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Родителите те повреждат.
Те, без да искат да си лош,
в теб всеки свой недъг отглеждат,
плюс два-три чужди – за разкош.
Филип Ларкин
(превод Манол Пейков)

ТАТЕНЦЕТО

Щом се промушех през дупката, която момчетата бяха
направили на високата телена, покрита с черга от листа
ограда на парк „23 август“, излизах на „Майор Кораву“, големия булевард, чиито две платна бяха разделени от зелени островчета с цветя. Пресичах го на бегом и неизменно
хвърлях изпълнен с надежда поглед към стадиона, където
никога не ме беше водил, после свивах по друга, успоредна
улица и тичах така, мокър, с пълната с рибки торбичка в
ръка, докато останал без дъх, стигах до квартал „Ватра Луминоаса“, където живееха слепите. Никога обаче не успявах
да зърна самите тях, виждах само пътните знаци, по които
ги изобразяваха като извънземни – точно като онези от сериала, който българите излъчваха тогава, „Нашествениците“.
Впечатляваше ме как, когато стреляха по онези същества
във филма, те се изпаряваха като водата от изпръхналата ми
кожа. И винаги беше лято, сякаш не бях стъпвал през зимата
във „Ватра Луминоаса“. Знам, че е невъзможно, също както
знам, че паркът „Детски свят“ не беше постоянно затрупан
със сняг, какъвто го виждам сега на черно-бялата снимка, на
която стоя до Мама и до един тенекиен котарак в чизми. А
по „Стоян Милитару“, когато в събота, в дванайсет часа се
прибирах от училище, винаги валеше или дъждът току-що
беше спрял, а откъм дърветата, чиито корени бяха надвили
асфалта, за да излязат на въздух, прииждаха армии гигантски червеи, навити змиорчици, между които трябваше да
мина като в слалом. Та тичах, значи, по улица „Рушкица“,
докато стигнех до „Ватра Луминоаса“, но без слепците, по-
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Бях на не повече от девет-десет години, когато ти реши
да се преместиш при нас в квартал „Олтеницей“ и да обещаеш „по-късно ще ви заведа във „Ватра Луминоаса“, момчето
ми, но първо трябва да почистя там, че е безпорядък“. Бях
започнал да научавам любимите ти думи, малките изтъркани плочи, с които обясняваше света – раждаше го, пъхаше
го в търбуха си и после от мрачното и сухо кътче го връщаше под формата на повърня, която вонеше на горчица и
кебапчета. По-късно осъзнах, че ти се появи в живота ми
в момент, в който целият ми свят бе потопен в мълчание
и самота, а аз се криех в крехката и болнава двойка, която
образувахме с Мама, като ларва в пашкул. Появи се с разлетия над вълнените панталони корем, с миниатюрните си
като на джудже обувки, с русата си, зализана на една страна
коса, но най-вече със смеха, шегите и обичта, с които ме
даряваше и не се стесняваше да пръскаш около себе си, като
караше всеки от нас да се чувства специален. Не познавах
нищо подобно. Хората край мен се държаха като актьори в
ням филм, а всичко, свързано със загадъчната зона на чувствата и тяхното проявление, трябваше да бъде завряно в
най-мрачното подземие – сдържаността беше белег на достойнство, а демонстрираната публично нежност бе само за
пияниците и изперкалите. Сега си давам сметка, че не бях
чувал „обичам те“ от устата на баба , нито пък от баба ми
и дядо ми от страната на татко. Не минаваха много дори
и дребните жестове на нежност. Имаше по-скоро алюзии и
едно някак селяшко и недодялано поведение на хора, които
не преглъщат с лекота подобни отношения, също както не
приемат идеята да се отглежда животно в апартамент. Знаех,
че баба ме обича, защото в навечерието на моето акостиране
в дългия общ двор на улица „Йон Майореску“ тя тръгна на
лов – както му викаше Вуйчо и изпод черния му мустак проблясваше златният зъб, който го правеше да изглежда като
млад и красив пират – за изрезки, както тогава се наричаха
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сле хлътвах в друга уличка, покрита с павета (за които ти
казваше, че са добри за гумите, а пък други, като Бебо Ментата, ми обясняваха, че разбиват джантите), докато стигнех
до двуетажната къща с порта от ковано желязо, над която
винаги се издига крехкото стъбло на разцъфнала магнолия,
откъдето ти откъсвах напъпил цвят. А всеки път, щом отворех тежката врата – стъкло, облечено в ръждивочерна метална рамка с островчета олющена боя в зелено антик, – в
гръдта ми нахлуваше онзи посрещнал ме при първото ни идване мирис – смесица от загниване, аромат на цветя и дъх на
мазе, над който всепроникващо се носеше ухание на запържен лук. И започвах да подскачам, също като първия път, в
опит да прекося тъмния коридор на един крак, като стъпвам
или само на бяло, или само на черно, с поглед, устремен към
задната, отвеждаща към градината врата. Коридорът беше
път, построен специално за да привикнат очите с полумрака
на градината, покрита с асма, която в спомените ми е окичена с чепки ситно, но толкова уханно грозде, че след като
хапнех от него, небцето отказваше да възприема онзи дъх на
сладко разложение, присъщ на старата къща. Сякаш вкусът
на гроздето ме принуждаваше да подпиша загадъчно примирие с овехтялата сграда и тайните ѝ миризми. Щом излезех на двора, преминал през карантинното пространство на
коридора, бялата като зайка кучка Лулуца лепваше предните
си лапи на гърдите ми. Оставаше си неизменно бяла, въпреки че се въргаляше върху току-що полятата пръст и че имаше черни петна, най-вече по коремчето. И когато се хвърляше към мен, изглеждаше като безкраен въртоп: бяло-черно,
бяло-черно, бяло-черно. И след този поздрав се започваше
безумно търчане из двора, танц в порив на радост, с човешка
усмивка, провиснал в ъгъла на муцунката език и с огромен
разкрач между предните и задните лапи, така че в движение
изглеждаше сякаш мете тревата с извитото си коремче. Но
това беше по-късно...
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пилешките деликатеси: крачета и шийки. От тях правеше
най-вкусната супа на света, тъй като знаеше, че ми е любима. Баба беше злоуста жена. Беше държала изкъсо съпруга
си, любител на забавите и страстен пушач. Когато съм бил
на две, той паднал на улицата и починал така скоропостижно, че го обвили с ореол, от който изтъркали и най-дребните петънца. Спомням си, че преди да те представи, Мама
ме подложи на идеологическа обработка. Попита ме какво
бих казал за един нов татко, обясни ми, че самотните майки
трудно се справят, особено в такъв бачкаторски квартал със
съседи цигани, шофьори и ватмани от градския транспорт.
Каза ми, че си добър човек и че най-важното е, че имаш
връзки, което ще ни подсигури по-добра и изобилна храна. Обработката мина през няколко етапа: първо в парка с
отговорник за идеологическата инструкция госпожа Полковнишка, „вземи го, чедо, че е човек с хубава професия, а
пък това дете се нуждае от баща“, последва излизане в ресторант-градината в „Баняса“, по време на което сега ми се
струва, че се чуваше ревът на лъвовете, звук, долавян откъм
зоопарка като насън. Разбира се, че беше лято. Татенцето тогава ми се стори исполин. Великански бяха и всеобемащото
му присъствие, и директният му начин да те вземе под крилото си, като се пльосне току върху теб, подобно на морж.
Беше лишен от задръжки и моментално ме грабна в обятията си, сякаш се познавахме, откакто свят светува. Всепоглъщаща беше и тази какофония на оркестър без диригент,
която извираше от гърлото на един-единствен човек. И то
кръгъл като надуваема топка, която се пука по шевовете.
Човек, който ме изплаши като неочаквано излял се порой.
Онази вечер наистина валя, но към края, когато си тръгнахме на автостоп, понеже нямаше никакви таксита. Смрачи се,
а лъвовете сякаш бяха отстъпили място на лукавите, обвити
в розово оперение птици фламинго, скрити нейде из гъстака на гората. Докато чакахме за автостоп, който платихме с
12

купени от теб в ресторанта ябълки, ти ми беше приложил
схемата, която разгадах много по-късно, едва след трийсет
години. Беше ме омаял, като че съм някаква жена. По онова
време бях изключително слабо дете, с тънки и кухи като на
гълъб кости, и цялото семейство се трудеше да ме угои: сутрините започваха с донесено от СССР рибено масло, май
на бутилката имаше нарисувана сьомга, облечена в моряшка
фланелка на райета, която със сладострастен поглед протягаше към теб лъжицата с наказанието. После идваше ред на
дробчетата, доказано ефикасни в охранването на изпосталяло дете, следваха рецептите, препоръчани от този и онзи
(спомням си периода, в който бях подложен на варианта
„готвено за закуска“, и мъките, които започваха към втория
час в училище, когато се пръсках от толкова супи и картофени яхнии, натъпкани в сомалийския ми корем), тоновете
мляко от селата, доставено с неизмерими жертви от страна
на всички членове на семейството. Бях дете експеримент,
което отказваше да напълнее и което сега ме гледа от една
цветна снимка край морето. На нея ти си ме хванал под мишниците, като че съм препариран експонат от музея „Антипа“ или пък съхранила се в отровната тиня на морското дъно
мумия, донесена тук по кой знае какво чудо на историята от
трирема, потопена от бурите в Черно море. Но да се върна
към техниката ти на прелъстяване: върху масата, като по силата на някаква магия, във времена, когато всичко беше кът,
се появиха всевъзможни ястия, включително и прочутият и
търсен под дърво и камък салам „Сибиу“. Не е нужно да пояснявам, че от нещата, които влизаха в устата, ме интересуваше единствено въздухът. Бях впечатлен от твоята логорея
и не можех да разбера защо някои твои думи караха Мама
да се смее на глас и да се изчервява, нещо, което бях виждал
изключително рядко до този момент.
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Изведнъж намигна на жената, която омайваше, и опита
тройно салто мортале, залагайки всичко на чифт двойки и
осмици:
– Бобица, виж сега какво ще направим, момчето ми. Ще
се обзаложим. Бас държа, че не ти стиска да лапнеш парче салам, да ме целунеш по бузата и после да отидеш да се
скриеш където искаш, а ние да те търсим.
Взех парче салам, напъхах го в устата си, спуснах се към
теб, прегърнах те и бързо те целунах по бузата, след което
хукнах зад близките дървета, където си отмъстих (за целувката?), като изплюх на земята твърдото, подправено със сол
и пипер месо. Зад гърба си чувах вашия смях и стоях недоумяващ защо не ме търсите. След това и в спомените ми, но
мисля, че и в действителния им порядък, събитията се развиха ускорено: кратко съжителство у нас в „Берчен“, после
сватбата и вашата медена седмица на Делтата, в село Мила
23, където не ме взехте с вас, след една последна вечеря в
ресторант „Чина“. На следващия ден ми беше лошо, не спрях
да повръщам под загрижения поглед на госпожа Полковнишка, която ми обясни, че състоянието ми е напълно нормално,
предвид факта, че в „Чина“ шницелите са направени от човешко месо, че всички го знаят и само едни безотговорни
родители биха хранили дете, особено такова като мен, в подобно заведение. Отварям папката, в която държим старите
снимки, и разглеждам онези от Делтата, на които огромният
му корем изглежда сякаш непрекъснато излиза извън обсега
на фотографската хартия, а Мама продължава да се усмихва
леко срамежливо, макар образът да е черно-бял, отгатвам руменина по страните ѝ като на ябълките от „Баняса“. После
усмивката ѝ щеше да изчезне, да се оттегли в някое кътче на
времето, което все още не успявам да открия. Преследва ме
образът на тези двама младежи (бяха младежи, Мама беше
на сегашната ми възраст, а той, мисля, едва беше навършил
четиресет), приклещени в играта на съблазняване, в която
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бях получил доста важна роля, вероятно бях топ или офицер върху разположената между тях шахматна дъска. Още не
мога да разбера защо умът ми е запомнил така ясно всички
нюанси, всички звуци, всички миризми на онзи летен ден и
защо пак той е решил да изтрие събития, които сега смятам
за значими, но в рамките на друга история, като в учебник
по история. Помня блузата на Мама, мохерен пуловер, и е
ясно, че няма как да е било лято, със сигурност е било есен.
На снимките от Делтата ядете раци; а те не стават за ядене
през лятото, едва през септември можеш да ги вкусиш, това
и децата го знаят: раците се ядат само през месеците с „р“.
Докато ни отведе в къщата във „Ватра Луминоаса“, която всички наричахме Вилата до 1990-а, когато я даде под
наем, бях изучил всичките ти вербални тикове, всичките ти
вицове и шеги. Беше като зациклила филмова лента, същински уан мен шоу, който не можеше да се спре: знаеше как да
покори всекиго – мъж, жена, Полковнишка, че дори уличните котки. Писаните се увъртаха край него, като че беше гърне
с мляко. Също и пияндетата на квартала (и извън него). Дори
сега, десетилетия по-късно, мога да възпроизведа прочутите
му истории с Кайсън, главния инженер в Електрооборудване, който тормозел подчинените си. В ума ми се е запечатала
сцената, в която Татенцето иззад чертожната дъска изимитирал отваряне на бутилка с уста, а после и наливане на течност в чаша.
– Другарю Фъгъдъу, какво правите там, бе, пиете ли?
Кайсън се спуснал зад дъската, започнал да отваря чекмеджета, спънал се в крака на статива под прикрития присмех на целия отдел (понякога се просваше, друг път само
смешно залиташе), мушкал се да търси под бюрото и накрая
се връщал недоволен и бдителен на работната си маса.
Ами прочутите чаши на Влад Цепеш, твоята зестра, които ми показа за първи път при един запой. Заедно с теб в живота ми влезе и алкохолът. И преди се бях сблъсквал с него,
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на семейните събирания при госпожа Полковнишка, без обаче да правя връзка между внезапното агресивно поведение
на вуйчо Дан, който се превръщаше от младото момче с кестенови мустаци в непознат, който ни крещеше и помиташе
чиниите от масата. При Татенцето нещата бяха различни,
сладките приказки се проточваха до след полунощ, когато се
превръщах в единствения зрител на абсурдната ни театрална
пиеса. Накрая винаги изваждаше онези в началото шест на
брой високи кристални чаши и ми доверяваше със заговорнически тон:
– Бобица, сладурчето на Татенцето, ей тези чаши са били
на Влад Цепеш. Нямат счупване, чуй как звънтят.
В началото чукваше две от тях и успявах да чуя как
звънтежът им се удря в стените на кухнята, докато си намери изход и поеме към Парка на децата. Често пъти заспивах нощем, като си представях как песента на онези чаши
прекосява парка и минава над всички спящи въртележки
и електрически влакчета, после край лодките и къщата на
ужасите, как после прави бърза обиколка на парка „Тинеретулуй“ и сетне се завръща в кухнята и се пъхва в кашона
под масата, където от време оно се съхраняваха тези магически инструменти.
Когато пиянството му беше по-буйно, чашите ставаха
нечупливи:
– Гледай, момчето ми, тия чаши са били на Влад Цепеш,
тия нямат чупене даже и с чук. Да ти покажа ли?
Кимвах с глава, полуперверзно и полурадостно, понеже
знаех какво ще се случи. Той ги вдигаше над главата си и ги
хвърляше върху плочките в кухнята, като изкрещяваше:
– Глей, ебал съм ви мамицата!...
И неизменно една от чашите подскачаше като топка за
пинг-понг, но друга ставаше на парчета, а Мама дотичваше разтревожена на нашия гръцки спектакъл. Някъде към
края на съжителството ни беше останала една-единствена
16
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„Мръсна хаванска трилогия“ от Педро-Хуан Гутиерес
Превод от испански (Куба) Еми Барух и Елианна Лилова

„Гротескно неустоим... На Гутиерес, изглежда, му е писано да се
превърне в култов писател.“
― Times Literary Supplement

2

„Богът на дребните неща“ от Арундати Рой
Превод от английски Леда Милева

„Романът съдържа такава магия, тайнственост и тъга, че затваряйки
последната страница, читателят решава да го препрочете. Незабавно.
Толкова натрапчиво прекрасен е.“
― USA Today

3

„Обици и змии“ от Хитоми Канехара
Превод от японски Мая Милева

„Не се изненадвайте, ако обръщайки страниците, започнете плахо да
поглеждате през рамо... Хитоми Канехара безстрашно ни въвлича в
един свят, също толкова необясним, колкото и Нарния – [светът на]
съвременната японска контракултура.“
― Джей Ти Лирой

4

„Прекрасните творения небесни“ от Динау Менгесту
Превод от английски Василена Мирчева

„Сепваща, задължителна книга. Версията на Америка на Менгесту е ясна
и точна и отваря очите ни – за добро или лошо.“
― Гари Щайнгарт

5

„Отива една жена при лекаря“ от Рей Клуун
Превод от нидерландски Мария Енчева

„Тази книга ме накара да се почувствам ядосан, уплашен, загрижен, но
също така ме провокира; накара ме да се смея и да плача, без да ме е
срам да го призная. „Отива една жена при лекаря“ доказва, че понякога
да прочетеш за немислимите неща, е много по-успокоително, отколкото
си мислиш, че е възможно.“
― Oтзив от собственик на книжарница

6

„Играта на Де Ниро“ от Рауи Хадж
Превод от английски Милен Русков

„Играта на Де Ниро“ е като трескав кошмар, създаден с отчетлив европейски дух... Той упорито отказва на читателя каквато и да е утеха, като
същевременно го пленява с несъмнената си мощ.“
― Toronto Star

7

„Фирмин“ от Сам Савидж
Превод от английски Надежда Радулова

„Прекрасно! „Фирмин“ е книга, която е написана за Читателите, тоест
за хората, които имат страст към книгата и за които книгите са толкова
истински, колкото всичко друго в живота. И дори по-истински.“
― Дона Леон

8

„Без нея“ от Рей Клуун
Превод от нидерландски Мария Енчева

„Суровият стил на Клуун те кара да изпиташ текста с цялото си тяло, да
се обливаш в пот, сърцето ти да подскача... Невероятно добър.“
― 20cent

9

„Мидълсекс“ от Джефри Юдженидис
Превод от английски Милена Попова

„Мидълсекс“ е сред най-впечатляващите американски романи...
Юдженидис е създал един вдъхновен, високоенергиен и комичен
епос. Удивително четивен, интелигентен и затрогващ едновременно.
„Мидълсекс“ се превръща в онзи рядък културен хибрид – четивен
бестселър, който критиците приемат с възхищение.“
― Newsday

10

„Соло“ от Рана Дасгупта
Превод от английски Алена Ликова

„Соло“ е симфоничен роман – елегичен и пророчески, – подплатен с
интелигентност, състрадание и великолепно въображение. Необходим и
навременен роман.“
― Sunday Buisness Post

11

„Животът според Любка“ от Лори Греъм
Превод от английски Аглика Маркова

„Тази книга предлага лек за унинието, причинено ни от световната
икономическа криза. Тя ни обгръща с топлота и хумор и прави света подобро място.“
― Кейти Форд

12

„Токио: отменен“ от Рана Дасгупта
Превод от английски Невена Дишлиева-Кръстева

„Само най-даровити писатели от ранга на Габриел Гарсия Маркес
и Джонатан Сафран-Фоер успяват да удържат сюрреалистичното и
реалистичното в задоволително равновесие. Сега това елитно общество
приветства в своите редици и Рана Дасгупта с неговия специфичен
магически реализъм. Дебютният му роман е страхотен.“
― Time Out

13

„Майсторът на фиде“ от Ма Дзиен
Превод от английски Ангел Игов

„Долавя се ехото на Гогол... Ма Дзиен предлага една сурова, но
завладяваща картина на общество в безпътица, в което хората са уловени
в прегръдката на капризна и коварна власт и са лишени от доброта,
красота и смисъл.“
― Booklist

14

„Непорочните самоубийства“ от Джефри Юдженидис
Превод от английски Невена Дишлиева-Кръстева

„Един от най-добре написаните романи от много години насам –
„Спасителят в ръжта“ на нашето време.“
― Observer

15

„Къщата на джамията“ от Кадер Абдола
Превод от нидерландски Николина Сиракова

„Написах тази книга за Европа. В нея става дума за изкуство, за религия,
за секс, за влиянието на радиото и телевизията. Отдръпвам завесата и
показвам исляма като начин на живот. Видяното ще ви просветли. [В нея]
исках да разбуля кроткия, домашен ислям, а не радикализирания ислям.“
― Кадер Абдола

16

„Хлебарка“ от Рауи Хадж
Превод от английски Маргарита Дограмаджян

„Нещата, които превръщат Хадж в безспорен литературен талант, са
свежестта, лиризмът, който направо ви разкъсва отвътре, увереността,
емоционалната сдържаност, интелектуалната дълбочина, чувството
за историзъм, умението му да подрива политическите клишета и
безкомпромисната му състрадателност.“
― Globe and Mail

17

„Нека големият свят се върти“ от Колъм Маккан
Превод от английски Жени Колева

„Изумителен... Тъжен поглед към надеждата... Това е роман, вкоренен
здраво във времето и мястото. Той улавя живота в Ню Йорк в неговите
най-лоши и най-хубави моменти. Но в крайна сметка градът се издига
над всичко това. Това е един роман за семействата – семействата, в които
сме родени, и семействата, които създаваме за себе си.“
― USA Today

18

„Неохотният фундаменталист“ от Мохсин Хамид
Превод от английски Невена Дишлиева-Кръстева

„Пленителна, хипнотизираща книга. Това, което го превръща в толкова
увлекателно четиво, е трескавият диалог, който този роман поражда
вътре в читателя. Пестеливият сюжет, който оставя толкова пространство
за спорове и несъгласия, в същото време ни превръща в съучастници,
подканва ни да отвърнем и ни прави неспособни да се затворим в
националните си граници, в една самодоволна безопасност.“
― The Brooklyn Rail

19

„Пир в бърлогата“ от Хуан Пабло Вилялобос
Превод от испански (Мексико) Нева Мичева

„Една кошмарно изкривена Алиса в Страната на чудесата, където
абсурдните желания биват изпълнени, мънички пистолетчета стрелят с
истински патрони, а гигантски котки се хранят с човешки тела.“
― The Independent

20

„Краткият чуден живот на Оскар Уао“ от Джуно Диас
Превод от английски Владимир Молев

„Гениално... една версия на американската мечта, която ви изпълва с
главозамайваща възхита и натрапчив потрес... Романът на Диас блика
от идеи, ...авторът е родил едно размазващо (честно, това е думата)
произведение на съвременната литература. [Това] превръща „Краткият
чуден живот на Оскар Уао“ в извънредна рядкост: книга, в която не само
новата Америка, но и всеки друг може да разпознае себе си.“
― San Francisco Chronicle

21

„Има крокодили в морето“ от Фабио Джеда
Превод от италиански Елица Попова

„Това е историята на едно десетгодишно афганистанско момче,
въоръжено с удивителен кураж за оцеляване. Тази история ще
предизвиква у вас и плач, и смях – смях през сълзи – и ще направи от вас,
читателю, един по-добър човек. Всеки, абсолютно всеки би трябвало да
прочете тази книга.“
― Марина Немат, първи лауреат на Наградата за човешко
достойнство

22

„Творците на памет“ от Джефри Мур
Превод от английски Невена Дишлиева-Кръстева

„Не се случва често да не мога да отсея документалното от фикцията...
Мур използва гения и синестезията на Ноел, за да създаде красиви
описания на колоритни герои и неговите преживявания с болната му
от алцхаймер майка, за да пресъздаде агонията от това да наблюдаваш
безпомощно бавното угасване на близък човек... Много силна книга.“
― The Lancet

23

„Децата от гаровия сейф“ от Рю Мураками
Превод от японски Мая Милева

„Понякога „Децата от гаровия сейф“ създава усещането за няколко
книги, вместени в една, с многобройни кулминации, тласкащи героите
към пределния спазъм на разрушението, което в крайна сметка е
оставено на въображението на читателя – обрисувано не чрез това, което
Мураками е написал, а чрез онова, което е оставил неизказано.“
― Japan Times

24

„Моята орис“ от Паринуш Сании
Превод от персийски Людмила Янева

„Възхитителен и искрен. Смел и прям портрет на несправедливостта,
така майсторски написан, че нито един потиснически съд не може логически и открито да забрани публикуването му. От началото до края романът е разказ за лишенията, на които са подложени жените в Иран – жени,
които не се отказват и продължават да се борят за правата си.“
― Bokhara Magazine, Иран

25

„Бели зъби“ от Зейди Смит
Превод от английски Невена Дишлиева-Кръстева

„Повярвайте на рекламата, купете си книгата, сгушете се в нея, вкусете с
наслада всяко изречение, после се върнете в началото и я прочетете още
веднъж.“
― The Times

26

„Брачната фабула“ от Джефри Юдженидис
Превод от английски Невена Дишлиева-Кръстева

„Макар в романа да става въпрос за брак и Маделин да изучава прозаиците от Викторианската епоха, „Брачната фабула“ не е посветен на
съпружеството в тесния смисъл на думата. Той не е и роман за любовта –
може би само косвено. По-скоро е посветен на онова, за което Юдженидис пише във всичките си романи, колкото и различни да са един от друг:
драмата на порастването.“
― The New York Times

27

„Английски за гълъби“ от Стивън Келман
Превод от английски Бистра Андреева

„Изпълнен с енергия, хумор и съчувствие, „Английски за гълъби“ е смазващо тъжен роман, който ще ви накара да се смеете с глас… Звучи леко
извратено да описваме „Английски за гълъби“ – с всичката пролята кръв
и съсипани животи в нея – като оптимистична книга, но колкото и да е
странно, тя е именно такава.“
― Алекс Кларк, The Guardian

28

„NW“ от Зейди Смит
Превод от английски Невена Дишлиева-Кръстева

„В тази книга човек никога не знае как ще бъдат съчетани отделните парчета и какво ще се случи по-нататък... „NW“ e едно съзнателно неправене; разтоварване на изобилния разказвачески талант на Смит, за да бъде
достигната по-дълбока истина, дръзка и болезнена – каквато понякога се
случва да бъде истината. И ето го изключителния резултат: радикална,
пламенна и истинска книга.“
― Ан Енрайт, The New York Times Book Review

29

„Честна измама“ от Туве Янсон
Превод от шведски Антоанета Приматарова

„Развръзката на тази история през ярки контрасти и взаимодействие на
истинност и измама, изчистеност и заплетеност, лед и разтапяне, зима и
пролет, я превръща в най-прекрасния и удовлетворителен роман, който
съм чела през последната година.“
― Урсула Ле Гуин, The Guardian

30

„Между рая и ада“ от Йон Калман Стефансон
Превод от исландски Стефан Паунов

„На всяка страница, във всяко изречение се усеща неподправен исландски аромат. Пречистен е дори и самият разказ – на моменти без съмнение
изпитвате усещането, че говори колективното „ние“, разказващо от името
на мъртвите. Подобно съществование спомага гласът на книгата да бъде
едновременно изключително поетичен и литературен, но в същото време
и безкомпромисно прозаичен, и винаги в увличащото сегашно време...
Забележително съдържателно четиво, което може да прекоси на пръсти
зрителното ви поле или да се носи бавно, с ледниково великолепие...“
― thebookbag.co.uk

31

„Любовен живот“ от Цруя Шалев
Превод от от френски Наташа Колевска-Куртева

„Цруя Шалев ще устои на всякакви литературни тенденции и причината
се крие в нейната проницателност и в смелостта ѝ да вникне в човешкия
живот и да го опише: загадка и танц върху тънък лед.“
― Екхард Фюр, Die Welt

32

„И тогава стигнахме края“ от Джошуа Ферис
Превод от английски Елка Виденова

„На пръв поглед добронамерена сатира на културата на работното място,
при по-внимателно вглеждане тази книга се оказва един много сериозен
роман за... ами за Америка. Всъщност нищо чудно да се окаже, по свой
скромен начин, велик американски роман.“
– Дарси Коспър, Los Angeles Times

33

„Кръгът“ от Дейв Егърс
Превод от английски Ана Пипева

„Кръгът“ може да бъде класифициран като апокалиптичен по своя обхват; той ще ви накара да крещите от недоумение, безсилие и ужас – защото е достатъчно да погледнете света наоколо, за да разберете колко
голяма е вероятността това да е нашето бъдеще.“
– Sunday Mail (Australia)

34

„Ние, удавниците“ от Карстен Йенсен
Превод от датски Мария Змийчарова

„Роман с изключителна тежест, амбициозен и красив, от един майстор на
разказа на върха на силите си. Това е книга, в която трябва да се плава; тя
трябва да се изследва, трябва да се изгубим в нея – но това е също книга,
която отвежда читателя, смаян от нейните чудеса, у дома, до сърцето, от
което се раждат всички велики истории.“
― Джоузеф О’Конър

35

„Граница“ от Капка Касабова
Превод от английски Невена Дишлиева-Кръстева

„Пътеписната литература има нужда от магичен, блестящ и оригинален талант, какъвто притежава Капка Касабова. Тя пише с безпрекословна интелигентност и богат поетичен език, със зряла вещина и с усет към невидимото
в света. Когато в живота ми се появи „Граница“, сякаш ме удари гръм.“
– Пико Айър

36

„Тъгата на ангелите“ от Йон Калман Стефансон
Превод от исландски Стефан Паунов

„Рядко съм чел толкова вълнуващ и суров разказ за изкуството да улавяш
звездите.“
― Weekendavisen

37

„Холограма за краля“ от Дейв Егърс
Превод от английски Ана Пипева, Аглика Маркова

„Развлекателен, добре написан роман за един американски мечтател
на средна възраст, съчетан с критика за разрушаването на устоите на
американската мечта посредством аутсорсването на нашето производство
и ноу-хау в страни от Третия свят.“
― Майкъл Дирда, Washington Post

38

„Клубът на изчезналите видове“ от Джефри Мур
Превод от английски Милена Попова

„В изпълнения с мрачен хумор роман на Джефри Мур има сюжетни
обрати и насилие, достойни за сценарий на братята Коен. И нещо поважно – романът демонстрира езикова изкусност, каквато се среща в
творбите на Сол Белоу, Владимир Набоков и Дейвид Мичъл.“
― Winnipeg Free Press

39

„Животът, гледан отдолу“ от Димитри Ферхюлст
Превод от нидерландски Мария Енчева

„Този кратък роман напомня на трагикомична постановка, чийто
декор е България от времето на Студената война. В него се разказва за
предателство, подривна дейност, шпионаж в „зората на комунизма, която
грееше с цвета на фалшиво злато“. От всяко изречение на Ферхюлст
капят ирония и отвращение. Въпреки мрачната тема тонът е лек, заради
което този урок по история получава пет звезди за забавление.“
― Elsevier

40

„Бащата на другия“ от Паринуш Сании
Превод от персийски Людмила Янева

„Бащата на другия“ е много неща, но преди всичко е роман на протеста.
[…] Също така е история на ежедневния живот в Иран, където
мълчанието гарантира спокойствие. Безмълвието на детето е безмълвието
на цяла една нация.“
– La Razón

41

„Отивам си е възвратен глагол“ от Тайе Селаси
Превод от английски Бистра Андреева

„Тайе Селаси е млад автор със зашеметяващ талант и невероятна
чувствителност. „Отивам си е възвратен глагол“ сякаш съдържа в себе си
целия свят – никога няма да я забравя.“
― Елизабет Гилбърт

42

„Топи се“ от Лизе Спит
Превод от нидерландски Мария Енчева

„Не бива да позволяваме на сетивата си да се притъпяват. Затова се
нуждаем от текстове като романа на Лизе Спит, които да ни въведат в
Царството на Злото.“
― Der Spiegel

43

„Синът на управителя на сиропиталището“ от Адам Джонсън
Превод от английски Пейчо Кънев

„Изящно построен роман, който отвежда читателя на рисковано
приключение в дълбините на тоталитарната Северна Корея и в
най-интимните кътчета на човешкото сърце.“
― Из аргументацията на журито на „Пулицър“

44

„Нощ в Каракас“ от Карина Сайнс Борго
Превод от испански (Венесуела) Анелия Петрунова

„Роман пророчество. За една разединена страна, едно поляризирано
общество и един разкъсан народ... Литература, изникнала от гнева,
объркването и болката. От същия извор, от който се раждат всички
големи истории.“
― La Razón

45

„Американа“ от Чимаманда Нгози Адичи
Превод от английски Бистра Андреева

„Големият талант на Адичи е, че винаги ни въвежда в неизследвани
досега води. Тя пише за това, за което другите си мълчат. „Американа“ не
е просто история, която се развива на три различни континента, а също
така щателно и съзерцателно изследване на тема раса, идентичност и
принадлежност. „
― Колъм Маккан, автор на „Нека големият свят се върти“

46

„Към езерото“ от Капка Касабова
Превод от английски Невена Дишлиева-Кръстева и
Капка Касабова

„Капка Касабова се завръща с нова съкровищница от необикновени
животи, истории за оцеляване, изпълнени с мрачна комедия и ужас. Под
нейния взор човешкото блести във всички свои аспекти. Прозата ѝ е
поразително добра, а разказваческите ѝ умения са истинска наслада.“
― Филип Марсдън

47

„Живи“ от Ю Хуа
Превод от китайски Стефан Русинов

„Живи“ е фундаментална книга за запознаване с китайската история от
ХХ в., но най-вече е задължителна за разбиране на пределите на човешкото същество.“
– InfoLibre

48

„Болка“ от Цруя Шалев
Превод от френски Наташа Колевска-Куртева

„Цруя Шалев е магьосница, която преобразява непреодоляната скръб и
неосъзнатите рани в прераждане.“
– Livres Hebdo

49

„Шедьовър покъртителен на гений изумителен“ от Дейв Егърс
Превод от английски Ана Пипева

„Виртуозно произведение. Дързък, маниакално-депресивен коктейл, който гръмко обявява дебюта на един талантлив – да, изумително талантлив
нов писател.“
– Мичико Какутани, New York Times

50

„Разкази“ от Наталия Мешчанинова
Превод от руски Нева Мичева

„С внезапно преминаване ту в крясък, ту в подигравка, ту почти в стих
Мешчанинова пише един неприлично личен текст, страшен като романите
на Стивън Кинг и в същото време рафиниран като трагедиите на Расин... Не
всяка година в руската литература се раздава глас с подобна чистота и сила.“
– Галина Юзефович, „Медуза“

51

„Министерството на върховното щастие“ от Арундати Рой
Превод от английски Надежда Розова

„Многопластовото и вещо повествование прелита през пейзажа и
преброжда кастови, религиозни и полови разделения. Със своите
прозрения за човешката природа, запомнящи се герои и разкошна
проза „Министерството на върховното щастие“ без съмнение си струва
20-годишното чакане.“
― Сара Бегли, Time Magazine

52

„Добре дошли в Америка“ от Линда Бустрьом Кнаусгор
Превод от шведски Мария Змийчарова

„Един съвременен билдунгс роман – история на бунта на едно
11-годишно момиче срещу порастването и едновременно с това
изследване на депресията – написан в толкова стегната проза, че
емоционалното и интелектуално въздействие на историята остава у вас
дълго след като затворите последната страница.“
― Swedish Book Review

53

„Време за суинг“ от Зейди Смит
Превод от английски Невена Дишлиева-Кръстева

„Сякаш няма значение за какво пише тя – за Кафка, за баща си, за
Либерия, за Джордж Клуни. Попаднала в магнитното поле на нейния
неспокоен интелигентен ум, всяка тема добива обаяние.“
― Time Magazine
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