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Огняна Свиленова/Свилина (Огнянка Димитрова Каратепелиева-
Шакева) е родена на 10.11.1942 г. в гр. Свиленград. Завършва 
с отличен успех средното си образование в гимназия „Д-р 
Петър Берон“; следва медицина в Пловдив. Лекар – психиатър 
по професия. От 1981 до 1984 г. пребивава в Куба, където се 
подготвя да превежда съвременна испаноезична поезия на 
Латинска Америка по издаваното в Хавана списание „Каса де 
лас Америкас“. Първите си стихотворения публикува в списание 
„Родна реч“, вестник „Студентска трибуна“, литературния 
алманах „Утро над Тракия“ и др. Първата ѝ стихосбирка е 
„Дишат мигове“ (С., Народна младеж, 1971). Член на Съюза 
на писателите лекари в България. След като се установява в 
Пловдив, Огняна Свиленова променя литературното си име на 
Огняна Свилина, което стои в нейните книги: „Голямата обител“ 
(Пловдив, Хр. Г. Данов, 1990); „Богохраними. Избрани стихове“ 
(Пловдив, Летера, 2014); „Послепис“, (Пловдив, Жанет-45, 
2016); „Ние – същите“ (С., Ерго, 2021). Умира на 15 април 2015 
г. в Пловдив.

Ние – същите

„Ние – същите“ е промислен наслов, както е при другите книги на Огняна 
Свиленова/Свилина. „Дишат мигове“ (1971) е първата сбирка, предсъдържаща 
следващите: „Голямата обител“ (1990), „Богохраними“ (2014), „Послепис“(2015).

Дъщерята на Всемира и на родната тракийска земя ни въвежда в простата 
истина за живота: Както всичко във Всемира, така и човекът живее и диша с Дъх/
Дихание – животворящ елемент, вдъхнат от Бога. Ключовите думи са имена – 
прожектори на вътрешно зрение и интуитивно умосъзерцание на отобразените 
същини от първовеществото и духовното начало на Материята и вложеното в тях  
противополагане на Любов и Вражда: огън, въздух/ефир, вода, земя.
 
„В постоянството си да бъде изповедна споделеност, да бъде „разплакана 
душа от стихове и искреност“, Огняна Свилина продължава устойчиви традиции 
за разбираемост и яснота в голямата новобългарска поезия – независимо от 
възвърналия се култ към неразбираемостта в съвременната българска литература 
и култура.

Фанатично крайният модернизъм заключва смисъла в символи/енигми и ги 
превръща в почти неразгадаеми знаци, като захвърля декодиращия ключ – никой 
да не го намери. Отива се отвъд символическия реализъм, в безсъдържателната 
пустота.

Поезията на Огняна Свиленова/Свилина е естествена, природнобългарска по 
яснота и език. Ала в нея се надстроява талантливо целокупният изразителен и 
мисловен опит не само в духовната ни култура, но и в световната култура.“

проф. дфн Димитър Кенанов

Заглавие: Ние – същите
Автор: Огняна Свилина
Редактор: Димитър Кенанов
Художник: Василена Георгиева, Моли Чоканова
Поредици: Българска литература, Нова българска лира
Жанр: Поезия
Година: 2021
ISBN: 9789548689038
Език: Български
Страници: 68
Тегло: 125 г
Размери: 14х22 см
Подвързия: Мека
Цена: 10,00 лв.
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Марио Леви (р. 1957, Истанбул) завършва гимназиално 
образование в колежа „Сен Мишел“ и следва френски език 
и литература в Истанбулския университет. Започва да пише 
през 70-те години, а първите му публикации датират от 
1984 г. в периодични издания като „Джумхуриет“, „Аргос“, 
„Гергедан“. Първата му книга „Жак Брел – самотникът“ (1986) 
е романизирана биография на известния певец, базирана върху 
дипломната работа на Леви. През 1990 г. следва сборникът с 
разкази „Недостъпният град“, за който е удостоен с наградата 
за разказ „Халдун Танер“. На следващата година е издадена 
втората му книга с разкази „Мадам Флоридис може да не се 
завърне“. Година по-късно излиза първият му роман „Най-
хубавата ни любовна история“. През 2000 г. печели наградата 
за роман „Юнус Нади“. „Вкусовете на живота“ (2013) е шестият 
роман на Марио Леви, познат на българските читатели с „Къде 
бяхте, когато падна мрак“, „Истанбул беше една приказка“ 
и „Кварталът на погрешните избори“. Понастоящем авторът 
съчетава писателската си дейност с преподавателска работа 
във факултета „Връзки с обществеността“ на университета 
„Йедитепе“.

Кварталът на погрешните избори

В „Кварталът на погрешните избори“ Марио Леви ни представя историите на хора, 
направили „погрешен“ избор по своя житейски път и безропотно носещи кръста 
на съдбата си. Всяка глава е предшествана от въвеждащ в историята имагинерен 
епиграф. Ако читателят търси занимателно четиво, което да го откъсне от 
забързаното ежедневие, едва ли ще го намери в тази книга – това предупреждава 
и авторът в самото начало. Романът е калейдоскоп от житейски истории и 
представлява дълбок психологически и социален разрез на съвременното турско 
общество, залутано между изгубените морални ценности и опитите на съвременни 
историци да ги припомнят и насаждат. Отделните истории са свързани чрез 
спомените на разказвача – 20-годишен младеж, – а авторът се намесва само като 
външен наблюдател, който не може да се въздържи да не коментира или доукраси 
отделните епизоди. В това отношение романът е иновативен – пред нас уж се 
разстила една обикновена, съдбовна човешка история, но внезапно се отваря 
врата и историята поема в друга посока, следва неочакван край или начало… 
Паралелните реалности и ярките персонажи, както и структурата на сюжета 
донякъде напомнят за „Приказки от 1001 нощ“ или дори „Декамерон“…Заглавие: Кварталът на погрешните избори

Автор: Марио Леви
Преводач: Елен Иванова
Редактор: Севджан Кендже
Художник: Гергана Грънчарова
Поредици: Източна сбирка, Преводна литература
Жанр: Проза, Романи
Година: 2021
ISBN: 9786197392715
Език: Български
Страници: 372
Тегло: 456 г
Размери: 14х20 см
Подвързия: Мека
Цена: 19,00 лв.
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Ако цезаровото сечение се признава за раждане, то Маргарит 
Жеков е роден на 28 юли 1963 г. в Хасково. По появата си на бял 
свят се родее и с други колеги писатели като Уинстън Чърчил. 
Завършва германистика в СУ „Св. Климент Охридски“ през 
1989-а и богословие в Германия през 1992 г. Става носител 
на националната награда „Светлоструй“ за 1993 г. с книгата 
си „Разговор със собственото сърце“, която се присъжда 
на извънстолични автори. Липсата на връзки му помага още 
веднъж: стихосбирката му „Биографични метафори“ е първата 
книга, издадена чрез конкурс на Сдружението на българските 
писатели. Стиховете му са превеждани на немски, английски, 
френски, унгарски и румънски в литературни списания и 
антологии. Член е на Литературен кръг „Европа“ в Капфенберг, 
Австрия. Сам превежда от немски, английски, испански и 
шведски език. Женен, автор (засега) и на две дъщери. Живее и 
работи в София.

Пътеводна сълза

В тази по-различна моя стихосбирка този път съжителстват всички нюанси на 
битието – любовни и еротични стихотворения, стихотворения за смъртта на 
майката, за смъртта на приятелствата, както и стихотворения за плагиаторите и 
епигоните, за двата края на обществената стълбица и за духовното призвание на 
човека. В книгата има както сонети за съкровената християнска надежда и утеха – 
опитностите с Истината в нейния най-благороден библейски смисъл, така и сонети, 
събрани под надслов „Балади за невъзвратимото“, съжителстващи с раздел 
от шаржове за държавници и хора на изкуството. Разделът от стихотворения в 
свободен стих за същественото и за кръговратите в човешката участ е последван и 
от заключителен раздел, включващ хайку. Надявам се, че благородният български 
читател ще погледне благосклонно на моите поетически творби и ще почерпи от 
тях утеха и умиротворяваща сърцето поука, въпреки че доблестната и всеобхватна 
изповедност в изкуството звучи на пръв поглед стъписващо.

Заглавие: Пътеводна сълза
Автор: Маргарит Жеков
Редактор: Мартин Христов
Художник: Кристина Славкова
Поредици: Българска литература, Нова българска лира
Жанр: Поезия
Година: 2021
ISBN: 9786197392739
Език: Български
Страници: 72
Тегло: 131 г
Размери: 14х22 см
Подвързия: Мека
Цена: 10,00 лв.
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Клуб LAZARUS се завръща и си търси секундант. На теб, 
читателю, се пада честта да участваш в уникален литературен 
дуел. Осем двойки умели фехтовачи в писането на страшни 
истории ще кръстосат пера на полето на хоръра. Ще се осмелиш 
ли да застанеш редом с нас?

Ужас

Да всееш хаос по бреговете на Дунав в един невъзможен „Косплей“?
Александър Драганов и Иван Димитров

Да се впуснеш във вендета за невинно пролята кръв със „Спомен за дъжд“?
Димитър Цолов и Милен Димитров

Да станеш „Колекционер на души“ по улиците на Детройт?
Донко Найденов и Денис Метев

Да опиташ „Праскови и малиново сладко“ от устните на две невинни създания?
Сибин Майналовски и Иван Величков

Да влезеш в „Кошмарна синхроничност“ с един млад адвокат?
Денис Метев и Делиян Маринов

Да възкресиш мита за падналия ангел в „Името на изкуството“?
Марин Трошанов и Анна Гюрова

Да потърсиш възмездие с човек „Белязан от съдбата“?
Даниел Иванов и Милен Колев

Да разделиш кърваво наследство в „Утробата на светлината“ с рок и мирис на 
изгорели газове?
Бранимир Събев и Симеон Трифонов

Отърси праха от доспехите. Напълни револверите. Провери остротата на рапирата.

Заглавие: Ужас
Съставител: Иван Величков и Бранимир Събев
Редактор: Мартин Христов
Художник: Петър Станимиров
Поредици: Българска литература, Нулева зона
Жанр: Проза, Разкази
Година: 2021
ISBN: 9786197392722
Език: Български
Страници: 300
Тегло: 358 г
Размери: 13х20 см
Подвързия: Мека
Цена: 19,00 лв.



9 10

Райна Маркова е автор на сборника с пънк-разкази 
„Пого“ (1999), на романите „Фани по опасните пътища на 
светлината“ (2001), експерименталния роман „*.LOG“ (2006) 
и „Безподобните“ (2011), аудиопиесите „Плутон“ (2008) и 
„Кусусан“ (2020) и публицистичната книга „Контрол“ (2019).

Сборникът „Влажна зона“ (2021) е завръщане на писателката 
към художествената литература след десетилетие, отдадено 
на публицистиката – колонката мрежа/паяжина в „Култура“.

Влажна зона

„Влажна зона“ подхваща една маргинална у нас – но не и за световната литература 
– тема за телесното като метафора за всичко низше, маловажно и несъвършено 
пред лицето на суперорганизма на обществото. „Влажна зона“ задава няколко 
важни въпроса. Какво би се случило с човешкия индивид, който, дори успявайки 
да изгради около себе си „желязната клетка“ на удобството и здравия смисъл, 
продължава да бъде биологично същество и да се подчинява на закони, които 
не е създал? Божествени или природни са тези закони? Тъждествени ли са 
„божествено“ и „природно“? А какво, ако приемането на създадените от човека 
цивилизационни инструменти, без които обществата не могат да съществуват, се 
проявява у индивида като крайна разрушителност и (авто)агресия? Всеки разказ 
от тази серия изследва отделна страна на телесното по линията на неговите 
сблъсъци с бюрокрация, език, закони, санитарни, диетични, религиозни правила, 
норми и табута.

„Проза с перверзно-синтетичното обаяние на анимето и мангата… Освен че 
изследва гранични състояния на телесното, микродозирано в нюанси, проектът 
разгръща среда за отчетливо артикулиране на нови теми. Да, нови теми.“

Йово Панчев – куратор

„Несъмнено залязваме, без да съзнаваме какво следва, може би свят извън 
очертанията на човешкото съзнание и лице. Неодекадентско зониране на 
непознатото… Тревогата неотстъпчиво витае над новата проза на може би най-
профетичната българска писателка Райна Маркова.“

Златомир Златанов – писател

Заглавие: Влажна зона
Автор: Райна Маркова
Редактор: Атанас Игов
Художник: Райна Маркова
Фотография: Димитър Ганев
Поредици: Българска литература, Нова българска проза
Жанр: Проза, Разкази
Година: 2021
ISBN: 9786197392746
Език: Български
Страници: 238
Тегло: 293 г
Размери: 13х20 см
Подвързия: Мека
Цена: 15,00 лв.
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Мартин Фарнер (1964, Яблонец на Ниса) следва драматургия 
в Театралния факултет на Академията по изящни изкуства в 
Прага. С Петър Улрих написват пиесата „Легенда“ за Градския 
театър в Бърно. На 30-годишна възраст със съпругата си Хелена 
отиват да живеят в отдалечената ферма Пустина, недалеч от 
Литомишъл, след това в Осиков, в планината Йесеники. Раждат 
се децата им Адам, Рихард и Алжбета. Няколко години Мартин 
Фарнер се прехранва с изработка на керамични изделия, а 
понастоящем отново се занимава с драматургия.

Пак Петър Улрих композира музиката към второто му театрално 
представление „Вълшебните пантофки“. Aвторът създава 
и редица текстове на песни, превежда пиеси. Първата му 
белетристична творба „Приказки за големи деца“ излиза 
през 1993 г. Първото издание на книгата „Щайнер или Какво 
правихме“ (Петров, Бърно, 2001) предизвиква значителни 
отзиви и множество положителни рецензии.

Щайнер или Какво правихме

Баща ми наистина беше футболист, а след това работеше на ведомствена жп 
линия, баба палеше лампите на железопътните стрелки на гарата в Лиса на Лабе, 
а мама работеше в очното отделение, където превързваше нищожните ми рани от 
катеренето по скалите… Но истинските хора и истинските събития са доизмислени, 
за да се впишат в книгата, а много от тях са напълно измислени, защото не исках 
да съставям дневник, спираше ме и уважението към личното пространство на 
близките ми. Основната причина обаче беше, че исках да разкажа историите на 
персонажи, които търсят в живота най-ценното – неговия по-дълбок и проникновен 
смисъл. С тази книга бих искал да изразя почитта си към всеки, който не е загърбил 
тези усилия.

М. Ф.

Все повече си мисля, че успях да премина през много от трудностите в живота, 
защото в тези прекрасни мигове, когато мама танцуваше с мен из стаята, тя успя да 
омагьоса завинаги в мен голямо спокойствие и вяра в това, че на света има много 
щастие.

Надявам се мама да ги е омагьосала така, както слънцето може да бъде омагьосано 
милиони години в капка кехлибар. Сега, когато самият аз приспивам своите деца и 
всяко от тях си почива върху едно от рамената ми, тихо е и тъмно и само звездите 
в мансардния прозорец над главата ми се местят, в очите ми често напират сълзи 
от щастие и се надявам, че те вдъхват това щастие с пълна гръд.

За да им бъде опора в тежките моменти. Когато разберат, че нито мама, нито който 
и да било друг не е изцяло добър. Когато с ужас разберат, че дори самите те не са 
изцяло добри, че във всеки от нас спорят за топката два противоположни отбора. 
Когато дойде време да тръгнат по света, да изминат множество пътища, за да могат 
най-накрая да намерят в сърцето си обратния път към дома.

Заглавие: Щайнер или Какво правихме
Автор: Мартин Фарнер
Преводач: Маргарита Руменова
Редактор: Мартин Христов
Художник: Лиляна Дворянова
Поредици: Модерна европейска проза, Преводна литература
Жанр: Проза, Романи
Година: 2021
ISBN: 9786197392753
Език: Български
Страници: 192
Тегло: 238 г
Размери: 13х20 см
Подвързия: Мека
Цена: 16,00 лв.
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Рафал Вояшински (р. 1974 Лубранец) е полски прозаик, 
драматург и журналист, полонист, преподавател по литература. 
Автор е на книгите „Крадецът на риби“, „Удоволствието от 
живота“, „Хумус“, „Красотата на света“, „Старата“ (на бълг.: Ерго, 
С., 2014), „Оланда“ (на бълг.: Ерго, С., 2021). Плод на срещите му 
с популярния полски актьор Ян Новицки е фоторепортажната 
книга „Ян Новицки: Пътят към дома“. Пиесите му са поставяни 
в радиотеатъра на Полското радио и на театрални сцени. 
Удостоен е с литературните награди „Едвард Стахура“ (2000), 
„Оркан“ (2005), Zepter за дебют на годината (2005), фондация 
Grazella (2007) и др. Книгата „Ян Новицки: Пътят към дома“ е 
номинирана за наградата „Реймонт“, а новелата „Старата“ – за 
литературния приз на Варшава и наградата „Юзеф Мацкевич“. 
Член е на Съюза на полските писатели, завежда отдел „Проза“ 
на литературното списание Wyspa. Негови творби са преведени 
на редица европейски езици.

Оланда

„Оланда“ е последната прозаическа книга на Рафал Вояшински, която съдържа 
едноименната новела и пет разказа. Книга, в която всекидневни случки, събития и 
реакции в живота на съвсем обикновени хора се преплитат с философски размисли 
и необикновен зрителен поглед към обкръжаващия свят. В „Оланда“ писателят не 
прекъсва драстично връзката с героите от предишните си творби. Те разговарят 
на наглед обикновени житейски теми с нескрита енергия и вяра, че другият ще ги 
чуе, разбере и ще им съчувства. Говорят с езика на любовта към живота. Имат свое 
мнение, своя житейска позиция и нерядко не се съобразяват с неоспорими истини. 
Така те по своеобразен начин изразяват човешката си същност, своя копнеж по 
свободомислие.

Прозата на Рафал Вояшински е далеч от еднозначността и лесната интерпретация, 
дори да сме изкушени да търсим в неговите текстове метафори, символи и 
подтекстови значения. Но тази книга е същевременно славослов на любовта. „Без 
теб никъде няма да стигна в живота… Толкова живот имам, колкото имам теб…“, 
споделя разказвачът в „Оланда“.

Ти ли си моята истина? Или аз съм твоята истина? Да служиш на истината понякога 
означава да служиш на по-силния, на по-способния, на този, който има аргументи, 
които не можем да опровергаем в сърцето и ума си, на този, който умее да смекчи 
страха от смъртта. Ние не знаем в какво участваме, затова така обожаваме думите 
„Бог“, „смисъл“, „истина“, „морал“, „надежда“, „пари“, „дом“. И все пак постоянно 
грешим. Всички поколения правят едни и същи грешки. И от тези грешки се гради 
нашият свят. Няма начин човек да не греши. Трябва да помним, моя златничка 
кокошчице, че Исус не е вдигнал къща, не е ходел в шест часа сутринта на работа, 
не е спестявал, не е заемал висока длъжност, не е имал обществено положение. 
Кой би желал такъв зет? Тогава какво правим ние? На кого подражаваме?эv

Заглавие: Оланда
Автор: Рафал Вояшински
Преводач: Лъчезар Селяшки
Редактор: Силвия Радева
Художник: Омана Кацарска
Поредици: Модерна европейска проза, Преводна литература
Жанр: Новела, Разкази
Година: 2021
ISBN: 9786197392760
Език: Български
Страници: 116
Тегло: 156 г
Размери: 13х20 см
Подвързия: Мека
Цена: 14,00 лв.
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Гонсало М. Тавареш (1970, Луанда, Ангола), философ по 
образование и преподавател по теория на науката в Лисабонския 
университет, е един от най-талантливите и оригинални 
съвременни португалски писатели. Негови произведения са 
преведени на повече от 30 езика и се представят в различни 
страни с театрални постановки, радиопиеси, късометражни 
филми, архитектурни проекти, научни изследвания. Носител 
е на множество национални, чуждестранни и международни 
награди. Името му често се споменава като бъдещия Нобелов 
лауреат за Португалия след Жозе Сарамаго. Самият Сарамаго 
казва на шега: „толкова млад човек няма право да пише тъй 
добре; иде ти да го напляскаш!“. Богатото му творчество обхваща 
романи, разкази, пиеси, поезия, есеистика. У нас са преведени 
„Пътуване до Индия“ (Колибри, С., 2016) и „Кварталът“ (Ерго, 
С., 2020).

Матео остана без работа

„Матео остана без работа“ е органично цяло от три части: 24 кратки разказа, 
всеки от които е свързан с предишния и със следващия, също като плочки от 
домино, чрез персонажите, подредени в азбучен ред. Във всеки разказ съдбата на 
главния герой се преплита по някакъв начин с тази на друг, второстепенен герой, 
който става главен в следващия разказ, и така постепенно се стига до буквата М 
– втората част с характер на кратък роман или новела, в която Матео е главното 
действащо лице. Третата част (послеслов) съдържа в кратка есеистична форма 
разсъжденията на автора, които дават ключ към философския смисъл на първите 
две части и засегнатите в тях теми: редът и безпорядъкът, логиката и абсурдът, 
лудостта и разумът, свободата и принудата.

Заглавие: Матео остана без работа
Автор: Гонсало М. Тавареш
Преводач: Даринка Кирчева
Редактор: Анна Златкова
Художник: Митко Ганев
Поредици: Модерна европейска проза, Преводна литература
Жанр: Есеистика, Разкази, Романи
Година: 2021
ISBN: 9786197392791
Език: Български
Страници: 188
Тегло: 230 г
Размери: 13х20 см
Подвързия: Мека
Цена: 16,00 лв.
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Димана Иванова (р. 1979, Варна) завършва СУ „Св. Климент 
Охридски“ с две специалности – славянска филология с 
профил чешки език и литература и френска филология. Доктор 
по сравнително литературознание на Карловия университет 
в Прага. Два пъти е носител на наградата за млади чешки 
преводачи от конкурса „По стъпките на Григор Ленков“, 
организиран от Чешкия център в София, както и на награда на 
СПБ за най-добър превод от български на чужд език (2017). 
Автор е на три стихосбирки: „Покана за баща“ (2012), „Азбука 
на желанията“ (2016) и „Som ako morskà voda“ (Братислава, 
2018). Нейни стихове са преведени и публикувани на 
тринадесет езика. Работила е като учител в Словакия и Англия 
и като координатор на проекти в Чешкия център в София. Член 
на Съюза на чешките журналисти и Съюза на преводачите 
в България. Носител на няколко международни поетични 
награди: от чешко-словашкия фестивал „По страните на 
Моравия 2018“, „Мелнишки Пегас“ (2018) от Чехия, „Името на 
розата“ (2018) от Полша и „Амавика“ (2019) от Южна Франция.

Розово слънце

Основният сюжет в тази книга е търсенето на Любовта с главно Л. Любовта се 
скита през различни европейски градове. Тя живее и гори в София, Братислава, 
Прага, Берлин, Брюксел, Лондон и Букурещ. Тя прелита през различни езици, 
книги, истински и измислени истории. Тя бива въплътена в много и най-различни 
души и тела. Понякога бива изстудявана до точката на замръзване. Друг път бива 
нажежавана до точката на кипене. Но накрая бива намерена, за да ни се яви в 
пълния си блясък – светла и пречистена, като розово слънце. 

Иван Христов

Димана Иванова се отличава не толкова с техниката си на писане, колкото с 
тематичните територии, в които навлиза. Прави го с откритост, със закачлива 
еротика, с потресаваща липса на ирония, с хроникьорска добросъвестност към 
топонимите, с общителната доверчивост на невинния дух, изненадан от това, 
колко много би искал да разкаже за тялото си.

Кристин Димитрова
Заглавие: Розово слънце
Автор: Димана Иванова
Редактор: Мартин Христов
Художник: Василена Георгиева, Иво Жакие
Поредици: Българска литература, Нова българска лира
Жанр: Поезия
Година: 2021
ISBN: 9786197392814
Език: Български
Страници: 52
Тегло: 117 г
Размери: 14х20 см
Подвързия: Мека
Цена: 12,00 лв.
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Снежана Ташева е завършила магистратура по „Физика на 
ядрото и елементарните частици“ във Физически факултет 
на СУ „Св. Климент Охридски“. Преподавала е физика и 
английски език. Работи като преводач на свободна практика от 
английски и руски. Почитател на италианската култура, до този 
момент е посещавала Италия три пъти – живяла е в град Павия 
в Северна Италия, докато работи в INFN (Istituto Nazionale di Fi-
sica Nucleare), Sezione di Pavia; след това е гостувала в Милано 
и в Порто Чезарео в Южна Италия.

Автор е на научнофантастични и фентъзи разкази. Книгата ѝ 
„Групата от Ада“ (2017) е един от 72-та романа, участвали в 
предаването „Ръкописът“ по БНТ1. Еротичният ѝ фантастичен 
разказ „Мъжът – начин на употреба“ е публикуван в списание 
„Тера фантастика“ и в немското Ein Neuer Stern zum Fest der 
Liebe под заглавието Der Mann. Eine Gebrauchsanweisung.

Спи с мен

Ясена Юрукова е млада жена със скучен живот – творчески блокаж, еднообразна 
преподавателска кариера… Освен това спи с предишните си гаджета, към които не 
изпитва никакви чувства. Тя иска нещо ново и вълнуващо, но съдбата я изненадва, 
като ѝ поднася старите ѝ любови. Явор и Янчо са толкова различни, но и толкова 
подобни, зарязали я съответно преди единайсет и седем години. Сега обаче и 
двамата изведнъж ѝ обръщат внимание. Янчо е рус левент, ветеринарен лекар с 
влечение към бордовите игри, който често заеква. Явор пък е дребничък черноок 
научен работник, пристрастен към чашката. И с двамата я свързват ярки спомени, 
но тя трябва да избере един от тях. Любов, приятелство и вярност се преплитат в 
тази книга, за да заемат най-накрая отредените си места.

Впечатляващ съвременен роман, който предлага много повече, отколкото 
заглавието и началото му предполагат. Прям и директен, крие в себе си неочаквани 
изненади и е колкото за любовта, толкова и за израстването; за преодоляването на 
личните недостатъци и за компромисите, нужни във всяка връзка. За раните, които 
любовта нанася и които пак тя лекува. За смиряването на гордостта, за близостта 
и приятелството.

Елена Павлова

Еротичен роман, в който са преплетени много съдби. Героите са интересни, всеки 
със своята странност, а любовната история вдига много градуси по Келвин. Стилът 
е лек и увлекателен, а Ясена, Явор и Янчо бързо печелят симпатиите на читателя.

Донко Найденов

Заглавие: Спи с мен
Автор: Снежана Ташева
Редактор: Мартин Христов
Художник: Гергана Грънчарова
Поредици: Българска литература, Нова българска проза
Жанр: Проза, Романи
Година: 2021
ISBN: 9786197392821
Страници: 224
Тегло: 266 г
Размери: 13х20 см
Подвързия: мека
Цена: 17,00 лв.
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Селчук Алтун (р. 1950, Шавшат-Артвин) е турски филантроп, 
библиофил, колекционер на книги и пенсиониран банков 
управител. Завършил е бизнес администрация в Университета 
„Боазичи“, където защитава докторска дисертация. Живее 
в Истанбул. Във финансовия сектор работи от 1974 г. Бил е 
президент на една от най-престижните турски банки „Япи 
Креди“ и учредител на най-голямата турска интернет компания 
Superonline. Преди да се оттегли в пенсия, за да се отдаде 
изцяло на писането, създава лична библиотека от 9000 тома. 
Превежда и печата произведенията на редица турски автори 
на английски език и се заема с промоцията им в Америка.

Автор е на осем романа, две новели и три книги с есета. „Песните, 
на които майка ми не ме научи никога“ и „Преди толкова 
много години“ са включени сред най-добрите четиридесет 
криминални романа от Международната асоциация на авторите 
на криминална литература. „Византийският султан“ става 
международен бестселър и е преведена на над двайсет езика.

Византийският султан

Според официалната история на Византия император Константин XI Палеолог 
загива в бой при крепостните стени на столицата си, докато се сражава с меч в 
ръка срещу османците. Някои историци обаче твърдят, че в последния момент 
се е спасил от турците, качвайки се на борда на последния отплавал генуезки 
кораб. След падането на Константинопол тялото на императора не е намерено. 
555 години след завладяването на Истанбул трима загадъчни мъже се свързват 
с млад университетски преподавател, живеещ в Галата. Те са членове на 
тайна организация, чиято цел е да изпълни волята на последния византийски 
император, починал в Италия през 1475 г. Доказват на младия мъж, бонвиван и 
запален шахматист, че е последната издънка на рода на Палеолозите. Сега той 
е византийският император в заточение Константин XV. За да застане начело 
на тайната организация и да контролира несметните ѝ богатства, той трябва да 
изпълни последната клауза от завещанието на своя прародител, а за да узнае 
каква е тя, се налага да издържи изпит, състоящ се от шест задачи. Романът отдава 
почит към византийската цивилизация, посяла семената на модерния свят.

Улиците на Галата приличат на различни една от друга колоди карти. Да се гмурнеш 
в този лабиринт не е като да излезеш невредим от другия край. Тук всяка улица 
беше като стих, който не смеех да наизустя. Познавах монументалните сгради по 
въздишките им, а улиците, чийто декор бяха крепостните стени, целуваха всяка 
моя стъпка. Започвах пътешествието си във времето, милвайки почернелите 
стени на Palazzo Communale. Тръпнейки, наблюдавах как армия от мравки 
церемониално изпълзява изпод главния му вход. Банкерите Камондо, щедрите 
дарители на Лувъра, били и бившите собственици на нашата жилищна сграда. 
Заради зигзагообразните улици на квартала не можаха да унищожат запустелите, 
но величествени сгради; за мен всички те бяха благородници, облечени в смокинги 
и тоалети от тюл и коприна. Езанът, камбанният звън и крясъкът на чайките се 
отнасят с уважение към претенциите на квартала за тишина. Всеки път, когато 
видя безметежните, геометрично подредени градове в комиксите, ми се дощява 
да сляза следобеда по някоя улица на Галата.

Заглавие: Византийският султан
Автор: Селчук Алтун
Преводач: Севджан Кендже
Редактор: Мартин Христов
Художник: Кристина Костова
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Венелина Николаева Петкова е родена през 1979 г. в гр. 
Варна. Живее в София. От 2014 е член на Българския хайку 
съюз. Пише кратка проза и поезия по вдъхновение и вътрешна 
необходимост. Изучава източните форми на изкуство, 
философия и естетика. Завършила магистратура „Изкуства и 
съвременност“ в СУ.

Бели петна

Една невероятна поетична книга, родена на кръстопътя на далекоизточното светоусещане и 
ежедневието на едно съвременно българско момиче! Пресечна точка, на която талантливото 
перо и четка с туш на Венелина Петкова раждат десетки хайку, калиграфии и хайбуни, правещи 
осезаеми границите на феноменалния свят, н о излизащи извън него, за да ни отведат в една 
свръхреалност, позната на Изток като Пустота …

Зорница Харизанова,
секретар на Български хайку съюз

Венелина Петкова умее с един щрих с четка или слово да събужда светове, да намира място 
на дрипите, откъснали се от живота й, „сред другите бързо прелитащи облаци“. В стиховете й 
,„изтрили всички думи“, може да се чуе „звукът на разтопен сняг“ и да се видят „следи на птици 
в небето“.

Антоанета Николова
доц. д-р. по източна философия в ЮЗУ

Нейните рисунки с туш (сумие) и човечността й се сливат по великолепен начин. Радват и 
релаксират сетивата. Поплувайте в нейния свят от туш!

Сенсей Мичико Имаи,
майстор по японска калиграфия

По-лесно е да пишеш за другите, по-трудно – да пишеш за себе си, макар че тези други са твоето 
собствено огледало…

Книгата съдържа 50 авторски рисунки с туш и източна четка (суми-е), поезия и кратка проза – 
повлияна от източните форми хайку, хайбун и дзуйхитцу (стил, в който Сей Шонагон е писала 
своите „Записки под възглавката“), както и ръчно изписани заглавия с туш. В нея централно 
място заема моят литературен и духовен задочен разговор с Далечния Изток.

Венелина Петкова

Заглавие: Бели петна
Автор: Венелина Петкова
Редактор: Зорница Харизанова
Художник: Венелина Петкова, Диляна Манавска
Поредици: Българска литература, Нова българска лира
Жанр: Поезия, Хайбун, Хайку
Година: 2021
ISBN: 9786197392838
Език: Български
Страници: 148
Тегло: 532 г
Размери: 21,5х27 см
Подвързия: Мека
Цена: 25 лв.
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Анна Гюрова е родена през 1978 г. в София. Завършва СУ „Св. 
Климент Охридски“ и защитава докторантура по специалността 
физикохимия. Понастоящем работи като главен асистент и 
учен-изследовател. Личност с многостранни интереси, страстен 
читател и автор на книгата „Градът на скелетите“ (2017), както 
и участник в сборници като „451 градуса по Бредбъри“ (2015), 
„По крилете на гарвана“ (2016), „Детство“ (2016), „Вой“ (2017), 
„Зовът на Лъвкрафт“ (2018), „Лабиринт на любовта“ (2018), 
„Под знака на Фортуна“ (2018), „Ужас“ (2021) и др. Членува в 
два писателски клуба – „Фортуна“ и „Lazarus”. Нейни разкази 
са награждавани на редица литературни конкурси, шест от 
отличените истории намират място на страниците на „Градът 
на статуите“. Майка е на едно момче и едно сиво коте.

Градът на статуите

„Градът на статуите“ започва леко – с приказки и легенди, неусетно нагазва сред 
непокорните течения на заплетени мистерии и екзотични приключения, и докато 
се усетите, се озовавате в самото сърце на книгата – в дебрите на въздългите 
драматични и малко страшнички истории. Доминират жанровете магически 
реализъм и фентъзи, любимото средство за разказване на автора. Повечето 
герои се отличават с чудати характери и въображение, изпитват неудържимо 
привличане към необикновеното и така се озовават в какви ли не ситуации. Други, 
по-земни типажи, но орисани от външни или свръхестествени сили да страдат, са 
принудени да излязат от рамката на конвенционалното, за да се противопоставят 
на надвисналото над главите им проклятие. Темите са интересни и замислящи – 
многоцветни като живота, а гмурналият се в дълбоките води читател ще открие, 
ще разпознае себе си в търсещите пътя си персонажи.

Бе минало полунощ и градският часовник току-що бе замлъкнал след 
дванадесетия си удар, когато момичето усети непреодолимо притегляне, идващо 
от посока на морето. Стана и без да наметне връхна дреха върху мръсната и 
изпомачкана тъмновиолетова рокля, с която си бе легнала, излезе извън лагера. 
Босите ѝ стъпала не чувстваха студената пролетна влага. Разумът ѝ бе изпаднал в 
хипнотична летаргия и тялото ѝ безапелационно се подчиняваше на чуждата воля.

Алберт бе събуден от тревожния рев на тигрите. Нещо сериозно ги бе обезпокоило. 
Огледа се сънено и изведнъж мозъкът му регистрира липсата на Вероника. Скочи 
на крака и изтича да вземе картонените кутии.

Дано не ми се случи точно сега, дано…

Заглавие: Градът на статуите
Автор: Анна Гюрова
Редактор: Сибин Майналовски, Мартин Христов
Художник: Елица Карабашлиева
Поредици: Българска литература, Нулева зона
Жанр: Проза, Разкази
Година: 2021
ISBN: 9786197392852
Език: Български
Страници: 206
Тегло: 250 г
Размери: 13х20 см
Подвързия: Мека
Цена: 16 лв.
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Ирина Папазова е родена в София през 1973 г. Учи философия 
първо в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, 
после в Нантския университет във Франция. След като 
изкарва магистърска степен, печели регионална награда за 
докторантура, която успешно защитава през 2003 г. По-късно 
завършва физиотерапия в Марсилия, където в момента работи 
на свободна практика.

Има първи издаден роман „Зед или дребните лудости“ (2012) 
от изд. „Сиела“. Вторият ѝ роман „Игри на реалност“ излиза в 
изд. „Ерго“ (2021).

Игри на реалност

Момиче от София пътува към Европа. В началото на деветдесетте, в зората на 
промените.

Часовете в автобуса разлистват страница по страница детството и юношеството 
му: любима кукла, топло море, студена майка, отсъстващ баща, първа целувка, 
голяма любов… Колко може да е преживял един човек на двадесет? И до колко 
разнопосочни размисли води всяка житейска случка?

Кои са скритите мотиви, които обуславят постъпките ни? Можем ли да им устоим?

Какво отказва да си спомни паметта?

Как ни белязва времето, в което живеем?

Въвлечена във въртележката на собственото си съзряване и в тази на променящата 
се действителност, героинята се старае да овладее игрите на реалност.

„Една неполитизирана и магическа книга за комунизма и посткомунизма 
през погледа на главната героиня, минаваща през житейските етапи на дете 
и тийнейджърка. Впечатления, случки, усещания, размисли се преплитат с 
философски теми като истина, свобода, мълчание. Куклата Барби, водата, хлорът 
са част от символите и циклите на едно откъсване от миналото. Порастването 
се е превърнало в приказка за вълнуващо пътуване и прекосяване на личната 
Берлинска стена. И като възможност за ново начало.“

Стефан Командарев

Заглавие: Игри на реалност
Автор: Ирина Папазова
Редактор: Петър Тушков
Художник: Василена Георгиева
Поредици: Българска литература, Нова българска проза
Жанр: Проза, Романи
Година: 2021
ISBN: 9786197392807
Език: Български
Страници: 144
Тегло: 185 г
Размери: 13х20 см
Подвързия: Мека
Цена: 14 лв.
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Владимир Мацура (р. Острава, 1945–1999) е писател, 
литературен теоретик и историк, директор на Института за чешка 
литература в периода 1993–1999 г. Щастливо съчетавайки 
задълбочеността на учения с дръзкото въображение и финия 
усет към мистифициращите игри на свободния творец, той е 
автор на новаторски научни изследвания за ключови явления 
и процеси в чешката литература и култура от XIX–XX в., но също 
така на проза, есеистика и поетични преводи от естонски език. 
Досега в превод на български е издаден том, включващ романа 
му „Гражданинът Монте Кристо“ и сборника с разкази „Игри 
различни“ (прев. Анжелина Пенчева, Панорама, С., 2000), 
както и романовата тетралогия „Грядущият“ (прев. Маргарита 
Симеонова, Стигмати/Бохемия клуб, С., 2010).

Обувките на Масарик. Щастливата епоха

Този том обединява книгите на Владимир Мацура „Обувките на Масарик и други 
семи(о)фейлетони“ (1993) и „Щастливата епоха. Символи, емблеми и митове 
1948–1989“ (1992).

Сборникът „Обувките на Масарик и други семи(о)фейлетони“ предлага интригуващ 
поглед към чешката действителност от деветдесетте години на XX в. и връзките 
ѝ с културната традиция. В центъра на вниманието са националните символи, 
възрожденските и съвременните мистификации, но също и паметници с причудлива 
история или явления от масовата култура.

Семиотичните есета в „Щастливата епоха. Символи, емблеми и митове 1948–
1989“ подлагат на задълбочен демитологизиращ анализ редица аспекти от 
културата на социалистическа Чехословакия, като същевременно подсказват, 
че зад присъщите за нея клишета и манипулативни знакови операции се крият 
механизми, които надхвърлят не само географските граници, но и рамките на 
конкретната политическа доктрина.Заглавие: Обувките на Масарик. Щастливата епоха

Автор: Владимир Мацура
Превод: Божана Нишева, Атанас Атанасов – Звездинов
Редактор: Михаела Кузмова
Художник: Иво Рафаилов
Поредици: Контрапункти
Жанр: Есеистика, Публицистика
Година: 2021
ISBN: 9786197392777
Език: Български
Страници: 328
Тегло: 450 г
Размери: 14х22 см
Подвързия: Мека
Цена: 18,00 лв.
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Златко Ангелов (р. 1946, Варна) е лекар и магистър по медицинска 
социология. Преподава в Медицинската академия, работи като 
преводач, журналист и писател на медицински текстове. От 1992 
г. живее в Канада в продължение на 7 години, прекарва 14 години 
в Айова, САЩ и 1 година в Сан Себастиян, понастоящем живее със 
съпругата си в Саутхамптън, Англия. Автор е на мемоарната книга 
Communism and the Remorse of an Innocent Victimizer (College Station 
– Texas A&M University Press, 2002), българско издание: „Комунизмът 
и угризенията на един по неволя виновник“ (Ангобой, С., 2002), 
както и на сборника с новели „Еротични спомени“ (Сиела, С., 2012), 
сборника с разкази „Любов на Boogie Street“ (Скалино, С., 2013) и 
есеистичната книга „Неизбежна проза“ (дигитално издание: Екстаз, 
Берлин, 2014). Петте есета, отпечатани в „Съвременник“ между 
2007 и 2014, съставят корпуса на книгата „Моята Америка“ (Ерго, 
2015). През 2017 издателство „Лексикон.бг“ публикува сборника с 
литературни есета „Литература на края на света“. След приключване 
на професионалната си кариера (септември 2013), през която е бил 
преподавател по анатомия, лекар, журналист и социолог, е изцяло 
отдаден на писателските си проекти. От 2011 до 2018 работи върху 
ръкописа на роман за живота на семейство през времето от 60-
те години на миналия век до 20-те години на 21 век: „Хотелът на 
спомените“ излиза през 2020 (Знаци, 2020). От 2018 Златко води 
рубриката „Прочетено за вас“ в сайта за човешки права Маргиналия.
бг, където публикува месечни отзиви за книги и автори.

Презирам графоманите

Тази книга е много лична. Тя е за моите приятели писателки и писатели. На тях 
се изповядвам и очаквам да ми се доверят. С всички, чиито имена и книги са 
споменати тук, сме приятели. Защо съм избрал точно тях? Първо, защото с нещо 
са ме предизвикали да им се възхитя. И второ, защото литературата, която са 
създали, има стойност по-висока от злободневната или от тяхната лична оценка.

Тази книга е продължение на литературните есета, поместени в „Литература на 
края на света“ (Лексикон, 2017). Оттогава минаха три години, излязоха нови книги, 
сдобих се с нови приятелства. „Краят на света“ обаче остана там, където беше. В 
провинцията, която се самовеличае. В локалното, което се самоотрича. В местното, 
което се самоизяжда. В посредственото, което се самонаграждава. В мъжкарското, 
което се самонадува.

И все пак… Езикът, който ни обединява, не емигрира. Чрез неговите носители светът 
протяга ръка, строи мост за връзка. За спасение. В езика сме заедно – помежду 
си и със света. Когато спонтанно съставих съдържанието на тази книга, осъзнах с 
изненада, че в него без предварителен замисъл съм заложил идеята за връзката 
на българската проза със света. Чрез авторите, всички без един живели по света.

Заглавие: Презирам графоманите
Автор: Златко Ангелов
Редактор: Мартин Христов
Художник: Василена Георгиева
Поредици: Контрапункти
Жанр: Есеистика, Публицистика
Година: 2021
ISBN: 9786197392876
Език: Български
Страници: 164
Тегло: 245 г
Размери: 14х22 см
Подвързия: Мека
Цена: 15,00 лв.
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Сибин Майналовски е роден в Стара Загора в годината, когато 
Стивън Кинг изгрява с романа си „Кери“. Дебютът му в сп. 
„Върколак“ – разказът „Недовършено летене“ – е в годината, 
когато е основан Google. Носител е на наградите „Българска 
книга на годината“ и „Български автор на годината“ от 
Националния клуб за фентъзи и хорър „Цитаделата“, както и 
на безброй други от знайни и незнайни конкурси.

Най-известна сред феновете му е поредицата му за 
мистериозната кръчма „Зелената котка“, която съществува 
едновременно във всички епохи и светове и в която редовно 
на по чашка се събират великите магьосници Тери Сторн, 
Били Зеленчука и Джонатан Деветте Пръста, познати като 
Алкохолната Троица. Цикълът за „Зелената котка“ е вдъхновил 
редица творби на български писатели (сред които и откровени 
плагиати). Сега, осем години след издаването на последния 
сборник за любимата кръчма, на бял свят се появява чисто нова 
подборка от запленяващите истории, сглобени под формата на 
т.нар. „мозаечен роман“, които ще ви накарат да се смеете и да 
плачете, да тръпнете от страх и да въздъхвате с облекчение… 
и да си налеете още едно, преди да почнете следващата глава.

Завръщане в „Зелената котка“

Качествена проза, увлекателно разказани истории, забавни моменти, луди герои и 
свежи приключения – всичкото това написано от сърце и душа с безапелационно 
писателско майсторство. Несъмнено почеркът е на Сибин Майналовски, а тази 
класна литература в ръцете ви са разкази от кръчма „Зелената котка“.

Бранимир Събев

И великите магове обичат и обичат да мразят, падат си по хапването и падат под 
масата, а приключенията за тях са ежедневие и спасяването на светове – дребна 
работа. Но нищо не се е случило, ако за него не се разказва в „Зелената котка“. И 
аз там бях, бира пих и се веселих; приказката веч се носи надалеч…

Елена Павлова

Стилът на Майналовски не може да бъде сбъркан. Изпъква сред останалите като 
подала се от рохката пръст ръка насред смълчано гробище, готова да поведе 
читателя към необикновени преживявания.

Алекс Цонков – Lostov

Заглавие: Завръщане в „Зелената котка“
Автор: Сибин Майналовски
Редактор: Мартин Христов
Художник: Гергана Грънчарова
Поредици: Нулева зона
Жанр: Проза, Романи
Година: 2021
ISBN: 9786197392869
Език: Български
Страници: 352
Тегло: 435 г
Размери: 14х20 см
Подвързия: Мека
Цена: 18,00
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Роман Кисьов (р. 1962, Казанлък) e oтраснал в Русе. Завършил 
е Художествената гимназия в родния си град и Националната 
художествена академия в София, специалност живопис, в 
класа на акад. Светлин Русев.
Твори в две направления – поезията и изобразителното изкуство. 
Самостоятелни изложби – в София, Виена, Берлин и Скопие. 
Участия в групови изложби в България, Италия, Македония и 
САЩ, както и в международни пленери по живопис (Гърция и 
Македония). Илюстрирал e десетки книги на световни поети. 
По неговата поезия е заснет късометражният филм „Вратите 
на рая“ (БНТ, Телевизионен център – Русе, 1996, реж. Пенка 
Шопова).
Негови стихове са превеждани и публикувани на английски, 
френски, италиански, руски, румънски, нидерландски, датски, 
гръцки, турски, сръбски, хърватски, македонски, албански, 
арменски, грузински, китайски, иврит, арабски, хинди и бенгали.
Участвал е в престижни международни фестивали на световната 
поезия. През 1995 г. получава Националната награда за поезия 
на ДИ „Христо Г. Данов“, Пловдив (за книгата „Вратите на рая“). 
През същата година му е присъдена и Наградата за култура и 
изкуство „Сексагинта приста“ – Русе.

Насън и наяве

Книгата „Насън и наяве“ съдържа 92 кратки истории в хибридния жанр поетична 
проза, като някъде прозата преобладава, другаде поетичният заряд в текстовете 
е по-силен. Някои от историите противопоставят, други – обратно, преливат и 
размиват границите между реалността на съня и реалността на явето (явното), 
като (някъде) чрез парадоксални или дори абсурдни наглед ситуации, картини и 
образи загатват екзистенциални проблеми от човешкото битие, с повече внимание 
върху етическото напрежение или конфликти, включително от областта на 
идентичността и на творчеството…
В тази книга надграждам и доразвивам някои теми, идеи и послания, заложени 
в предходни мои книги, но различното и главното тук е хибридността – и като 
жанр (форма), и като съдържание – хибридност на състояния, образи, ситуации, 
времена и светове, хибридност между недоизказаното и категоричното, между 
„нормалността“ и „лудостта“, обичайното и необикновеното, между поезията и 
прозата (буквално и символично), детайла и обобщението, скритото (тайното) и 
явното (ясното), загадката и откровението, светлината и сянката, между „тук“ и 
„отвъд“, живот и смърт, между живота „насън“ и живота „наяве“.

„В новия си сборник с прозаични (но не само) миниатюри Роман Кисьов е постигнал 
изчистения минимализъм на мъдреца, без обаче да се отказва от дарбата си на 
поет и художник, който с няколко щриха може да сътворява не само картини, но и 
цели светове. Това е поредната книга на Роман, в която той споделя натрупаните 
прозрения, духовен опит и мъдрост и отива далеч отвъд изкусното, красиво и 
прелъстително боравене с думите. Текстовете чудесно се допълват от рисунките 
на автора, който е и изявен художник. „Насън и наяве“ е зряла и силна творба, ново 
стъпало в израстването на писател, който вече отдавна си е спечелил заслужено 
място сред водещите съвременни български творци, чиито произведения са 
популярни не само у нас, но и извън границите на страната ни.“

Петър Чухов

Заглавие: Насън и наяве
Автор: Роман Кисьов
Редактор: Мартин Христов
Художник: Роман Кисьов
Поредици: Българска литература, Нова българска лира
Жанр: Поезия, Проза
Година: 2021
ISBN: 9786192590147
Език: Български
Страници: 120
Тегло: 201 г
Размери: 14х20 см
Подвързия: Мека
Цена: 15,00 лв.
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Мартин Петков е роден през 1976 г. в София. Работи като 
юрист. Пише поезия и проза. Автор е на книгите „Те не вярват в 
приказки“ (2008), „Някога бяхме богове“ (2016) и „Светът е само 
начало“ (2018). През 1998 г. излиза дебютната му стихосбирка 
„Сателитни антени“, а в следващите години публикува стихове 
в сп. „Пламък“, сп. „Понеделник“, „Капитал Light“ и др. Негови 
стихотворения са част от сборници и алманаси със съвременна 
българска поезия, включително „Славейкови празници на 
поезията“ – 2006 и 2007 г.

Повече за Мартин Петков на martinpetkov.eu

Приготвяне на багажа за път

Още с първите стихове усетих, че авторът е от моята кръвна група – той гледа на 
света през сатирична призма. Без да се прави на интересен с ефектни постмодерни 
трикове, този поет пише за обикновените неща от живота и го прави с намигване, 
с усмивка.

Михаил Вешим

Отдавна не бях срещал такава поетична позиция. Както ми сподели преди време 
един друг млад поет: „Страшно ми липсва днес социална идея!“.

Владо Любенов

Ще напиша кратко стихотворение
и ще го изпратя на целия свят.
А после ще се радвам
на трите „харесвания“
и ще си представям, че тримата
дори го четат.

Ще напиша кратко стихотворение,
колкото един живот.
Рими за грешки
и смешни прозрения,
събрани
в хартиен вързоп.

Ще напиша кратко стихотворение.
Може и да му провърви.
Недовършено ще заспи
изречението.
И ако има смисъл –
друг ще го продължи.

Заглавие: Приготвяне на багажа за път
Автор: Мартин Петков
Редактор: Мартин Христов
Художник: Роза Колчагова
Поредици: Българска литература, Нова българска лира
Жанр: Поезия
Година: 2021
ISBN: 9786197392890
Език: Български
Страници: 98
Тегло: 200 г
Размери: 14/20 см
Подвързия: Мека
Цена: 14 лв.
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Десислава Неделчева е родена през 1973 във Варна. Завършва 
„Българска филология“ в Софийски университет „Св. Климент 
Охридски“. Печелила е много национални награди за 
литература, сред които конкурса „Веселин Ханчев“ през 1996 
г. Автор е на книгите „Прози в края на века“ (1998) и „Източно 
време“ (2012), както и на стотици статии с литературна критика 
във вестниците „Култура“, „Литературен форум“, „Литературен 
вестник“, сайта „Портал Култура“ от 1991 г. насам.

Черните обувки

Тази книга е твърде лична. Думите в нея са така сгъстени от напрежение, че 
една да махнеш или да добавиш, ще стане късо и ще изпепели преживявания 
свят. Авторката на думите е поетеса и макар че тази книга е в проза, за нея дори 
интервалите между редовете продължават да са от значение.

Тази книга е като айсберг – на повърхността, тоест изказаното в нея е много по-малката 
част. Далеч по-голяма е частта на премълчаното, задрасканото, отхвърленото. А 
премълчаното понякога е премълчаване, друг път е забрава. Забравата – веднъж 
поради маловажност, друг път поради травмираща свръхважност.

„Щастлива и тъжна“ е другото име на тази книга. Ин и ян, бялото и черното се борят 
в душата на героинята, преливат едно в друго, едното расте, другото намалява, 
после обратното и така до безкрай. По-точно – докато героинята съзрее.

На тази книга ѝ е забранено да обяснява, да посочва в прав текст нещата, да ги 
клейми и анализира. Може само да бъдат влюбени – и героинята, и тази книга – в 
това или в онова момче, в тази или в онази част от живота и в цялата литература…

Чавдар Ценов

Заглавие: Черните обувки
Автор: Десислава Неделчева
Редактор: Чавдар Ценов
Художник: Иво Рафаилов
Поредици: Българска литература, Нова българска проза
Жанр: Проза, Романи
Година: 2021
ISBN: 9786192590123
Език: Български
Страници: 130
Тегло: 170 г
Размери: 13/20 см
Подвързия: Мека
Цена: 15 лв.
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Марио Леви (р. 1957, Истанбул) завършва гимназиално 
образование в колежа „Сен Мишел“ и следва френски език 
и литература в Истанбулския университет. Започва да пише 
през 70-те години, а първите му публикации датират от 
1984 г. в периодични издания като „Джумхуриет“, „Аргос“, 
„Гергедан“. Първата му книга „Жак Брел – самотникът“ (1986) 
е романизирана биография на известния певец, базирана върху 
дипломната работа на Леви. През 1990 г. следва сборникът с 
разкази „Недостъпният град“, за който е удостоен с наградата 
за разказ „Халдун Танер“. На следващата година е издадена 
втората му книга с разкази „Мадам Флоридис може да не се 
завърне“. Година по-късно излиза първият му роман „Най-
хубавата ни любовна история“. През 2000 г. печели наградата 
за роман „Юнус Нади“. „Вкусовете на живота“ (2013) е шестият 
роман на Марио Леви, познат на българските читатели с „Къде 
бяхте, когато падна мрак“, „Истанбул беше една приказка“ 
и „Кварталът на погрешните избори“. Понастоящем авторът 
съчетава писателската си дейност с преподавателска работа 
във факултета „Връзки с обществеността“ на университета 
„Йедитепе“.

Вкусовете на живота

Във „Вкусовете на живота“ (2013) героини са майките, лелите, бабите… Голяма част 
от действието се развива в кухнята, с аромати и вкусове, но смесени с вкусовете 
на живота, понеже идват от историята и културното наследство. Атрактивен, 
емоционален роман, следващ стъпките на „Истанбул беше една приказка“. Марио 
Леви тръгва на ново пътешествие, проследявайки историята чрез ястията на 
предците, мигрирали от Иберия в Османските земи през XV век. Авторът не се 
колебае да даде и рецепти. Защото е готвил тези ястия многократно и ги е споделял 
с близките си така, както ги е научил от баба си. И тук пътят води в дълбините на 
османската кухня. Това обаче не е готварска книга, по-скоро напомня на семеен 
албум. Истории, спомени и легенди се разказват в тъжно-хумористичен стил, 
също както самият живот. Във „Вкусовете на живота“ авторът ни кара да осъзнаем 
простичката истина, че храната е важен инструмент за изграждане на културата и 
пренасянето ѝ за бъдещите поколения. И да се замислим създава ли се социална 
памет чрез споделяне на радости, щастие, болка и тъга извън семейната трапеза?

Заглавие: Вкусовете на живота
Автор: Марио Леви
Преводач: Йорданка Бибина
Редактор: Мартин Христов
Художник: Василена Георгиева
Поредици: Източна сбирка, Преводна литература
Жанр: Проза, Романи
Година: 2021
ISBN: 9786192590116
Език: Български
Страници: 332
Тегло: 377 г
Размери: 13/20 см
Подвързия: Мека
Цена: 17 лв.
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Любко Дереш (1984, Пустомити) е един от най-оригиналните 
съвременни украински автори, който се сдобива с известност 
и писателска слава още преди да навърши пълнолетие. 
Дебютният му роман „Култ“ (2001) за кратко време става 
наистина „култов“ в Украйна. Често творчеството на 
Любко Дереш се възприема за обобщаващо тенденциите в 
украинската литература от 90-те години на XX век. Докато 
следва в Икономическия факултет на Лвовския университет, 
той публикува още три романа „Поклонниците на гущера“ 
(2002), „Архе“ (2004), „Намерение!“ (2006). Участва в 
множество литературни форуми и фестивали в Украйна и 
по света, произведенията му са отличени с награди и са 
преведени на много европейски езици, сред които френски, 
немски, италиански, полски и др.

Култ

В едно затънтено градче в Карпатите пристига младият учител-стажант по биология 
Юрко Банзай. Той е почитател на ъндърграунд културата, халюциногенните гъби, 
Джими Хендрикс и леките наркотици. В училището е привлечен от срамежливата 
ученичка Дарця Борхес – аутсайдерка в училищното общество и тормозена от 
посредствените си съученици. Учебната година тече монотонно и без особени 
сътресения, Юрко е потънал в мисли за Дарця Борхес, когато в градчето започват 
да се случват необичайни неща и странни аномалии – изчезват хора, грипна 
епидемия обхваща гимназията, изпразват се класните стаи, Юрко и Дарця сънуват 
всяка нощ странни сънища и реалността се размива.

Нощта, в която на Банзай му се присъни последният осъзнат сън за Библиотеката, 
той неочаквано се събуди посред нощ. Отметна одеялото и тънкия китеник и 
погледна навън. Уличката беше потопена в ефирен студ и фина лунна светлина. 
Около луната се беше образувало бледо, отразяващо хало, което вещаеше 
нещастие.

Той погледна надолу. Сърцето рязко го прободе и заби учестено. На покрития 
със скреж тротоар стоеше Корий, извил глава, и гледаше към небето. Изведнъж 
погледът на мъжа се премести от звездите към прозореца, където се белееше 
лицето на Юрко. Очите му почти физически се впиха в него с извитите си нокти. 
Студентът облиза устни. Под слънчевия му сплит гореше огън.

Корий бавно се откъсна от асфалта и се понесе нагоре във въздуха направо към 
прозореца му. Изглежда, около мъжа тъмнината се сгъстяваше и го обличаше в 
черно расо. Виждаше се как устните му се движат и мълвят думи, които не се 
чуват. Той се изравни със студента и хищно го погледна в очите. Банзай усети как 
мускулите му се превръщат във влажно дървесно влакно. Парализира се.

Заглавие: Култ
Автор: Любко Дереш
Преводач: Райна Камберова
Редактор: Мартин Христов
Художник: Текла Алексиева
Поредици: Нулева зона, Преводна литература
Жанр: Проза, Романи
Година: 2021
ISBN: 9786192590154
Език: Български
Страници: 258
Тегло: 307 г
Размери: 13/20 см
Подвързия: Мека
Цена: 17 лв.
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Драшко Сикимич е роден на 22 март 1984 г. в Любине, Босна 
и Херцеговина, където живее и понастоящем. Периода на 
войната по време на разпада на бивша Югославия прекарва в 
родния си град. Има издадени три стихосбирки и два романа. 
Първата му поетична книга „Хартиени топчета“ излиза през 
2016, следващите две – „Драскотини“ и „Костите ми хапят“ – 
съответно през 2017 и 2018 г.

За творчеството си казва, че думите му идват лесно, защото е 
изпълнен с въодушевление от самия факт, че пише. Нужно е да 
забравиш, че си писател, за да си истински такъв, продължава 
Сикимич. И добавя, че това, което наричаме стил, е просто 
музика, която сме в състояние да чуем. Мисли, че поне веднъж 
е уловил щастието, но това се е случило прекалено бързо, за да 
се запише и изгледа наново.

През 2019 г. Сикимич е сред водещите писатели в надпреварата 
за литературната награда НИН.

Драскотини

„Като се събудих бях Бог.“ Стиховете в тази книга драскат като камъче в обувката на 
читателя. Убиват, карат го да се събуе и да продължи бос към морето. Поантите им 
изискват предпазен колан. Турбулентните зони са във всяка поема и ако притихнеш и 
добре се заслушаш, ще чуеш как раните им „капят по антрето“. Едно е ясно: Сикимич 
е ловец на богове. И също както боговете напускат света, който са създали, така и той 
незабележимо се оттегля, тронът на поета остава празен, и книгата му се завърта в ръцете 
ни, като вселена. “Като се събудих бях човек.“

Рене Карабаш 

Драшко Сикимич ни хваща за ръката и гърлото, за да ни преведе през барут и каменни 
отломки, но не тези на военна Босна, а на психичното бойно поле, осеяно с останките на 
вътрешни конфликти. Едно от предизвикателствата в превода на тази поезия е улавянето 
на метафорите на меланхолията, травматизма и уязвимостта зад виртуозното използване 
на езика като дискурс – не само през думите, но най-вече през ритъма и междуредията.

Калина Йорданова

Поезията на Драшко Сикимич много прилича на мястото, където е създавана – прашна 
балканска меланхолия посред накъсания дъх на новото време. Но тази меланхолия не 
носи тъга, а чувството, че си у дома. С всички разностранни, разнополюсни аспекти на 
това усещане. Домът като място, в което копнееш неистово да се завърнеш, и от което 
болезнено търсиш пътища навън, защото и зрелите тревоги на настоящето, и детинското 
щастие на миналото, и сладката неопределеност на бъдещето те задушават еднакво. 
И също толкова неудържимо те привличат. Стиховете на Сикимич са наглед кратки, 
накъсани и бързи – като автоматични откоси, които отварят процепи в душата, през 
които светлината да премине и намери най-точно съответстващия ѝ мрак, който да я 
подчертае. Но на Балканите обикновено нищо не се движи със скоростта, видима за 
непривикналото външно око, а секундите понякога траят векове.

Цветозар Цаков

Заглавие: Драскотини
Автор: Драшко Сикимич
Преводач: Калина Йорданова, Цветозар Цаков
Редактор: Мартин Христов
Художник: Антонина Георгиева
Поредици: Модерна европейска лира, Преводна литература
Жанр: Поезия
Година: 2021
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Владислав Христов е роден през 1976 г. в Шумен. Живее и работи 
като журналист и фотограф в София. Носител е на отличия от 
конкурси за хайку, поезия и кратки прози. Три поредни години 
е в класацията на 100-те най-креативни хайку автори в Европа. 
Член e на The Haiku Foundation. Негови хайку са публикувани 
в изданията на Американската хайку асоциация Frogpond, 
Световния хайку клуб World Haiku Review и др. През 2016 г. 
хайку на Владислав Христов влизат в обучителната програма 
на университета „Кумамото“, Япония. Съставител е на първия 
учебник по хайку на български „Основи на хайку”. Текстовете му 
са превеждани на 17 езика. Издадени книги: „Снимки на деца“ 
(кратки прози, 2010), „Енсо“ (поезия, 2012), „Фи“ (поезия, 
2013), „Германии“ (поезия, 2014), „Обратно броене“ (поезия, 
2016), „Продължаваме напред“ (публицистика, 2017), „Ger-
manii“ (поезия, немско издание, 2018), „Комореби“ (поезия, 
2019), „Писма до Лазар“ (поезия, 2019).

Мопсът на Вазов

„Мопсът на Вазов“ е книга, която разкрива необичайната чувствителност на един 
съвременен човек, рефлектиращ болезнено върху случващото се в света около 
нас и в света вътре в нас. По този начин тя препотвърждава предназначението 
на самата литература: да умиротворява, да облагородява, да бъде пътеводител в 
духовния ни живот. Едно от най-приносните постижения на сборника е в заявената 
богата литературна култура на автора (с неизбежните реминисценции, алюзии и 
паралели от наши и чужди автори и произведения), както и надграждането на 
българската повествователна традиция, водеща началото си още от кратката 
публицистична проза на Ботев.

проф. д-р Людмил Димитров

Няма съмнение, че кратката проза е най-трудната за овладяване литературна 
форма. В текстове си Владислав Христов съумява да открие както точната дума, 
така и най-сгъстения сюжет. Поантите са изненадващи и често преобръщат 
изцяло перспективата на повествованието. „Мопсът на Вазов“ представя автора 
като писател с усет за социално значими проблеми. Това пък е обяснимо с факта, 
че Владислав е автор и на безкомпромисна публицистика. В този сборник обаче 
той е прибегнал към художествена интерпретация на темите, които го вълнуват. 
На места това са житейски случки, ситуации и истории, другаде – басни, но във 
всички случаи го е занимавал конкретен обществен проблем.

Христо Карастоянов

Заглавие: Мопсът на Вазов
Автор: Владислав Христов
Редактор: Людмил Димитров
Художник: Василена Георгиева, Ивайло Цветков
Поредици: Българска литература, Нова българска проза
Жанр: Проза
Година: 2021
ISBN: 9786192590130
Език: Български
Страници: 136
Тегло: 180 г
Размери: 13х20 см
Подвързия: Мека
Цена: 16 лв.



49 50

Петър Тушков (р. 1977, София) е писател и преводач на 
художествена литература. Един от основателите и редактор в 
сп. „Сборище на трубадури“. Автор на романа „Отдел „И“. 

Личен сайт: petertoushkov.eu

Блуграс

„Блуграс“ е сборник с разкази, в които реалността, един от най-енигматичните 
„текстове“ в човешката вселена, получава прочита, който заслужава: с други 
думи тя, независимо дали е позната, странна или алтернативна, нито за миг не 
е представена на читателя като нещо едноизмерно и лишено от скрити пластове. 
Или пък банално. Петър Тушков пише не като разказвач на анекдоти, а като 
изследовател на вътрешните и външните граници на човешкото. Резултатът са 
единадесет разказа и една новела, дванадесет модела на миналото, настоящето 
и бъдещето, където оригинални идеи и ясен, красив език изграждат редкия обект, 
наречен истински добра литература.

Владимир Полеганов

Животните излизаха едно по едно по едно през обраслия портал на училището и 
нищо не можеше да ги спре. Движеха се в редица. Пръв беше носорогът, следваха 
го двете африкански степни слончета. Тримата преминаха в галоп – компактна 
група решени на всичко бегълци, символ на единомислието.

Из избуялата трева зад тях се мяркаха сенките на рис, няколко чифта заешки уши, 
а една сърна бе спряла на напуканата алея до пропускателния пункт на пазача и 
с изпружен преден крак разрошваше забързано с нос опашката си. После сянката 
на риса или пък собствената ѝ сянка на топлия асфалт под нея я накараха да 
подскочи и да се затича след водачите на преселението.

Не нищо – никой не искаше да ги спре.

Из „Един милион години ваканция“

Заглавие: Блуграс
Автор: Петър Тушков
Редактор: Явора Руменова
Художник: Василена Георгиева
Поредици: Българска литература, Нулева зона
Жанр: Разкази
Година: 2021
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Антони Либера (р. 1949, Варшава) е полски писател, 
литературен критик, режисьор, познавач на творчеството 
на Самюъл Бекет (превел го е почти целия, дори е написал 
книга със заглавие „Годо и неговата сянка“). Претворява 
също Уилям Шекспир („Макбет“, „Римски трагедии“), Оскар 
Уайлд, Софокъл („Антигона“, „Едип цар“), стихове на Фридрих 
Хьолдерлин и Константинос Кавафис („Итака“). С две думи – 
ренесансова личност. Не без основание е смятан за един от 
най-интелектуалните съвременни полски творци в областта на 
изящната словесност.

Автор е на разкази, повести, есета и романа „Мадам“ (1989), 
обект на непрестанен интерес в Полша и чужбина (за 21 години 
– 21 преводни издания на различни езици; българското е на 
ИК „Труд“ от 2020). Книгата е отличена с няколко литературни 
награди и попада в списъка на Полското радио и Института на 
книгата със 100-те най-добри полски заглавия на столетието 
след възстановяване на независимостта на Полша през 1918 г.

Токата в до мажор

Книгата с избрано „Токата в до мажор“ представя Антони Либера като автор на 
кратки литературни форми – новели, разкази, есета.

Високата езикова норма и богатият литературен фон в произведенията на Либера 
винаги са намигване към читателите с подготвен ум, с настроени на подходящата 
вълна сетива. Именно на тях сборникът предлага истински пир от животрептящи 
теми, ерудиция, препратки към творбите на известни писатели, както и солидна 
доза ирония и самоирония. Затова много страници от тази толкова сериозна 
като тематика книга будят искрен смях – поради деликатната, дистанцирана 
пародийност в представянето на героите. И как другояче да се реагира например 
на поведението на лишения от талант позьор, решил да посъбере малко джобни 
пари, като извади от дъното на швейцарското езеро монетите, които туристи от цял 
свят символично са хвърлили там?

Творбите, подбрани за настоящото издание от автора, разкриват емблематичните 
белези на цялото творчество на Антони Либера: богато съдържание, многозначни 
послания, сложна структура на словесния изказ, ерудирана игра с литературните 
конвенции.

Заглавие: Токата в до мажор
Автор: Антони Либера
Преводач: Лина Василева
Редактор: Калина Юскеселиева
Художник: Омана Кацарска
Поредици: Модерна европейска проза, Преводна литература
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Петте включени в сборника пиеси са представителни за 
словенската драматургия на ХХ век. Това са „Любов“ от Зофка 
Кведер (1901), „Поквара в долината на свети Флориан“ от Иван 
Цанкар (1907), „Случката в град Гога“ от Славко Грум (1930), 
„Мъртвият идва за любимата си“ от Светлана Макарович 
(1986), „А Леонардо?“ от Евалд Флисар (1992).

Първите две са написани, докато страната е австро-унгарска 
провинция, третата – в Кралство Югославия, четвъртата – по 
времето на СФРЮ и последната – през първата година на 
Словения като самостоятелна държава. Всички те попадат в 
дискурсната рамка модернизъм/постмодернизъм, по-точно 
между Belle Époque и сумрака на 90-те и могат да се четат 
глобално, като мегадрама в пет действия. Сюжетите им се 
основават върху ирационалното и инферналното, което ги 
приближава, макар и условно, към българската митологична, 
по-рядко наричана баладична драма – тенденция, започнала 
в периода на модернизма у нас и продължаваща до днес.

Мъртвият идва за любимата си

ПЕТЕР:

Ще тръгнем, мила, още тази нощ
и в този час по равнини, полета,
през долини, била и през води.
Четворен впряг коне отвън ни чака.

ЯЦИНТА:

Да тръгваме! – Заспя ли, ще танцувам
в съня си, мили… Място дали има
за двама ни?… Бих легнала на меко,
загледана във белите звезди,
как парещи във дланите ми падат.
Със дясната ръка ще те прегръщам,
а твойта дясна ще е в мойта лява.

ПЕТЕР:

Миг още… и коляно до коляно,
ръка в ръка и две сърца ведно!…

Заглавие: Мъртвият идва за любимата си
Съставител: Людмил Димитров
Преводач: Людмил Димитров
Редактор: Людмила Малинова-Димитрова
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В този сборник са подбрани разкази от 14 съвременни гръцки 
писатели, печелили Държавната литературна награда на 
Гърция от 2010 до 2018 година в категориите „разказ“ и  
„писателски дебют“. В сборника се преплитат гласовете на 
няколко различни писателски поколения.

Някой блъфира дори и в Рая

През призмата на частното, но и социалното, с многообразие от почерци и техники 
включените в сборника автори обживяват богата палитра от теми, връхлетели 
гръцкото общество по време на кризата от последните години, икономическа 
и екзистенциална. Социалното ту е изтласкано на заден план от интимното 
преживяване на болестта и любовта (самата тя винаги някак болезнена), на вечната 
битката на човека с времето, ту обсебва вниманието, разкривайки скрити и явни 
конфликти чрез истории за престъпност, расизъм и икономическа безизходица, за 
страсти на имигранти и футболни фенове, за сблъсък между иновации и екология. 
Животните, често с ключова роля в наратива – кучета, котки, риби, даже прасе и 
лисица, – присъстват по неочакван начин в справянето с човешките кризи. А зад 
тях неизменно надничат травмите от минали събития, белязали близката история 
на Гърция: немската окупация (1941–1944), гражданската война (1946–1949), 
военната диктатура (1967–1974).

Пораствайки, човек не иска вече да чете слаби книги, нито да живее зле, защото 
времето е безмилостно; не знам дали дължим на Бог или природата някаква смърт, 
а и природата така или иначе ще си вземе своето, но със сигурност не дължим 
абсолютно нищо на посредствеността, независимо от мнозинството, което тя 
твърди, че лансира или представлява. – „Прави са да казват, че когато мастилото 
намалява, морето расте – шепне Д., – книгите наистина са морета; пишейки книги 
или строейки къщи, човек се ръководи от един-единствен таен копнеж: да не бъде 
повлечен от следващата вълна, макар и да знае, че всуе се мъчи да пребори злото 
чрез неговата противоположност.“

Заглавие: Някой блъфира дори и в Рая
Съставител: Илиас Кафаоглу и Вангелис Хадзивасилиу
Преводач: Драгомира Вълчева
Художник: Лиляна Дворянова
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Стефан Чапалику (р. 1965, Шкодра) завършва албански език и 
литература в Тиранския университет през 1988 г. и се посвещава 
на научнопреподавателската дейност. През 1996 г. защитава 
докторска дисертация и става ръководител на Катедрата по 
литература в Шкодренския университет. В периода 1998-2005 
г. завежда отдел „Книги” в Министерство на културата, като 
допринася значително за консолидиране на ядро от чужди 
литературни преводачи от албански език. Дългогодишен 
професор по естетика в Академията по изкуствата в Тирана, 
понастоящем член-кореспондент на Академията на науките.

Литературното творчество на Стефан Чапалику включва къса 
проза, романи и театрални пиеси. Той е новатор в албанския 
театър с въвеждането на монодрамата като драматургичен 
жанр през 2001 г. Автор е на десетки  постановки, оригинални 
пърформанси и филмови сценарии, с които страната му се 
представя успешно на международни конкурси. Творбите му са 
преведени на над десет езика, а първата част от трилогията 
„Всеки полудява по свой начин” е най-широко представената 
книга в чуждоезиковата палитра.

Всеки полудява по свой начин

Романът на Стефан Чапалику „Всеки полудява по свой начин” е трилогия с 
автобиографичен характер, която проследява паралелно промените в живота на 
отделния човек и на обществото в Албания през последните петдесет години. 
Настоящето издание представя първата от трите книги, в която разказвачът е все 
още дете. То чувства себе си в центъра на вселената – провинциалния роден град 
Шкодра, или по-точно в центъра на компаса, обхващащ няколко концентрични 
кръга: родителите му, останалите близки от рода, съседите и приятелите, градските 
постройки и институции. Отвъд тях се простира „големият свят”, с който ги свързва 
телевизорът като основна новост в живота на поколения албанци. Стилът на автора 
е лек, забавен, (само)ироничен, а всичко, което детето-разказвач сякаш не разбира 
добре, се подразбира отлично от външния читател. Книгата се чете на един дъх и 
от нея може да се научи много за дългия период от време, в който Албания беше 
затворена за света.

Вървях към завършване на гимназията и от ден на ден все повече осъзнавах, че 
живея в града на изгубените надежди. Хората не виждаха вече светлина в края 
на тунела. Когато си мисля за това сега, след толкова много години, ситуацията 
ми прилича на положението на албанците през последните дни на Османската 
империя. Империята беше паднала, а те продължаваха да воюват за нея.

Понеже живеехме изолирано и без никакви отправни точки, не разбирахме колко 
беше погрознял градът. От ден на ден ставаше все по-малък, свиваше се, смаляваше 
се анемично, състаряваше се и силите го напускаха. Инерцията на предвоенната 
цивилизация беше замряла и не можеше да опъне платна нито на сантиметър. 
Градът беше заседнал в застойни води, не помръдваше нито на йота дори и само 
колкото да промени облика на пейзажа. Загрозяваха го най-вече хората, не толкова 
урбанистиката и архитектурата. Новият човек, най-личното творение на Партията, 
беше едно чудовище, което изяждаше и сдъвкваше ежедневно уникалните 
личности и типажи на града.
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