис. Прехранвали се с 
риба, морски птици и зеленчуци, 
които отглеждали в манастир-
ската градина. Въпреки много-
бройните нападения на викинги 
през IX в., монасите останали на 

острова още цели три века – до 
края на XII в., когато честите бури 
най-сетне ги прогонили.

Да се изкачиш по 670-те 
неравни, стръмни стъпала, изис-
ква физическа и духовна издръж-
ливост, но на върха ще можете да 
влезете в монашеските жилища 
и да си представите суровия 
отшелнически живот.
До острова пътуват корабчета от 
Портмаги (пътуването отнема 90 
минути) от април до септември, 
но само при благоприятни 
метеорологични условия.  
N 51.77208 W 10.538858

НАДГРОБНАТА МОГИЛА „НЮГРЕЙНДЖ“
ДОЛИНАТА НА Р. БОЙН, ГРАФСТВО МИЙТ
Около 600 години преди египтяните да започнат 
да строят Голямата пирамида в Гиза, хората, насе-
лявали долината на река Бойн в епохата на нео-
лита, построили „Нюгрейндж“. Кръглата могила 
с диаметър 76 м, изградена от камъни и пръст 
около 3200 г.пр.Хр., била използвана за религи-
озни обреди.

Най-поразителна в „Нюгрейндж“ е точната ѝ 
ориентация спрямо слънцето. В деня на зимното 
слънцестоене слънчев лъч прониква през отвор, 
разположен така, че лъчът да освети прохода до 
вътрешността на могилата.

„Нюгрейндж“ е отворена само за групови посещения. 
Групите тръгват от Туристическия център Brú na Bóinne 
в Донор. Участниците в групите по време на зимното 
слънцестоене се определят чрез (много популярна) 
лотария.  N 53.694386 W 6.475041

Жилища с формата на пчелни кошери, построени от средновековни монаси, се издигат на скалистия остров Скелиг Майкъл.

„Нюгрейндж“ е най-внушителната, астрономически ориентирана надгробна могила в Ирландия.
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КРИПТИТЕ НА КАТЕДРАЛАТА 
„КРАЙСТЧЪРЧ“
ДЪБЛИН

През 1030 г. викингите, които по 
онова време властват в Дъблин, 
построили дървена църква на 
мястото, където е днешната кате-
драла „Крайстчърч“. През 1171 
нормандските нашественици 
я разрушили и на нейно място 
издигнали каменна църква с 
огромна крипта. Архиепископът 
на Дъблин, Лорънс О’Тул, над-
зиравал строежа. След като през 

1225 О’Тул бил канонизиран 
като светец-покровител на града, 
сърцето му било съхранено в спе-
циален реликварий, поставен в 
катедралата зад желязна решетка.

Сърцето на светеца остава 
там до март 2012 г., когато два-
ма крадци разбиват решетка та 
и открадват реликвата. Ир лан-
дските полицаи обвиняват кон-
трабандисти за кражбата, но 
ни кой не е арестуван, а сърцето 
така и не е намерено.

За катедралата загубата е 
много тежка, но в криптата ѝ 
има и други ценни реликви. 
Заслужава да се видят прангите 
от 1670 г., с които навремето око-
вавали престъпници на площада 
пред църквата, и мраморният 

паметник на Натаниъл Снейд, 
ирландски политик, починал 
през 1833 г. Според надписа 
на паметника Снейд „загинал 
от сляпата ярост на окаян без-
у мец“ – иначе казано,  бил 
за стрелян. Най-интересни са 
му мифицираните котка и мишка, 
които сякаш и в смъртта се пре-
следват. Според църковните пре-
дания в средата на XIX в. котката 
погнала мишката, мишката се 
скрила в една от тръбите на цър-
ковния орган, а после нито тя, 
нито котката успели да се измък-
нат оттам. Джеймс Джойс споме-
нава нелепата им участ в романа 
си „Бдението над Финеган“.

Christchurch Place, Dublin. 
N 53.343517 W 6.271057

ПАРКЪТ НА ИНДИЙСКИТЕ СКУЛПТУРИ

РАУНДУУД, ГРАФСТВО УИКЛОУ
В този парк върху площ от 9 хектара има удиви-
телни скулптури, включително един измършавял 
Буда, огромен човешки показалец и човек, който 
сам разкъсва тялото си. Виктор Лангхелд съз-
дава парка Victoria’s Way през 1989 г., когато се 
завръща от Индия, където е търсил духовно про-
светление. Поредицата от скулптури, изваяни от 
каменоделци в южноиндийския щат Тамил Наду, 
пресъздават духовното развитие на човека: от 

„Пробуждането“ (дете, което излиза от юмрука на 
мъртвец) до „Гибелта на Лодкаря“ (старец с мърт-
вешки вид, който влачи потъваща лодка, нагазил до 
кръст в езеро). Фигурите на индийските божества 
Ганеш и Шива, които танцуват и свирят на флейта, 
донякъде разведряват настроението.

Roundwood. Паркът, на 45 минути път с автомобил от 
Дъблин, е отворен за посетители от май до края на 
септември. Препоръчва се непромокаемо облекло.
N 53.085765 W 6.219654

Измършавелият лодкар припомня на посетителите на парка, че всички сме смъртни.
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СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ
ИЗЧЕЗВАЩОТО ЕЗЕРО

БАЛИКАСЪЛ, ГРАФСТВО АНТРИМ
Източно от крайбрежното градче Баликасъл 
край пътя има езеро – но само понякога. Когато 
стигнете там, може и да го няма. Но ще се появи 
отново. 

Лахарима, известно като „изчезващото езеро“, 
е разположено върху шуплест варовик с „отвор“ в 
средата, където се събира торф. Когато в отвора 
се събере достатъчно торф, водата няма къде 
да изтича и нивото ѝ се покачва. Когато торфът 
отпуши отвора, езерото се изпразва. Понякога 
изчезва за броени часове.

Loughareema Road (през горския резерват Ballypatrick), 
Ballycastle. Езерото е на два часа с автобус от Белфаст. 
Ще видите сухо варовиково дъно, водна шир или нещо по 
средата. N 55.157084 W 6.108058

Календарният 
слънчев часовник
Голуей • Съвременен 
слънчев часовник, 
който с древни мето-
ди показва точния час 
и дата.

Мумиите в църквата 
„Свети Майкън“
Дъблин • Слизай-
ки надолу по зле 
осветени каменни 
стъпала, стигате до 
подземие, където 

има десетки човешки 
мумии, сред които е и 
осемвековната мумия 
на „Кръстоносеца“, 
чиито пръст можете 
да докоснете.

Ламбейските 
кенгуру
Остров Ламбей • 
Макар че остров 
Ламбей се намира на 
16 000 км от родната 
им Австралия, стадо 

кенгуру го превръщат 
в свой дом, когато 
преди 25 години са 
преместени тук от 
Дъблинската зооло-
гическа градина.

Също в ИрландияСъщо в Ирландия

Изчезващото езеро край Баликасъл – когато не е изчезнало.

ЛЕВИАТАН ОТ ПАРСЪНСТАУН

БЪР, ГРАФСТВО ОФАЛИ
Потомственият аристократ Уилям Парсънс 
построил този телескоп с височина 17,7 м в име-
нието си през 40-те години на XIX в., за да изследва 
космически явления, наричани „мъглявини“. По 
онова време телескопите не били достатъчно 
мощни, за да покажат, че „мъглявините“ всъщност 
са образувания от различни космически обекти: 
от съзвездия и галактики до облаци от газ и кос-
мичен прах. Телескопът на Парсънс показвал до 
този момент неподозирани детайли от Слънчевата 
система, макар че едва през 20-те години на следва-
щото столетие Едуин Хъбъл ще установи, че някои 
от обектите в мъглявините всъщност са галактики.

Наричан „Левиатан от Парсънстаун“, телес-
копът повече от 75 години е най-големият в света. 
След смъртта на Уилям Парсънс и на неговия син, 
който по-късно се грижи за астрономическия уред, 
той престава да се използва през 1878, а през 1908 г. 
е демонтиран. „Левиатан“ е възстановен едва през 
90-те години на ХХ в., с ново огледало и мотори. 

Днес можете да го видите в замъка край градчето 
Бър (по-рано наричано Парсънстаун), а в научния 
център към замъка ще ви обяснят как функционира.
Birr Castle, Birr. На два часа път с лека кола от Дъблин и на 
около час от летище „Шанън“ и град Голуей. 
N 53.097123 W 7.913780

„Левиатан“ прилича на оръдие, 
но е създаден за наблюдение на звездите.



За шестоъгълните базалтови 
колони по Пътя на великаните 
разказват древни келтски 
легенди.

18  /  E U R O P E  /  G R E A T  B R I T A I N  A N D  I R E L A N D 
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ПЪТЯТ НА ВЕЛИКАНИТЕ

БУШМИЛС, ГРАФСТВО АНТРИМ
С хилядите си шестоъгълни 
колони, които се издигат нагоре 
като стъпала, Пътят на велика-
ните е геологичен уникат, който 
сякаш е сътворен от човешка 
ръка.

Необичайните форми са се 
появили в началото на палеоген-
ния период (от преди 65 до преди 
23 милиона години), когато лава 
започва да се стича към морето 
и образува плато. Лавата изстива 
бързо, платото се свива, пропу-
ква се и така се появяват 40 000 
колони с различна височина  – 
все едно стълба за великани. 

Най-голямата колона е висока 
почти 11 м.

Според преданията ирланд-
ският великан Фион Маккул 
построил пътя, за да прекоси 
морето и да се пребори с шотланд-
ския си съперник, Бенандонър. 
Както си вървял по пътя, Фион 
обаче заспал, а Бенандонер тръг-
нал да го пресрещне. За да спаси 
своя задрямал съпруг, жената 
на Фион го увила в платно 
като в бебешки пелени. Когато 
стигнал до Северна Ирландия, 
Бенандонър видял огромното 
бебе, с ужас си представил какъв 
великан ще да е самият Фион и 
избягал обратно в Шотландия – 
но пътят останал.

44 Causeway Road, Bushmills. 
Пътят е на 1 час с автомобил по 
магистралата от Белфаст, или 3 часа 
с автобус по панорамен маршрут. 
N 55.240807 W 6.511555

Също в Северна ИрландияСъщо в Северна Ирландия

Пързалка №56 в църковната 
камбанария
Нюкасъл • Една църква, превърната в 
покрита ледена пързалка.

Лабиринтът на мира
Касълуелан • Един от най-големите 
растителни лабиринти на света, създа-
ден по повод мирното споразумение в 
Северна Ирландия..

ШОТЛАНДИЯ
ПЕЩЕРАТА НА ФИНГАЛ
ОРАН, ОБЛАСТ АРГИЛ И БЮТ
Все едно излязла от приключенски роман, 
Пе щерата на Фингал край шотландското крайбре-
жие е дълбока 82 и широка 22 м, а стените ѝ са 
от плътно наредени една до друга шестоъгълни 
колони. Според келтските легенди пещерата 
някога била част от мост през морето, построен 
от великани, които искали да си премерят силите. 
Според учените тя се е образувала, когато, изсти-
вайки бавно, огромни количества лава се натро-
шили на дълги шестоъгълни колони – така, както 
калта се напуква под палещите слънчеви лъчи.

След като през 1772 г. била открита от англий-
ския учен Джоузеф Банкс, пещерата бързо завла-
дяла въображението на хората и се превърнала в 
източник на вдъхновение за художници, писатели 
и музиканти. През 1830 г. Феликс Менделсон ѝ 
посвещава увертюра; Джоузеф Търнър я пресъз-
дава в живописта си. Така в епохата на романтизма 
се появява една популярна туристическа дестина-
ция, която и днес очарова посетителите.

Вземете влака от Глазгоу до Обан, където се качете на 
ферибота за Крегниър, на остров Мъл. Оттук автобус 
ще ви отведе до Фионфърт за разходка с лодка до 
остров Стафа.
N 56.433889 W 6.336111

С причудливите си форми пещерата е източник на вдъхновение за писатели, художници и музиканти – 
от Жул Верн до „Пинк Флойд“.
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 „МЕРИ КИНГС КЛОУЗ“
ЕДИНБУРГ

Легендата разказва, че през 40-те 
години на XVII в., след като сто-
тици жители на „Мери Кингс 
Клоуз“ се разболели от чума, 
бедняшкият квартал бил ограден 
със стена и болните изоставени 
на съдбата им. Всъщност дейст-
вителността не била толкова 
зловеща, но и тя е достатъчно дра-
матична, за да остане в историята.

През XVII в. епидемия от 
чума покосява една четвърт от населението на 
Шотландия. Пренаселените бедняшки квартали 
на Единбург се превръщат в огнища на зараза 
и „Мери Кингс Клоуз“ – плетеница от тесни 
улички, на места почти скрити под земята, където 
живеели около 50 0 души – е най-опасното. 
Прикованите на легло болни навестявал доктор 
на име Джордж Рей, който, за да се предпази 

от зараза, се обличал от глава до пети в кожени 
дрехи, а на лицето носел маска с дълъг клюн. За да 
спаси живота на болните, Рей спуквал мехурите 
по кожата им, а после обгарял раните с нагоре-
щен до червено ръжен: ужасно болезнено, но 
понякога успешно лечение.

След като по време на чумата е ограден със 
стена, в средата на XVIII в. „Мери Кингс Клоуз“ е 
окончателно затворен и върху някогашния подзе-
мен лабиринт е построена сградата на кметството. 
През 2003 г. районът е отворен за посетители и 
днес привлича любителите на зловещи истории и 
легенди за призраци. Сред призраците, за които 
се говори, че сноват из лъкатушните улички, е и 
десетгодишната Ани, една от жертвите на чумата. 
Има хора, които твърдят, че усещали някакво 
странно присъствие в стаята ѝ. Купищата играчки, 
кукли и лакомства свидетелстват за многоброй-
ните ѝ гости.
2 Warriston’s Close, High Street, Edinburgh. 
N 55.950081 W 3.188237

Развалините на „Свети 
Петър“
Кардрос • Внушителната 
модернистична сграда на 
някогашната семинария е 
завършена през 1966 и изо-
ставена през 80-те години 
на ХХ в.

Замъкът Йестър
Гифърд, 
Източен Лотиан • Според 
легендата зли духове обита-
ват сводестото подземие на 
този замък, построен през 
XIII в.

Дънморският ананас
Парк „Дънмор“ • Павилио-
нът, който отгоре прилича 
на огромен ананас – символ 
на гостоприемство и 
охолство, е построен в края 
на XVIII в. Сега се дава под 
наем през лятото.

Кучешкото гробище в 
Единбургския замък
Единбург • Тук са намери-
ли вечен покой четири-
ногите любимци и верни 
другари на войниците от 
Шотландската гвардия.

Решетките в гробището 
„Грейфрайърс“
Единбург • През XIX в. вър-
ху гробовете в „Грейфра-
йърс“ били поставени 
метални решетки, за да ги 
пазят от мародери.

Абатството „Холируд“
Единбург • Абатството, от 
което днес са останали само 
развалини, е построено 
през XI в. от крал Дейвид I.

„Британия паноптикум“
Глазгоу • Най-старият все 
още функциониращ мюзик-
хол в света.

Затворническият лагер 
„Кълтибраган“
Пърт • Построен е за 
нацистки военнопленници, 
обвинени в особено тежки 
престъпления.

Тайният бункер
Сейнт Андрюз • Бункерът 
е построен като скривали-
ще за шотландски политици 
и „особено важни“ лич-
ности в случай на ядрено 
нападение.

Също в ШотландияСъщо в Шотландия

МОСТЪТ НА КУЧЕШКИТЕ САМОУБИЙСТВА

ДЪНБАРТЪН, ЗАПАДЕН ДЪНБАРТЪНШЪР

Има нещо в моста „Овъртън“, което тласка кучетата към смъртта им. От 60-те 
години на ХХ в. насам петдесетина кучета загиват, след като скачат от едно и 
също място на моста. Стотици други също скачат, но оцеляват. Някои обаче 
се връщат, за да се хвърлят отново върху назъбените скали на петнайсетина 
метра под моста.

Д-р Дейвид Сандс и Дейвид Секстън, експерти по психология и естест-
вена среда на животните, са установили, че силната миризма на норки привлича кучетата, притъпява 
усещанията им и не им позволява да видят пропастта, зейнала пред тях, преди да е станало твърде късно.

Overtoun House, Milton Brae, Dumbarton. Мостът е в имение от XIX в. на около 30 минути западно от Глазгоу. 
N 55.942506 W 4.521874
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„ГРАДИНАТА 
НА КОСМИЧЕСКИТЕ РАЗМИШЛЕНИЯ“
ХОЛИУУД, ОБЛАСТ ДЪМФРИЙЗ И ГОЛОУЕЙ
Сред нарцисите и маргаритите в „Градината на 
космическите размишления“ ще откриете черни 
дупки, числа на Фибоначи, фрактали и ДНК 
структури. 

Чарлс Дженкс, архитектурен теоретик, и съпру-
гата му Маги Кесуик решават да създадат в имението 
си градина, където да илюстрират фундаментални 
идеи от съвременната физика за формите и проце-
сите във Вселената. Започват работа през 1988 г., 
но градината е завършена едва двайсет години 

по-късно. През това време Маги Кесуик умира от 
рак, но Дженкс продължава да работи върху про-
екта в нейна памет, като понякога променя първо-
началния замисъл, за да е в крак с най-новите научни 
открития.(Двойният хеликс на ДНК например е 
вдъхновен от Проекта за човешкия геном).
Holywood е на 8 километра северно от Dumfries. 
Градината е отворена за посетители само един ден в 
годината, през първата седмица на май. Ежегодното 
събитие, организирано от неправителствената 
организация „Шотландски градини“, набира средства за 
фондация за борба с рака, носеща името на Маги Кесуик. 
N 55.129780 W 3.665830

Тези градини ни дават ключ за разбиране на живота и вселената.


