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от 2010 до 2018 година в категориите „разказ“ и  „писателски дебют“� 
В сборника се преплитат гласовете на няколко различни писателски 
поколения, представени от следните автори:

През призмата на частното, но и социалното, с многообразие от по-
черци и техники включените в сборника автори обживяват богата 
палитра от теми, връхлетели гръцкото общество по време на кри-
зата от последните години, икономическа и екзистенциална� Социал-
ното 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, разкривай-
ки 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, беляза-
ли близката история на Гърция: немската окупация (1941–1944), граж-
данската 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 посредстве-
ността, независимо от мнозинството, което тя твърди, че лансира 
или представлява� – „Прави са да казват, че когато мастилото намаля-
ва, 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�“

Някой блъфира дори и в Рая
Илиас Кафаоглу и Вангелис 
Хадзивасилиу

Преводач:
Драгомира Вълчева

Художник:
Лиляна Дворянова

Жанр:
Проза, Разкази

Година:
2022

ISBN:
9786192590208

Страници:
196

Цена:
17 лв�

Илиас Кафаоглу и Вангелис 
Хадзивасилиу са съставители и 
редактори на антологията�

Представени са авторите:

Панайотис Кусатанàс, Христос 
Иконὸму, Янис Евстафиàдис, Ерси 
Сотиропýлу, Янис Палавὸс, Костас 
Маврудѝс, Андреас Мѝцу, Христос 
Китреὸтис, Илиас Папамὸсхос, 
Василия Георгѝу, Мария 
Куюмдзѝ, Урсула Фоскὸлу, Йоргос 
Кириакὸпулос, Елисавет Хронопýлу

В този сборник са подбрани раз-
кази от 14 съвременни гръцки 
писатели, печелили Държавната 
литературна награда на Гърция 
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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�

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�

Издаването на това произведение беше подкрепено от ТРАДУКИ, 
литературна мрежа, в която са включени Федералното министерство 
за Европа, интеграцията и външните работи на Република Австрия, 
Министерството на външните работи на Федерална република Германия, 
Швейцарската културна фондация „Про Хелвеция“, Австрийското сдружение 
на преводачките и преводачите по възложение на Федералното министерство 
за изкуство, култура, държавна администрация и спорт на Република Австрия, 
Гьотеинститут, Словенската агенция за книгата, Министерството на 
културата на Република Хърватия, ресор „Култура“ в правителството 
на Княжество Лихтенщайн, Фондацията на Лихтенщайн за култура, 
Министерството на културата на Република Албания, Министерството 
на културата и информацията на Република Сърбия, Министерството 
на културата на Румъния, Министерството на културата на Черна 
гора, Министерството на културата на Република Северна Македония, 
Министерството на културата на Република България, Лайпцигският панаир 
на книгата и фондация „С� Фишер“�

Всеки полудява по свой начин
Стефан Чапалику

Преводач:
Русана Бейлери

Художник:
Йоана Иванова

Жанр:
Проза, Романи

Година:
2022

ISBN:
9786192590192

Страници:
156

Цена:
16 лв�

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 
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с кратки истории – мимолетни, но вълнуващи точно както някои от най-
страхотните неща в живота� Фрагментите разказват и малко, и много 
едновременно, а темите са пъстри като заглавието – „Калейдоскоп“� Книгата 
ще ви остави сами да довършите финалите и да си изберете цветове за всяка 
история и илюстрация“ – споделя за сборника Велина Баева�

Импровизация в леко препънат ритъм� Преразказ на емоции� За очарованието 
на хаоса и копнежите по Kосмоса�  За пътуването и чакалните, приказките 
и историите, бурите и въртележките� За увлечението по клишетата и 
притеглянето на гравитацията�

За вдъхновението, полепнало по тъгата, и всичко онова, което се събира в една 
трета от страницата�

Освен дебютиращ автор Велина е запален пешеходец из Стара София, бегач на 
среднодълги разстояния, колекционер на плочи, стопанин на куче и барабанист 
в колоритна софийска банда� Пише за удоволствие и отскоро� Завършва Music, 
Theatre & Entertainment Management в Ливърпул� Пол Маккартни от „Бийтълс“ 
ѝ връчва дипломата и ѝ казва: Congratulations!

По илюстрациите на „Калейдоскоп“ работи Борислава Караджова или повече 
позната като Borislava Madeit  или 1/2 от Sisters in draw� Тя е магистър по 
специалността „Плакат и визуалнa комуникация“ в НХА, София� Работи в 
сферата на авторската и едиториал илюстрация, графичен дизайн, мюрал и др� 
Работила е по проекти с United Nations, Hendricks Gin, Absolut Vodka, Telenor, 
Fine Acts, Vagina Matters�

Калейдоскоп
Велина Баева

Художник:
Борислава Караджова

Жанр:
Поезия

Година:
2022

ISBN:
9786192590215

Страници:
70

Цена:
15,00 лв�

Велина Баева е родена на 14�09�1992 
г� в Пловдив� Живее в София с кучето 
Шаро� Пише за удоволствие и 
отскоро� Завършва Music, Theatre 
& Entertainment Management в 
Ливърпул� Пол Маккартни от 
„Бийтълс“ ѝ връчва дипломата и 
казва: Congratulations! Предишни 
публикации няма� Работи в 
рекламата, и то сравнително 
отскоро� Свири на ударни 
инструменти и колекционира плочи� 
Надява се да я четете с удоволствие�

„Калейдоскоп“ е заглавието на 
дебютната поетична книга на 
Велина Баева, в която ще откриете 
35 късометражни истории, всяка от 
които илюстрирана в характерния 
стил на Борислава Караджова (@
borislavamadeit)� „Кратка книга 
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чуждестранни творби� Най-новата книга на Даниел Калабрезе е Compás de 
espera [Празни тактове] (Кордоба, 2022)� Антологии с негови стихотворения 
са публикувани в няколко испаноговорящи страни� Творчеството му е частично 
преведено на английски, италиански, френски, китайски, японски, португалски 
и български език� Даниел Калабрезе е основател и директор на „Аереа“ – 
испаноамериканско списание за поезия�

С „Магистрала номер две“ Даниел Калабрезе се утвърждава като един от 
най-завършените и изключителни поетични творци на нашето време� 
Неговият сдържан и прецизен изказ е красив, без никога да се поддава на 
суетата; напомня на течението на безбрежно широко речно устие, чиито 
води изглеждат неподвижни, но са в състояние да пометат всичко, което се 
опита да ги спре� Заедно с някои други върхови поетични постижения тази 
стихосбирка е свидетелство за силата и оригиналността на съвременната 
латиноамериканска поезия, за нейната впечатляваща способност за 
обновление, както и за болезнената ѝ, внушителна магистралност�

„Чисти, ранени и често майсторски, разгърнати в един от най-
забележителните цикли в съвременната поезия, стихотворенията от 
„Магистрала номер две“ на Даниел Калабрезе са истински триумф на поезията, 
разбирана като изкуство не на думите, а на онова, което думите никога не са 
били в състояние да ни кажат�

Тази стихосбирка чертае маршрут, който е едновременно географски и 
мисловен, биографичен и метафизичен, и който в крайна сметка се възвишава 
като всеобхватна метафора за живота, за пътуването, а оттам и за 
изгубването�

Вдъхновението за нея идва от един конкретен пейзаж, затова е проникната от 
странна религиозност, от носталгия по някакво несъществуващо място, по 
едно време, към което човек никога няма да се върне, така както никога не влиза 
два пъти в една и съща река� Тази радикална невъзможност се таи в общото 
начало на утопията, мечтата и злощастието�“

Раул Зурита

Магистрала номер две
Даниел Калабрезе

Преводач:
Радина Димитрова

Художник:
Ирина Джонкова

Жанр:
Поезия

Година:
2022

ISBN:
9786192590222

Страници:
120

Цена:
16 лв�

Даниел Калабрезе (1962) е 
аржентински поет, роден в град 
Долорес, провинция Буенос Айрес� 
Понастоящем живее в Сантяго 
де Чиле� Първата му книга 
„Странстващото лице“ е отличена с 
наградата Alfonsina Storni� Следват 
„Бъдеща пепел“, „Писание върху 
тухла“, „Еднодневни пътешествия“ 
и „Ръждиварий“� Последната печели 
една от наградите на Националния 
фонд за изкуства на Аржентина� 
Стихосбирката му „Магистрала 
номер две“ е удостоена с премията 
Revista de Libros [Списание за 
книги] в Чили и е публикувана в 
Испания с пролог от Раул Зурита в 
престижната колекция „Поетичен 
визьор“� Италианската версия е 
номинирана за Premio Camaiore 
Internazionale сред петте най-добри 
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г� се завръща в Турция и се отдава на писателска и изследователска дейност� 
Художественото ѝ творчество досега обхваща осем романа и една повест, 
пет от които отличени с престижни в Турция литературни награди� Днес 
от книгите ѝ са преведени на 15 езика� През 2014 г� Ойя Байдар беше почетен 
гост на литературния фестивал „Пловдив чете“ с четирите си преведени у нас 
романа „Портата на греха“, „Изгубеното дар слово“, „Котешки писма“ и „Остана 
топлата им пепел“�

Какво ли се крие зад блясъка на великолепния живот? Какви ли непризнати 
падения са маскирани под усмивките на лъчезарните лица? Накъде повлича 
човек сблъсъкът му с истината кой всъщност е той? На тези въпроси търсят 
отговор героите в „Този великолепен живот“� Оперна примадона, завладяла 
световните сцени с невероятния си глас, истинска Дива… Учител по музика, 
страстен колекционер на снимки, изрезки от вестници, записи… Млада жена, 
която тръгва по следите на своята майка… И една потулвана десетки години 
тайна, изплувала от куп захвърлени на битпазара стари снимки… Мъгляв, 
мрачен отрязък не само от живота на Дива, а и от близката история на Турция� 
За този си роман авторката споделя, че е най-доброто ѝ творение с оглед 
на писателската техника, а в друго интервю признава: „…писах го с такъв 
трепет, както първата си книга“� Без да е биографична, книгата е основана 
върху реалното запознанство на писателката с Колекционера, който я 
боготвори� А чрез образите на майката и дъщерята тя ни повежда в дебрите на 
човешката душа, из които се лутаме със затаен дъх, докато се изправим накрая 
сами пред въпроса: „Ами аз? Познавам ли се – кой съм, откъде съм дошъл на този 
свят, какъв съм?“

Книгата излиза с финансовата подкрепа на “Проект за поощряване на 
турската култура, изкуство и литературни произведения за публикуване на 
езици, различни от турския” (TEDA) към Министерството на културата и 
туризма на Република Турция�

Този великолепен живот
Ойя Байдар

Преводач:
Ина Филипова

Художник:
Гергана Грънчарова

Жанр:
Проза, Романи

Година:
2022

ISBN:
9786192590239

Страници:
476

Цена:
19 лв�

Ойя Байдар (р� 1940, Истанбул) издава 
първия си роман „Деца, забравени 
от бога“ като 17-годишна ученичка 
от Френския девически колеж, 
заради което е изключена� По-късно 
завършва социология в Истанбулския 
университет, преподава като 
асистент� Упоритото отхвърляне 
на докторската ѝ дисертация 
става повод за провеждането на 
първата по рода си студентска 
протестна окупация на ВУЗ� Като 
синдикалистка, социалистка и член на 
ТРП тя бива арестувана неведнъж, а 
след два военни преврата – принудена 
да напусне страната� 12 години живее 
в Германия, преживява падането 
на Берлинската стена� Рухването 
на социалистическата система 
я подтиква през 1991 г� да създаде 
повестта „Сбогом, Альоша“� През 1992 
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2010 г� до момента�

Има публикации в Liternet, Litclub, e-Lit, Tetradkata�com, „Свободата“, „Свободно 
поетическо общество“, „Литературен вестник“, „Словото днес“, „Книжевно 
житие“ (Скопие) – 2008, 2014, 2019, 2021, „Поетска нок во Велестово“ (2013, 
2014, 2015, 2018, 2019, 2020), „Филологически форум“, „Открита литература“, 
Public Republic на немски език, сборника Facecontrol (2005), алманаха „Ах, Мария“ 
(2009) и „Културна палитра“ (2012, 2014), сборника „Стъпки – поезия на учени 
и докторанти“ (2011, 2013, 2014, 2015, 2018, 2019), сп� „Море“, „Но поезия“, 
антологията Кenga e Detit (2010) на албански език, CRONICA на румънски, 
Carmina Balcanica и DIOGEN на английски език и др� Носителка на втора награда 
от Международния конкурс за поезия „Лирични гласове“ (2014)� През 2015 г� 
ръкописът ѝ „Мидите имат две страни“ печели националния конкурс „Помощ за 
книгата“ към Министерството на културата�

Преподавател по история на книгата и теория на четенето в Университета 
по библиотекознание и информационни технологии в София� 

Фрагментът би трябвало да е кратко есе� В един от своите известни 
„Фрагменти“ Далчев казва, че „есето е смесица от поезия и философия, дето 
мисълта е основата, а образът – само средство или повод; то е една поезия, 
преодоляна и следователно изгубена“� Но при самия Далчев, в неговите 
фрагменти, поезията съвсем не е изгубена� Също и фрагментите на Поли 
Муканова, събрани в книгата „Сизиф дали е бил щастлив?“, са обединени от 
нейния особен поетичен глас� Макар и да са твърде разнообразни – от чиста 
кратка поезия като „Събудих лятото, оставено на гардероба� Жълтия чадър 
разпънах на балкона“ или „Паркова алея, с която се надбягват – медитация на 
тревен килим� Дишане с щурците“ до абстрактно-философски афоризми като 
„Догматизмът е опиум за невярващите“ или „Най-краткото определение за 
цялост: фрагмент“, а също така и „записки“, или поетически проблясъци, от 
срещи с различни места и хора, от Охрид до Вашингтон, от големите мъртви 
до живите приятели�

„С тези фрагменти съм подпрял развалините си“ – гласи един от последните 
редове в знаменитата, сложна и енигматична поема на Т� С� Елиът „Пустата 
земя“� Книгата на живота ни се състои от фрагменти� Но поетическият глас 
може да ги съхрани и превърне в едно естетическо цяло�

Изданието е осъществено с подкрепата на Министерството на културата�

Сизиф дали е бил щастлив?
Поли Муканова

Художник:
Жанет Цанова

Жанр:
Фрагменти

Година:
2022

ISBN:
9786192590260

Страници:
100

Цена:
16 лв�

Поли Муканова е родена в София� 
Завършила е българска филология 
в Софийския университет „Св� 
Климент Охридски“ и магистратура 
по творческо писане с проекта 
„Самоличност: фрагменти (2000–
2005)“� 

Пише поезия и кратка проза� 
Дебютира със стихосбирката 
„Мигове в кибритена кутийка“ 
(2009), а през 2012 г� излиза 
нейната прозаична книга „Амоr 
fati: фрагменти“� Поезията ѝ е 
превеждана на английски, немски, 
испански, италиански, албански, 
румънски, хърватски и македонски 
език� Участвала е в национални и 
международни поетични фестивали� 
Редактор е на рубриката за поезия 
в сайта „Сборище на трубадури“ от 
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Не искам да кажа, че аз като преподавател по литература и български писател, 
ръководя всичко, това не е уместно предвид експертизата на „отбора“ (ми)� По-
скоро разчитам едновременно на целостта/разпада на „големия разказ“ (почти 
по Ж�-Ф� Лиотар) и добросъвестно давам думата на всички, като в истинска 
демокрация, където плурализмът и свободата са водещи�

Така е в хуманитаристиката�

Авторите и художниците са от ЕГ „Гео Милев“ – Добрич�

Дияна Боева

Участници:

Авторите: Иван Друмев, Симона Колева, Мария Боева, Гергана Василева, 
Йоанна Ненкова, Адриана Иванова, Яна Костадинова, Дияна Боева�

На фокус: Петя Дубарова, Георги Марков, Павел Вежинов, Рик Риърдън�

Художниците: Ивета Стоянова, Ивона Иванова, Мария Неделчева, Християна 
Петрова, Калина Забунова, Йоана Атанасова, Елиф Гюлер, Никол Димитрова – с 
ръководител Рени Игнатова�

Разговор в две части с Димитър Кенаров, Димитър Бочев и Любен Марков�

В края на книгата ще откриете четири галерии с богат снимков и 
изобразителен материал: Арт, Литературно четене 2021, Литературно 
четене 2022, Грамоти�

Съдържание:

Предговор: Различната българска литература

Чудото да сме заедно

Граматика на фантазията в поезията на Петя Дубарова

„Задочни репортажи за България“ от Георги Марков: чувство за непоносимост 
към колективния фалш

Творчеството на Георги Марков: от соцреализма до „Репортажите“

Митология и контекст в повестта „Бариерата“ на Павел Вежинов и романите 
на Рик Риърдън

Конспектът по литература в гимназиална степен: между идеологията, 
провокацията и скандала�

Различната българска литература
Съставител: Дияна Боева

Художник:
Никол Димитрова

Жанр:
Публицистика

Година:
2022

ISBN:
9786192590307

Страници:
112

Цена:
0 лв�

Добре дошли в света на „Различната 
българска литература“, посветена на 
Петя Дубарова (1962-1979)� Можете 
да изтеглите безплатно сборника с 
ученически есета и доклади, повечето 
от които са представени на седмото 
и осмото издание на Националния 
форум на УчИ-БАН� На фокус са: Петя 
Дубарова, Георги Марков, Павел 
Вежинов, както и Рик Риърдън, Чарли 
Чаплин и американският филм „Чудо“�

Български фантаст оформи книгата 
ни електронно – Петър Тушков; 
преводач от унгарския я издаде – 
Мартин Христов; преподавател по 
американска и английска литература 
и преводач от румънски ни 
консултира за текстовете – доц� д-р 
Христо Боев; рецензентите ни са от 
Института по литература на БАН� 
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горите на родния Тршемшин, търсейки своята човешка и родова идентичност� 
Нова чужбина, ново нагаждане към живота, нови срещи; нов непонятен език 
и ново завръщане към корените� И нарастваща умора от сивотата и хаоса 
на големия град, която Матей Хоржава се опитва да заглуши с бягства към 
черноморския бряг, в Кавказ, Моравия, Чехия, в своето носталгично детство… 
Житейските съдби на персонажите, често сурови и горчиви, се преплитат със 
съдбата на разказвача и са пресъздадени с поетична образност, в ритмична 
проза�

Да плуваш само и единствено напред� Срещу вълните� Въпреки силното течение 
(водата в Черно море се върти в посока обратна на часовниковата стрелка)� 
Въпреки течението, което упорито се опитва да ме напъди обратно в 
Батумския залив� Дори сега да успее, пак ще скоча в нощните вълни и ще плувам 
на запад� Без един-единствен миг почивка и покой� Макар и слаб като муха� 
Отново и отново� Този път няма да се предам� Тази нощ вече не� Тази нощ ще 
доплувам отвъд границата, където всичко ще се преобърне� До самия център 
на това мъртво, сероводородно, коварно море� В черната дупка, около която се 
върти това течение� Там, където за миг дори самите вълни не знаят към кой 
бряг да поемат� В този миг на изненадващо спокойствие ще погледна нагоре 
към безусловно ясното небе и ‒ по навигацията на добрите звезди ‒ ще разбия 
този омагьосан кръг: в единствената възможна посока…

Изданието се публикува с финансовата подкрепа на Министерството на 
културата на Чешката република�

Междинно кацане
Матей Хоржава

Преводач:
Маргарита Руменова

Художник:
Йоана Ивова

Жанр:
Проза, Разкази

Година:
2022

ISBN:
9786192590246

Страници:
154

Цена:
16 лв�

Матей Хоржава (1980) е чешки 
писател, който пише под псевдоним� 
Прозаичният му дебют „Ракия“ (2014, 
бълг� издание „Ерго“, 2016) е отличен 
с литературните награди „Магнезия 
Литера“ и „Чешка книга“� Учи в Бърно, 
учителства в чешките села в Банат, 
а от 2013 г� живее и преподава като 
лектор по чешки в Тбилиси, Грузия� 
Настоящата фикционална книга с 
разкази отразява преживяванията му 
в прозаично-екзотичната грузинска 
действителност�

Място на действието на книгата с 
кратки разкази „Междинно кацане“ са 
живописните декори на автентичен 
панелен квартал в грузинската 
столица Тбилиси� Авторът се лута 
из неговите улички, из затънтени 
селца и курортни места в Грузия, сред 
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и царска Русия� Но докато четях „На лунна светлина“, усещах как думите 
завихрят познати картини и споделени събития от моя живот (без оглед на 
национална принадлежност), а синкопираният слог на разказвачката ме тегли 
през тунела на времето към преживяното от поне три поколения на съдбовния 
20 век� Който успее да стигне до дъното – в каменоломната, – не го посрещат 
с чаено парти, а го налагат за наказание, заедно с новороденото бебе (като в 
„Алиса“)� Връщането нагоре е в съвсем друг свят, разрушен, ограбен, но озарен и 
озвучен от плахата „Лунна светлина“� Звуците й дават глътка въздух, намират 
човещина в най-тъмната сянка, за да отместят болката, както лагеристките 
местят големия камък от сивата канара� И понеже литературната алегория 
отразява в „огледалото“ си малките радости и голямото страдание, то 
историите на фината арменка, бременната туркиня, образования българин, 
завистливия портиер и озверелите слуги на уж хуманния следвоенен режим 
разкриват нови персонажи във вечната морална дилема на „Престъпление и 
наказание“� А за прокудените от трите исторически превратности на 20 век 
книгата е истинско лечебно откровение, но и полезен преговор на неусвоените 
поуки за 21 век�

Мариана Мелнишка

Каква съм? И аз не знам вече каква съм. Изгубена съм. Никаква. Никаква не съм. 
Плаче ми се. Едва сдържам сълзите си.
Родена в Истанбул. Дете на търговци.

Арменка. Бежанка от кланетата.
Студентка по право в Париж. Само до втори курс.

Съпруга на Ал, когото отведоха на разпит и никога не се върна.
Майка на Луси, която е на небето.

Майка на Зарко, който е в здраво социалистическо семейство.
Бивш човек, както ни наричат сега.

Още една лагеристка на каменната кариера.

Никоя не съм.

Clair de lune
Жюстин Томс

Художник:
Петя Савова

Жанр:
Проза, Романи

Година:
2022

ISBN: 9786192590291
ISBN: 9786192590314

Страници:
254

Тегло:
312 г

Цена: 15 лв� (хартиена)
Цена: 12 лв� (е-книга)

Жюстин Томс е родена през 
1971 година в София� Завършва 
„Педагогика“, след което и „Френска 
филология“ и „Философия“ в СУ „Св� 
Климент Охридски“� Тя е водещ 
експерт в областта на дигиталните 
медии и комуникациите от края на 
90-те години до днес� Преподава в Нов 
български университет� Автор е на 
редица книги по темата�

Clair de lune е първият ѝ художествен 
роман�

Може ли да има нещо общо между 
„Алиса в Страната на чудесата“ 
и „Престъпление и наказание“? 
Публикувани са почти по едно и 
също време – в 1865 и 1866 години, 
съответно в две далечни една от 
друга земи: кралство Великобритания 
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никога не го е спирала да се занимава с любимия си литературен жанр – 
фантастиката, но сериозно е забавила публикационната му активност в тази 
посока� Разказите, които държите в ръцете си, са писани в периода от 2009 до 
2019 г� Настоящият сборник се явява и неговият литературен дебют�

Този сборник с фантастични разкази е посветен на трите ми житейски 
и професионални увлечения – книгите, библиотеките и фантастиката� 
Същевременно „Призраци в библиотеката“ намира центробежната си сила 
в противоречията� Тук ще откриете дълги и къси разкази, весели и тъжни 
сюжети, произведения, които да те накарат да се замислиш и такива, които 
да ти помогнат да се отпуснеш� Тази противоречивост се засилва и от 
многообразието на наративите – научна фантастика, фентъзи, утопия, 
антиутопия, алтернативна история, пародия, като понякога тези жанрови 
форми са смесени дори в рамките на конкретен сюжет� Книгата разказва 
истории за библиотекари, издатели, музейни работници, учени, чиито 
първоначални обекти на подражание са събирани по време на научните ми 
пътувания в страната и чужбина� И все пак, ако някой се припознае в чертите 
на определени герои и сюжетни линии, да знае, че жестоко се е объркал�

Шумът, излизащ от пресите, се блъскаше в масивните колони и високите 
сводове на безкрайните опушени зали� Грешници с отворени празни 
глави пишеха неуморно върху грубите си писалища и предаваха час по час 
сътвореното� Милиони слепи словослагатели поемаха ръкописите, взираха 
се с мътните си, невиждащи очи и набираха текста с масивни груби букви� 
Печатарите с кривите си, възлести ръце ги печатаха с бяло мастило върху 
снежнобелите страни на листовете� Измъчени създания от всички епохи 
поемаха купищата хартия и я подвързваха старателно от трите страни, 
зашивайки надълбоко познанието на единствената книга�

С корица и илюстрации от Христо Христов�

Призраци в библиотеката
Васил Загоров

Художник:
Христо Христов

Жанр:
Проза, Разкази

Година:
2022

ISBN:
9786192590253

Страници:
136

Цена:
16 лв�

Васил Загоров завършва Библиотечно-
информационни науки през 2002 г� с 
втора специалност „Журналистика“ 
през 2004 г� в СУ „Св� Климент 
Охридски“� През 2008 г� защитава 
във ФЖМК при СУ дисертация на 
тема „Книгоиздаването на руска 
преводна художествена литература 
в България (1918–1944)“� От 2005 до 
2016 г� води упражнения по история 
на книгата в СУ, а от 2009 г� е щатен 
преподавател в Университет по 
библиотекознание и информационни 
технологии, където понастоящем е 
доцент�

Загоров има десетки публикации 
в областта на историята на 
книгата, поддържа и научния 
блог „Книгохранилището“� 
Професионалната му насоченост 
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Понастоящем работи като гимназиален преподавател по български език и 
литература в 7� СУ „Свети Седмочисленици“� Член е на СБЖ и на Сдружението 
на българските писатели�

Книгата на Живка Симова създава специфично лирическо пространство, в 
което двата цикъла „Световете ни“ и „Времената ни“ внушават имплицитно 
желание за подреждане на хаоса чрез проекциите на реалното и универсалното� 
Това се случва чрез фина чувствителност и философска вглъбеност – 
особености, открояващи се и в предишната ѝ стихосбирка „Диези и бемоли“ 
(2010)� Но тук има един по-глобален поетически поглед: от времето на 
родителите или времето на рагтайма (интерпретация в два варианта) 
и мъката по загубата на близък човек, през отворения във и отвъд света 
училищен живот, за да се стигне до неистовата страст към пътуването 
във времената – родното, чуждото, универсалното� Ерудитски поетически 
фрески, обагрени от мъдрост, докосват до съкровени и вечни неща… От друга 
страна, през цялата стихосбирка върви почти незабележима интимна нишка, 
която рязко „се развързва“ в последното стихотворение „Подреждане на хаоса“ 
– един от отговорите за смисъла, същността, връзките между нещата, между 
времената и световете ни�

Людмила Хр. Малинова

Подреждане на хаоса
Живка Симова

Художник:
Антонина Георгиева

Фотография:
Георги Георгиев

Жанр:
Поезия

Година:
2022

ISBN:
9786192590277

Страници:
50

Цена:
14 лв�

Живка Симова (р� 1960, София) е 
автор на изследването „Обичана и 
отричана� Книга за Евгения Марс“ 
(1998, 2004) и на поетическите 
книги „Приют за мълчания“ (2000) 
и „Диези и бемоли“ (2010)� Завършва 
българска филология, занимава се с 
журналистическа и публицистична 
дейност� Има над 300 публикации 
в областта на литературната 
и културна история на България, 
образованието, изобразителното 
изкуство, театъра и др� във в� 
„АБВ” и в� „Знаме“ (с авторски 
рубрики); „Век 21”, „Литературен 
форум”, „Демокрация”; сп� „Език и 
литература”, „Критика” и много 
други� Участва многократно в 
литературни научни форуми и 
семинари�
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литература“, „Философия“, „Демократически преглед“, както и във вестниците 
„Литературен форум“, „Литературен вестник“, „Век 21“ и др�

Проф� д� ф� н� в Института за литература при БAH, поет, писател� Автор на 
около 200 научни публикации и на няколко монографични изследвания: върху 
българския постмодернизъм (2010, 2016), Яворов и Ботев (2009), Емилиян 
Станев и Мартин Хайдегер (2019–2021), „До Чикаго и назад“ и „Бай Ганю“ (2021), 
както и на 13 книги с поезия, разкази и пиеси� Пътешественик�

Повече от всяка друга, една книга с фрагменти не съдържа нищо извън себе 
си точно защото повече от всяка друга съдържа само минимална част от 
себе си – необходимото и достатъчното� А ако нещо все пак би могло да се 
добави, то бездруго ще е вече казано� Например, че това е именно книга, макар 
и книга с фрагменти, външно рамкирана от една календарна година (способ, 
комай единствен способен да дисциплинира поне относително една толкова 
недисциплинирана книга, каквато е книгата с фрагменти)�

Но това е и изследване на жанра, защото не инак, а просто по силата 
на естественото съответствие между формата и съдържанието една 
монография върху фрагмента може да бъде само фрагментарна�

Фрагментът е най-играещият жанр и играта е непоклатимото му алиби� 
Той винаги е по-голям от себе си и по-малък от себе си� Това го отличава от 
афоризма, който е самотъждествен�

(Начин на употреба: Чети бавно или не чети!)

 

Този проект се реализира със съдействието на Министерството на 
културата�

Фрагментът, фрагментарно 2020
Пламен Антов 
 
Художник: 
Омана Кацарска 
 
Жанр:
Публицистика 
 
Година:
2022 
 
ISBN: 
9786192590284 
 
Страници: 
246 
 
Цена: 
15 лв�

Пламен Антов е роден на 12 
август 1964 г� в Михайловград 
(Монтана)� Завършил е Образцовата 
политехническа гимназия „Христо 
Михайлов“ – Михайловград (1982) 
и Българска филология в СУ „Св� 
Климент Охридски“ (1989)� Доктор по 
филология с тема на дисертацията 
„Българският постмодернизъм 
в традициите на българската 
модерност� Контекст� Генезис� 
Специфика“ (2006)� Работи в 
Института за литература при БАН 
– литературен сътрудник (2006) и 
ст� н� с� ІІ ст� (2009)�

Пише поезия, белетристика, 
есета, литературоведски статии, 
публикувани в списанията „Пламък“, 
„Летописи“, „Съвременник“, 
„Литературна мисъл“, „Език и 
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е за един от най-ярките представители на новото поколение португалски 
писатели�

Застинало време в една безкрайна равнина, потънала в зной, тишина и самота, 
държаща в плен скромни хора с библейски имена, затворени в себе си, в своите 
мисли, и свързани само с поглед с малкия си околен свят, където се срещат 
великани, столетни старци, сиамски близнаци, сакат дърводелец и слепи 
проститутки, дяволът венчава и опява жителите, всички осъдени без вина 
и без надежда за спасение да повтарят под едно пусто небе безрадостния си 
делник и да чакат неизбежния край, когато няма да остане ни един поглед� Един 
съвременен библейски разказ, в който Творението съществува, но Творецът 
отсъства�

Едно от най-изненадващите открития на португалската литература� Това е 
човек, който умее да пише и ще продължи делото на великите писатели�

Жозе Сарамаго

 

Един от най-талантливите португалски писатели�

Льо Монд

Издава се с подкрепата на Главна дирекция на книгата, архивите и 
библиотеките и на “Камойш – Институт за сътрудничество и език”, 

Португалия

Ни един поглед
Жозе Луиш Пейшото

Преводач:
Даринка Кирчева

Художник:
Василена Георгиева

Жанр:
Романи

Година:
2022

ISBN: 9786192590352
ISBN: 9786192590413

Страници:
210

Цена: 17 лв� (хартиена)
Цена: 15 лв� (електронна)

Жозе Луиш Пейшото (1974) е 
португалски писател, роден в 
затънтено селце в Алентежу, 
където живее до 18-годишна 
възраст� Завършва специалност 
„Съвременни езици и литератури“ 
в Нов лисабонски университет� 
Преподава английски в няколко 
португалски училища и на остров 
Зелени нос� През 2000 г� публикува 
новелата си „Умря ми“ и първия си 
роман „Ни един поглед“, с който през 
2001 г� става най-младият носител 
на литературната награда „Жозе 
Сарамаго“� След това признание 
творчеството му получава широк 
национален и международен отзвук� 
Произведенията му са преведени на 
26 езика, включително на японски 
и турски� Носител е на редица 
международни награди� Смятан 
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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�

„Роман Кисьов е поет с изтънчено усещане за мяра� Мотивите в неговите 
картини и стихове са хармонично преплетени� Самият Кисьов е изключителен 
познавач на теологията, философията, митологията, историята (особено 
българската) и литературата, което е и видно от неговите стихове� Кисьов 
е, преди всичко, родèн поет� Той е също така поет, който се стреми към 
лаконичност на изказа, стреми се към поетическия идеал – с малко да се каже 
много… Леснодостъпна, а същевременно дълбока, мисловна и преживяна, 
поетиката на Роман Кисьов със сигурност няма да остави равнодушни 
истинските любители на поезията�“

Жарко Миленич

Последната (засега) книга на Роман Кисьов „Светът на думите“ включва 61 
избрани и нови стихотворения, придружени от 13 негови авторски черно-бели 
фотографии, които чудесно допълват стиховете� Броят на стихотворенията 
не е случаен, тъй като книгата излиза в юбилейна за поета година, малко 
след като навършва 60 и навлиза в своята 61 година� Авторът е подбрал 
емблематични за поезията му стихотворения от предходни стихосбирки, 
както и най-доброто от новите му поетически текстове, писани през 
последните години� Книгата е разделена на четири цикъла и композиционно е 
замислена като съвсем нова, цялостна книга, така че и „старите“ творби сега 
звучат по нов, дори неочакван начин�
 

„Може да се каже, че за своето около тридесетгодишно присъствие в 
българската и световната поезия Роман Кисьов създаде забележително 
творчество и се наложи като майстор на изящната словесност� Това е 
неоспоримо� Той е един голям творец, който е не само поет, но и художник, 
преводач, мислител и търсач в областта на духа�“

Румен Денев

 Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на Национален фонд 
„Култура“ по програма „Творчески стипендии“

Светът на думите
Роман Кисьов

Художник:
Роман Кисьов

Фотография:
Роман Кисьов

Жанр:
Поезия

Година:
2022

ISBN:
9786192590369

Страници:
116

Цена:
15 лв�

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 
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том� През 1995 г� печели наградата на Фондация за литература и изкуство 
„Лайош Над“, през есента на 2003 г� гостува на Международната програма за 
писатели на университета в Айова, САЩ� От 2000 г� превежда на унгарски 
американски еврейски и идиш поети, преподава еврейска литература�

Какво би направил човек, ако нищо не е такова, каквото изглежда, ако членовете 
на семейството не си вярват взаимно, защото крият опасни тайни един от 
друг? „Симфония Европа“ е роман за възмъжаването на момчето музикант 
Андраш, възпитано в трансилванско румънско-унгарско семейство, в 
сянката на Студената война и Секуритате, роман за историята на една 
любов, преодоляла разстоянието между Клуж Напока и Западен Берлин, 
където младежите търсят своето аз по време на студентските движения 
от 1968 година и тероризма� В новата си книга, както в разказа „Завръщане 
в родината“, послужил за основа на пожъналия световен успех филм „1945“, 
авторът Габор Т� Санто с разоръжаваща откритост и обективност излага 
най-горещите въпроси на унгарската история и близкото минало на Европа�

Публикуването на настоящата книга е осъществено в сътрудничество с 
Литературен фонд „Петьофи“ (www�plf�hu) с цел популяризиране на унгарската 

литература�

Симфония „Европа“
Габор Т� Санто

Преводач:
Юлия Крумова

Художник:
Жанет Цанова

Жанр:
Проза, Романи

Година:
2022

ISBN:
9786192590345

Страници:
280

Цена:
18 лв�

Габор Т. Санто (Будапеща, 1966) е 
унгарски писател и литературен 
редактор� През 1990 се дипломира във 
Факултета по политически науки 
и право на университета „Лоранд 
Йотвьош“, втора специалност 
естетика и юдаистика във 
Факултета по хуманитарни науки� 
Започва литературната си кариера 
със стихотворения и кратки прози� 
Романът му „Симфония Европа“ 
излиза през 2019 г� Негови творби 
са преведени на много езици� По 
разказа му „Завръщане в родината“ 
режисьорът Ференц Тьорьок прави 
филма „1945“, спечелил редица награди� 
От 1991 г� е главен редактор на 
еврейското списание за политика 
и култура „Сомбат“� Участва в 
организирането на конференции, 
лекциите му са издадени в отделен 
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„Пещенски известия“: статиите му са чувствителна реакция на всяко явление 
от културния живот� Главната му творба е биографичният и едновременно 
социографски роман „Изповедите на един буржоа“ (1934)� Сдържано чувство за 
мяра и пластично изображение, езиков пуританизъм и ярка изразна символика 
характеризират изразния му стил� Шлифова литературната есеистика до 
съвършенство� От 1943-та почти до края на живота си води своя „Дневник“, 
субективен коментар на един забележителен мислител за ХХ век� През 1942-ра 
става член-кореспондент, а от 1945-та редовен член на Унгарската академия 
на науките� През 1948-ма заминава отново за чужбина, живее в Европа и САЩ� 
Между 1948–1990 творбите му не могат да бъдат публикувани в Унгария� 
Написва най-изразителната поема на унгарската емиграция: „Надгробно слово“ 
(1950)� Непримирим привърженик и борец за национална независимост� От 1979 
г� живее в Сан Диего� Прекарва последните си години във все по-пълно уединение� 
След смъртта на съпругата и сина си живее в бедност и болести, грохналото 
здраве едва му позволява да се грижи сам за себе си� Слага сам край на живота 
си� Огромното му литературно наследство може би крие изненади, част от 
писаните в родината му статии са неиздавани� През 1990-та е удостоен 
посмъртно с наградата „Кошут“�

„Изповедите на един буржоа“ е без съмнение най-добрата книга на Шандор 
Мараи, когото мнозина определят като най-значителния унгарски писател 
на ХХ век� Тази стилно романизирана автобиография, написана през 30-те, 
носталгично възкресява буржоазния дух на Европа, необратимо разпаднал се 
след изстрелите в Сараево през 1914� Не случайно с тях завършва и първият 
том на книгата�“

Пламен Антов

Публикуването на настоящата книга е осъществено в сътрудничество с 
Литературен фонд „Петьофи“ (plf�hu) с цел популяризиране на унгарската 

литература

Книгата излиза с любезното съдействие на Фондация „Унгарска преводаческа 
къща“ и семейство Анна и Ласло Варади

Изповедите на един буржоа. Исках да 
мълча
Шандор Мараи

Преводач:
Мартин Христов

Художник:
Текла Алексиева

Жанр:
Проза, Романи

Година:
2022

ISBN:
9786192590420

Страници:
494

Цена:
25 лв�

Шандор Мараи (Кошице, 11 април 
1900–Сан Диего [САЩ], 21 февруари 
1989) е писател, поет, журналист� 
Олицетворител и същевременно 
възвисител на световно равнище 
на унгарската буржоазна култура, 
застъпник на либерализма� Класик 
на модерната унгарска литература� 
Маестро и образец му е Томас Ман� 
През 1919–28 г� пребивава в чужбина 
като журналист, чрез публикации в 
родните журнали (очерци, разкази, 
преводи) обаче поддържа връзка с 
унгарската литературна общност� 
Сътрудник е на „Франкфуртер 
Цайтунг“� През 1933-та журналът му 
го праща в Берлин; тук следи отблизо 
идването на Хитлер на власт� 
Описва достоверно и с безпримерна 
смелост същността на нацизма� 
През 1937 г� започва работа в 
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Фройд� След този период се установява в Париж� През 1929 г� посещава Еквадор 
и описва това пътешествие в книга със същото заглавие („Еквадор“, 1929)� 
През 1930/31 г� пътува до Индия, Китай и Япония, в резултат на което се 
появява пътеписът му „Един варварин в Азия“ (1933)� Следва пътуване до 
Уругвай и Буенос Айрес през 1936 г� за конгреса на Международния ПЕН клуб� 
Освен пътни бележки, обрисуващи реални преживявания, Мишо е автор и на 
пътеписи от въображаеми пътувания, най-известният от които е „Другаде“ 
(1948), на разкази в резултат на приемането на опиати, като мескалин („Жалко 
чудо“, 1956), канабис („Познание чрез бездните“, 1961) и ЛСД� Покрай опиатите 
Мишо преоткрива някогашното си увлечение по медицината и неколкократно 
присъства на представяния на пациенти в психиатрични клиники в няколко 
страни�

Интересът му към живописта и графичните изкуства, успоредно с писането, 
започва да се развива още от 1925 г�, предимно в областта на акварела и 
графиката� Първата му изложба датира от 1937 г� Има подчертан интерес и 
към калиграфията� Сам илюстрира и редица свои произведения�

Сборникът „Плюм“, в който с най-голяма сила проличава основната тема 
в творчеството на Мишо – отказът от всекидневната реалност, – 
съдържа текстове в проза, стихотворения и две драми� В него проличава 
влиянието на постфройдистката традиция на психиатричните представи 
и несъзнателното писане от 20-те години на миналия век, както и известен 
натуралистичен „маниеризъм“ с наративни намигвания към болезненото 
и нарцистично клинично себеизследване ала Антонен Арто и със силно 
криптирани, трудно разбираеми препратки към личните преживявания на 
автора и към повлиялите го литературни произведения�

Основна част от този сборник, „Някой си Плюм“ – може би най-известната 
творба на Мишо, публикувана в първоначален вариант през 1930 г�, – представя 
неправдоподобните, сюрреалистични приключения на един безволев и 
почти безплътен персонаж (името му буквално значи „перо“), който живее в 
неразбираем свят и се оставя да бъде носен от потока на независещи от него 
събития�

Книгата излиза с подкрепата на Федерация Валония-Брюксел

Плюм
Анри Мишò

Преводач:
Красимир Кавалджиев

Художник:
Василена Георгиева

Жанр:
Драма, Поезия, Проза

Година:
2022

ISBN:
9786192590444

Страници:
166

Цена:
16 лв�

Анри Мишò (Намюр, 1899 – Париж, 
1984) е френски поет, белетрист и 
художник от белгийски произход, 
намерил изява встрани от 
течението на сюрреализма� След 
като завършва йезуитския колеж 
„Сен Мишел“ в Брюксел, се насочва към 
медицината, но бързо я изоставя и 
се записва като юнга� През 1920/21 г� 
пътува с кораб по море� По същото 
време открива творчеството 
на Лотреамон и това откритие 
му дава първоначален творчески 
тласък� Следват поредица от 
кратки произведения, в които 
проличава вече множествеността на 
характерните за него стилове� От 
1922 г� сътрудничи на белгийското 
авангардно списание „Зеленият диск“, 
а през 1923 г� ръководи специален 
негов брой, посветен на Зигмунд 
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Има отличия от литературни конкурси за поезия и номинации за наградата 
„Хеликон“ за нова българска художествена проза за „За градовете и нещата“ 
и за „Реконструкция“, както и номинация за Годишната награда на портал 
„Култура“ за „Скъпи непознати“� Последната ѝ книга с поезия „Отворени 
възможности“ е отличена със специалната награда на името на Иван Николов – 
2019 г� и с голямата награда на името на Христо Фотев – 2020 г�

Всеки от нас е и този, който би могъл да бъде�

Симулация на спомен, минало в настоящето, време във времето, филм� 
Убедителен, защото беше възможно най-достоверен по скалата на 
вероятността� Онова, което би могъл да бъде животът ѝ, започваше да се 
материализира и проявява в пълния му смисъл�

Човек може да бъде убит два пъти, ако бъде убита и паметта за него� Хора 
от различни поколения, социални слоеве и професии се опитват да разкрият 
истината за една смърт, но и да се спасят от терзанията на вината� Техните 
свидетелства, изградени през темите за тялото и киното, обясняват много 
повече тях самите и възлагат разследването на читателя� „Цяло тяло“ е 
съвременен криминално-психологически роман, в който се разискват 16 версии 
за едно произшествие/нещастен случай/престъпление, от които всяка една 
може да бъде колкото вероятната, толкова и невероятна…

Цяло тяло
Цвета Делчева

Художник:
Гергана Грънчарова

Жанр:
Проза, Романи

Година:
2022

ISBN:
9786192590376

Страници:
146

Цена: 
6 лв�

Цвета Делчева е юрист по 
образование и автор на шест книги 
с поезия – „Отвъд предела“ (Пан, 
1992), „Изрядна нощ“ (Свободно 
поетическо общество, 1995), 
„Слънцето си е на мястото“ 
(Аквариум Средиземноморие, 
2000), „За градовете и нещата“ 
(Стигмати, 2004), „Краят на 
лятото, вечността“ (Стигмати, 
2006) и „Отворени възможности“ 
(Ерго, 2019), като последните три 
са преведени съответно на френски, 
немски и испански език и са издадени 
във Франция (2006), Австрия (2012) 
и Чили (2022), както и на два романа 
– „Реконструкция“ (Сиела, 2010), 
с второ преработено издание в 
електронно изд� Литернет (2016), и 
„Скъпи непознати“ (Ерго, 2015)�
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полицейския детектив Марцел Фабиан“ излиза за пръв път през 2017 г� и 
веднага става най-популярното произведение на автора (второ издание 
2018 г�)� Интересната криминална история се разиграва във време и 
място, които дават възможност да се разкрие пред читателите един 
изключително интересен свят: Войводина на прага на ХХ век с нейното пъстро 
многонационално население; съжителството и сблъсъка на постиженията 
на ХХ век с предразсъдъците и суеверията� Авторът описва този вълнуващ 
свят с изключителен финес и чувство за хумор, въвличайки ни в ежедневието на 
отдалечената и все пак близка епоха�

В романа се преплитат фикция и действителност� Криминалната история 
е измислена, но много от героите са действителни личности, живели и 
работили, респективно творили във Войводина� Детективът Марцел Фабиан 
се различава от обичайния образ на детектив – той е млад, амбициозен, 
влюбен в съпругата си, същевременно голям поклонник на техническите 
нововъведения, които използва в работата си (напр� дактилоскопията, новост 
за времето си)� Симпатичен герой, който дори умее да греши�

Всяка глава на романа описва един ден от живота на детектива� Освен 
работата му Хас създава истинска панорама на живота в краевековието 
между ХIХ и ХХ век, разкривайки интересни черти от обществения живот� 
Така романът неусетно разбулва живота в южните покрайнини на Австро-
Унгарската монархия, където съжителстват общностите на унгарци, сърби, 
немци – с тяхното ежедневие, неизбежните напрежения и естествените 
стремления на всяка една от тях�

Публикуването на настоящата книга е осъществено в сътрудничество с 
Литературен фонд „Петьофи“ (www�plf�hu) с цел популяризиране на унгарската 

литература�

Тринайсетте дни на полицейския 
детектив Марцел Фабиан
Роберт Хас

Преводач:
Светла Кьосева

Художник:
Гергана Грънчарова

Жанр:
Проза, Романи

Година:
2022

ISBN:
9786192590390

Страници:
346

Цена:
18 лв�

Роберт Хас (1964, Доросло) е унгарски 
писател от Войводина� През 1991 г� 
по време на войната в Югославия 
емигрира в Унгария, оттогава живее 
в Сегед� Автор е на повече от 10 книги 
с проза – романи и разкази, сред които 
особено място заема поредицата 
за полицейския детектив Марцел 
Фабиан, от нея досега са излезли 
два романа, но се очаква и тяхото 
продължение�

Творчеството на Роберт Хас 
получава признание и чрез 
литературните награди, които 
получава, сред тях са „Шандор 
Мараи“ (2012), „Атила Йожеф“ (2019)� 
Творбите му са превеждани на немски, 
италиански, френски�

Романът „Тринайсетте дни на 
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„Поезия, изградена от естествени материали� Отглеждане на смисъл без 
изкуствено наторяване� Запазване на чувството без консерванти� Ефирен 
полъх на думи над минало и настояще� Вселена за завръщане�“

Петър Чухов

 

„Новата книга със стихове на Светла Радкова е едно оригинално продължение 
на поетическото ѝ присъствие, белязано от специфичен собствен почерк и 
изострена чувствителност към случващото се сега и тук, но предопределено 
или повтарящо се в безграничната необятност на времето� Ето защо 
тя е озаглавила всеки свой лирически текст с латинското и с българското 
съответствие, за да успореди както различните епохи, така и настоящия 
момент с вечността� Сякаш археологически отломки от латински надписи 
са поставени във всекидневния порой на бързотечната реалност, в която 
авторката търси спасителните опорни точки от извора на библейската 
мъдрост до превъзмогването на злободневните проблеми на съвременника�“

Димитър Христов

UT SENTIO, ITA DICO
КАКТО ЧУВСТВАМ, ТАКА ГОВОРЯ

Ако бях археолог
сред пукнатините на дъба ще тръгна
след всичките години
до най-дълбоките му тайни
ако ме допусне
ще разчета филизите
началото ще разгадая

ако бях поет
ще обеля всяка дума
аромати ще усетя
цветове ще видя
смисъла на простотата

музика да бях
ще ви нарисувам любов
толкова

че да е много

Като днес, като винаги
Светла Радкова

Художник:
Петър Тушков

Фотография:
Цочо Бояджиев

Жанр:
Поезия

Година:
2022

ISBN:
9786192590437

Страници:
58

Цена:
14 лв�

Светла Радкова е родена и живее 
в Кюстендил� Завършила е 
Икономически факултет на ЮЗУ 
„Неофит Рилски“� Работи във 
финансова институция�

Има публикации в литературните 
сайтове  „ Кръстопът“, 
„Литературен свят“, „Асоциална 
поезия“ и др�, награди от национални 
и международни поетични конкурси�

Нейни стихове са включени в 
литературни антологии и издания и 
са преведени на сръбски, италиански и 
македонски език�

Автор на поетичните книги „Неща за 
обичане“ (2015) и „Е�“ (2017)�
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списвал The Dark Corner, един от най-популярните читателски блогове в 
България, участвал в съставянето на няколко фентъзи и хорър антологии� 
„Утробата на светлината“ е седмата му поред книга�

Държите в ръцете си седмата ми книга „Утробата на светлината“� Сякаш 
миналата година седнах за пръв път да пиша, а не през март 2001-ва, когато 
създадох първата си творба – разказа „Моторът на Смъртта“� Сякаш бе преди 
броени месеци, когато ме публикуваха за пръв път на хартия – това беше 
разказът ми „Докъде водят мечтите“ в сп� „Тера Фантастика“, бр� 1/2004� А 
сякаш едва ли не преди няколко седмици излезе първата ми книга – сборникът 
„Хоро от Гарвани“, юли 2008-а� Времето не чака никого и върви само в една 
посока: маршът му е бавен, ала неумолим, и малко по малко отнема всичко от 
нас� Остава ни само краткото време, което прекарваме тук да правим това, 
което обичаме, и да се опитаме да оставим нещо след себе си�

Бранимир Събев

 В този сборник разкази ще можете да прочетете за:

Детска учителка с нездрава обсесия по Древен Египет; Млад испански 
благородник, тръгнал в търсене на Абсолютното Зло; Бивш морски пехотинец, 
който иска да помогне на другаря си по чашка; Трима наемници от Ориента, 
изпратени на важна мисия от самия султан; Няколко смели бойци, които 
трябва да защитят малко градче от чудовищна напаст; Страховит мъж, 
изискващ болезнена дан от любовниците си; Група ловци, които попадат на 
неочакван дивеч; Две истории, вдъхновени от творчеството на Бащата на 
Ужаса – Хауърд Филипс Лъвкрафт; И още две за котки, които са… повече от 
специални; Едно странно завръщане на воин в родния му край, където ще се 
изправи срещу необичаен противник, узурпирал дома му; И накрая, сред грохот 
и дим от изгорели газове, неколцина роднини поделят кърваво автомобилно 
наследство на фона на нестихващ рок�

Утробата на светлината
Бранимир Събев

Художник:
Христо Христов

Жанр:
Проза, Разкази

Година:
2022

ISBN:
9786192590451

Страници:
296

Цена:
19 лв�

Бранимир Събев е роден на 16 
септември в годината, когато 
България навършва 1300 години като 
държава� Завършва магистратура 
„Финанси“ в родния Свищов, след 
което и втора магистратура 
„Журналистика“ в Софийския 
университет „Св� Климент 
Охридски“� Автор на пет сборника с 
разкази в жанровете ужаси, фентъзи 
и фантастика, както и на един роман 
– военната екшън фантастика 
„Сърца от стомана“� Негови творби 
са публикувани в различни вестници, 
списания, антологии, алманаси, 
сайтове и др�, участвал в седем 
реалити романа по радио „София“ и 
радио „Христо Ботев“� Лауреат на 
25 литературни отличия, основател 
и председател на клуба на авторите 
на хорър „LAZARUS“� Дълго време 
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му творчество обхваща романи, разкази, пиеси, поезия, есеистика� У нас са 
преведени „Пътуване до Индия“ (Колибри, 2016), „Кварталът“ (Ерго, 2020) и 
„Матео остана без работа“ (Ерго), 2021)� „Дневник на чумата“, писан от март 
до юни 2020 г�, е панорамна картина на света по време на пандемията, видяна 
през проницателния критичен поглед на писател философ, който отива по-
далеч от близкия хоризонт, вниква по-надълбоко в събитията и фактите, 
долавя процеси и тенденции отвъд непосредствено зримото и очертава 
етическите, социални, политически и културни контури на днешното 
общество, станали по-отчетливи при разлома на „този ХХI век, разцепен надве 
от един вирус“�

 

Издава се с подкрепата на Главна дирекция
на книгата, архивите и библиотеките и на

„Камойш – Институт за сътрудничество и език“,
Португалия

Дневник на чумата
Гонсало М� Тавареш

Преводач:
Даринка Кирчева

Художник:
Иво Рафаилов

Жанр:
Проза, Романи

Година:
2022

ISBN:
9786192590406

Страници:
286

Цена:
18 лв�

Гонсало М. Тавареш (1970), 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 
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Поезията му е публикувана в реномирани национални и чужди литературни 
списания, преведена е на различни езици� Пише и проза: есета, кратки разкази, 
биография на словенския боксьор Деян Завец, книга за словенския хокей… 
Известен е във филмовите среди като актьор, сценарист и режисьор�

Голямата любов на Бабачич е баскетболът� По негова инициатива през 2005 г� 
е проведена спортно-хуманитарната акция „Вярвай в своя кош“ за запазване и 
ремонтиране на баскетболните игрища в Словения�

В „Китула“, десетата поред стихосбирка на Есад Бабачич, авторът разкрива 
празните идеали, лъжливите илюзии и смятаната за табу интимност на 
обществото� Чрез автентичния ритъм на делничната реч и пънкарските 
рифове той формулира истини, заради които поетиката му често е изтласкана 
встрани от културния мейнстрим� „Китула“ е книга за приятелството на 
цяло едно поколение, което никога не е било готово да се откаже от идеала за 
свобода, своеобразен негов символ и паметник� Въпреки меланхолията поради 
разпадналите се идеали и ценности обаче поетът ни кани да отплаваме с него, 
както каторжници – от златния кораб, защото единственият възможен избор 
е свободата�

Ех, приятелю, свърших в музея на съвременното изкуство.
Ти със сигурност би казал: по-добре това, отколкото мъртъв. Може и да си прав.

Сега каня всички онези, които ме забравиха, всички все още живи приятели
да дойдат да ме посетят. Входът е три евро и петдесет. Ти можеш

да влезеш гратис, знам, че с парите си на червено. Само кажи
на рецепцията, че идваш при мен. Ще си поговорим за трепета,

дето вече съвсем се изпари, за меланхолията, която всички презират, докато не е 
станало

късно, за депресията, нежелана от никого, тъй като
е нелечима.

Книгата излиза с финансовата подкрепа на
Обществената агенция за книгата на Република Словения –

JAK RS
и Фондация Трубар

Китула
Есад Бабачич

Преводач:
Ева Шпрагер

Художник:
Анна Лазарова

Жанр:
Поезия

Година:
2022

ISBN:
9786192590550

Страници:
62

Цена:
15 лв�

Есад Бабачич (1965, Любляна) е 
словенски поет, писател, журналист� 
Пише и публикува поезия още от 
17-годишен, отначало текстове 
за известната словенска пънк 
група Via Ofenziva, чийто вокал е 
самият той� Via Ofenziva е една от 
важните ъндърграунд групи, появили 
се в тогавашна социалистическа 
Югославия, като реакция и отговор 
на социалноикономическите 
условия, в които живеят хората� 
През 2021 г� Бабачич публикува 
първата антология на словенския 
пънк „Сменете ми главата“, в която 
помества песни, писани между 1977 и 
1984 г�

От 1986 г� до днес издава 13 
стихосбирки, за които получава 
словенски и международни награди� 
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вниманието ни върху човешката тревожност, върху бягството от една 
действителност към друга, върху ранимостта на човешката душа� Чуваме 
поетичен глас, който се вслушва в паметта и показва как може да се придава 
неочаквано друг живот на важните моменти – онези, които ни променят�

Белите дървета на моите сънища
Добрин Добревски

Художник:
Добрин Добревски,
Христофор Кръстев

Жанр:
Поезия

Година:
2022

ISBN:
9786192590574

Страници:
52

Цена:
15 лв

Добрин Добревски е роден през 1947 г� 
Завършва Художествената академия, 
специалност Скулптура� Участвал е 
в национални художествени изложби 
и международни симпозиуми по 
скулптура в камък и дърво� През 1993 
г� в анонимен конкурс за поезия на 
името на Георги Марков печели първа 
награда� Не се включва в поетичната 
общност и не търси изяви и 
известност�

Поезията на Добрин Добревски е 
изповедна, но и картинна� Нейната 
асоциативност е многопосочна, 
тя носи загадъчност и тъжна 
красота� Времето, в което разглежда 
самотата, тече бавно като във филм 
на Тарковски�

Стихотворенията спират 

СЛЕД ПОЛУНОЩ

Минавам бавно като някой,
който идва

от така далече, че и
не се надява да пристигне.

Хорхе Луис Борхес

Можем всичко сега да си кажем. Разпиляна
нощта ни презира, че измислихме тези пролуки
през които се търсим. Имената си няма да знаем,
рождените дати на всички събрахме
и годините в едно общо число, за да нямаме възраст.
Забравихме също местата, където сме раждани,
защото ставаме с тях нежелателно тежки
и обречени да не видим една толкова пъстра,
недоверчива и примамлива птица. И така
анонимни сме. Разстоянията нехаят за нас.
Въпреки това моят живот е действителен
и имам желания, които не заспиват, имам
мисли, които кацат на телефонните жици,
стоят там разнежени, имам жена,
която плаче понякога, не ми казва причините,
имам много стар баща (през пролетта идва
игриво синигерче да надзърне в очите му).
Седма нощ дъждът лудува
в любовен унес, засилва страстта си
към земната плът; библейските притчи
все още ни трогват, стъкленокрехки,
часовете са непоносимо сами;
едва се докосвам до това, което искам да кажа.
Това са неща, изплуват и се скриват
в паметта ми, но вие, където и да сте,
които и да сте в нощта, ме разбрахте.

Февруари ’88
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