
Димитри Ферхюлст (роден 1972 г. в Алст, Белгия) е автор 
на разкази, поезия, романи, вестникарски колонки и др. За 
себе си той казва: „Преживявам тъкмо обратното на писа-
телски блокаж“.

Като нежелано дете в семейство, в което се общува с насилие, 
на дванайсет години той е изоставен от майка си. „Вкъщи 
падаше голям бой – разказва писателят, – из хола хвърчаха 
чаши, въздухът беше наситен с агресия. Бяхме загубеняците 
на селото, боклуците, побойниците с ножовете.“

Ферхюлст бяга от дома си и попада в приемно семейство, 
от което по-късно също си тръгва. Озовава се в институ-
ция за деца. За да си стъпи на краката възможно най-скоро, 
той се хваща като разносвач на пица, гид на туристическа 
лодка, „стъргач на птичи лайна“ в църквите и аниматор на 
Майорк а.

През 1999 г. Ферхюлст официално дебютира като писател. 
Сборникът му с разкази „Съседната стая“ е номиниран за 
престижната нидерландскоезична награда на в. NRC. 

През 2003 г. той прекарва няколко дни в център за бежанци 
в белгийския град Арендонк. Впечатленията си от престоя 
авторът преработва в новелата „Хотел Проблемски“.

С романа си „Непрокопсаниците“ (2006), с който се само-
разправя с героите от детството си по един безмилостен и 
комичен начин, Ферхюлст окончателно приковава интереса 
на широката публика.

През 2008 г. излиза следващият роман на писателя – „Шиба-
ни дни върху едно шибано кълбо“. Издаден е в тираж от 320 
хиляди екземпляра като безплатна притурка към известно 
белгийско списание. Успехът на тази кампания, нечувана до 
момента в Белгия, е огромен. За своята история на човеш-
кия род една година по-късно Ферхюлст печели наградата 



Libris. Така той се превръща във втория фламандски писател, 
след класика Хюго Клаус, удостоен с голямото нидерландско 
отличи е.

Скандалът в творбите на Ферхюлст го отвежда на два пъти 
до съдебната скамейка. Първия път обвиненията идват от 
родната му майка, която не харесва образа си на дебела, без-
чувствена жена в „Съседната стая“. Втория път Ферхюлст 
се изправя пред съда заради постановката си „Алст“, която 
пресъздава историята на двойка, умъртвила двете си деца. 
Според осъдените за убийството родители Ферхюлст стиг-
нал твърде далеч в реализма си.

Днес Димитри Ферхюлст се нарежда сред най-големите пи-
сатели на Ниските земи. Творбите му са преведени на пове-
че от двайсет езика и са отличени с множество литературни 
награди.

Мария Енчева е родена през 1982 г. в Пловдив. Следва нем-
ска филология в Софийския университет. По това време се 
запознава и с нидерландския, който започва да изучава като 
втори език. Днес тя работи като преводач на свободна практи-
ка, като превежда предимно от нидерландски. В неин превод 
на български са излезли книги на Рей Клуун, Йеспер Юл, 
Херман Кох, Хюс Кайер, Кони Палмен, Арнон Грюнберг, Пе-
тер Бювалда, Ане Провост и др. Носителка е на Наградата на 
Съюза на преводачите (2017) за превода си на „Одеса Стар“ 
от Херман Кох.
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„Изненадваше ме как човек може да посвети живота 
си на това да рисува безуспешно света, а ако все пак успее, 
да добави единствено преходност към преходността, да до-
бави онова, което не може да получи, към онова, което не 
притежав а.“ 

Пиер Мишон, „Господари и слуги“

„Защо престанах да сънувам майка си ли? Може би за-
щото бях писал твърде много за нея, използвал бях красивия 
ѝ профил дори за корицата на книга, кълнял се бях в при-
съствието ѝ, без да съм имал някога намерение да се кълна в 
нещо. Майка ми не ми се натрапваше – сам я виках, пишейки 
непрестанно за нея; и предполагам, че накрая създадох ли-
тературен герой комплексен, артистичен, сложен и така се 
лиших от истинската, от мъртвата майка. Аз съм сирак на 
оживяла майка. Съживих я, като пишех за нея.“ 

Франсиско Умбрал, „Същество от далечни земи“



На Виндоп. И в памет на баба ми, която предпочете 
да си спести срама и почина, докато дописвах последните 
страниц и.

Всяка прилика на определени герои от тази книга с 
действителни лица почива само и единствено на безпогреш-
ната ми преценка за хората.
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КРАСАВИЦАТА

Новината за завръщането на леля Рози в Рейтвердегем 
премина като сладка тръпка през ежедневието на тукашните 
непрокопсаници, сред които в онзи момент драпах да се на-
редя и аз. Денят започваше с нейното име – Рози! Рози! – и 
това име ни изпълваше с надежди. Понеже, видите ли, някой 
се завръщаше. Някой, който се беше родил тук и беше на-
пуснал това място, се завръщаше. При това не кой да е, ами 
леля Рози! Завръщането ѝ се тълкуваше като старозаветен 
знак, като доказателство, че Рейтвердегем не е онова кофти 
място, за което го представят, нито пък ние сме чак толкова 
безполезни, колкото се опитваше да докаже науката.

Редно е да се отбележи, че леля ми Рози беше рядко кра-
сива жена и всеки, който беше спал с нея, се ползваше с осо-
бен престиж в селото. В апогея на нейната красота млади, 
хубави смелчаци редовно черпеха дядо ми, предизвикваха го 
да си премерят силите на по чашка с надеждата да спечелят 
благоразположението му и да се издигнат в очите му като 
идеални кандидат-зетьове (понеже той не изпитваше грам 
уважение към мъжете, които не носеха на алкохол), в резул-
тат на което се напиваха като кирки. Когато ракът напъпли 
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цялото му тяло, иначе стегнато като ученическа линийка, 
дядо ми взе току-току да прекъсва пиянските сесии, за да 
заплюе с кръв тоалетната, и така не доживя да види сватбата 
на обожаваната си щерка.

Всички на тая милостива земя един ден свършваме на 
два метра дълбочина. Всички – дори пияниците. До премест-
ването си в старческия дом, където постепенно изгни, баба 
ми смяташе за свой вдовишки дълг да лъска ежеседмично 
дядовия гроб от черен мрамор. След погребението на баща 
си, нашия Върховен пияч, леля Рози се отдаде на мъж без 
история и се засели с него в далечната столица, за дълбока 
покруса на тукашните младоци, на които явно беше писано 
да направят нещастни други, по-грозни жени. За кой ли път 
всичко красиво или си тръгваше от селото ни, или се стро-
шаваше на парчета.

Леля Рози явно не държеше особено да я свързват с 
Рейтвердегем; бягството от селото с мъж, на когото не зна-
ехме нито името, нито докъде се простират пияческите уме-
ния, вероятно я караше да се чувства като човек, изтръгнал 
се от лапите на смъртта. В редките телефонни разговори тя 
разправяше за натрупаното по банковата си сметка, за обли-
цовката на балкона, за удоволствието да отидеш на сауна, 
за суматохата на града. Цветните картички, чрез които лете 
поддържаше връзка с домашните, предаваха лишените ѝ от 
въображение поздрави от далечни страни, които ние дори от-
казвахме да потърсим в атласа. По време на още по-редките 
ѝ посещения пък умолявахме мъжа ѝ да не паркира лъскава-
та си кола пред нашата врата. Бедни бяхме, никога не бяхме 
били други, но носехме бедността си с гордо вдигнато чело. 
Тълкувахме спряното пред вратата луксозно возило като 
лична обида и ни досрамяваше при мисълта как в селото ще 
решат, че има и прокопсали Ферхюлстовци.
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А ето как стояха нещата: първите години от живота ми 
преминаха с родителите ми на Кантонстрат, в миниатюрен 
четириъгълник от жилища с обща помпа за вода и комунис-
тическа тоалетна: дупка в дъските право над септичната 
яма. Стените на хола бяха все влажни, а гниещото дърво на 
дограмата беше уплътнено с вестникарска хартия, за да не 
навява. Баща ми преливаше от гордост, когато разправяше за 
неудобствата на жилището ни; според него да търсиш лес-
ното, говореше за липса на мъжество и когато най-сетне се 
преместихме на Мерестрат, това се случи с едничката идея 
да закоравеем. И на Мерестрат тоалетната представляваше 
дупка в дъските, а за капак на всичко – или в бонус – по-
кривът течеше. Подът на кухнята не се виждаше от кофи, 
които да улавят капките от тавана. Уютни бяха вечерите, в 
които се смествахме тримата на дивана, заслушвахме се в 
сонорното почукване на капките и се опитвахме да познаем 
ксилофонните мелодии на пробития покрив. Съдинките с от-
рова за мишки се допълваха ежедневно; имахме усещането 
не толкова че се мъчим да изтребим вредителите, колкото че 
полагаме старателни грижи за тях. А на опасното прогнило и 
на всичкото отгоре гъбясало стълбище, което се падаше над 
ямата на мазето, гледахме като на архитектурно чудо на про-
летариата. Баща ми беше социалист и даваше мило и драго, 
за да мине за такъв и на работа. За него собствеността зна-
чеше бърсане на още повече прах. Собствеността притежа-
ваше собственика, не обратното. Ако поради непредвидено 
спестовничество се окажеше, че в края на месеца ще излезем 
на излишък, той изпразваше банковата сметка и пропиваше 
остатъка от заплатата, за да ни предпази от изкушенията на 
капитализма. Уви, с времето у жена му се обади буржоазната 
кучка: майка ми се оказа твърде суетна, за да носи протрити 
обувки, и след десетгодишен брак подаде молба за развод. 
Баща ми отчете като пълен триумф факта, че жена му от-
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несе със себе си всички мебели. Най-сетне не притежаваше 
нищо – нито съпруга, нито мебели. Върна се да живее при 
възрастната си майка. Ето затова гледахме с лошо око на 
роднините, които паркираха лъснатите си коли пред входна-
та врата и се размотаваха из селото в отвратително скъпи 
дрех и.

Мълвата, че леля Рози – чудо на чудесата! – се е при-
брала в Рейтвердегем, се разнесе мълниеносно и в онези 
дни непрекъснато се случваше възродени от щастие мъже да 
ме приклещят до някоя стена, любопитни дали онова, което 
разправяха селските пияндета, е истина. Истина беше: и ние 
бяхме изненадани, че леля Рози се е завърнала; напълно пре-
кършена и с насинени очи, тя помоли да я приютим у дома с 
дъщеря ѝ за известно време.

„У дома“ – това беше у баба ми. Четирима от петимата 
ѝ синове, сред които и моят баща, се бяха провалили на лю-
бовното поприще и се бяха върнали да живеят при майка си. 
Понеже на собствената ми майка ѝ беше втръснало не само 
от баща ми, ами и от мен, баба ми се беше смилила и над 
моя милост. Прекарвах си дните в безделие в компанията на 
баща си и трима от чичовците си. А ето че сега към нас се 
присъединяваха леля ми Рози и братовчедка ми Силви, избя-
гали от тип, който с изневерите и агресията си беше превър-
нал живота им в ад.

С братовчедка ми от Брюксел се виждахме единствено 
по новогодишни празненства и погребения. Благоразумно се 
отбягвахме, понеже усещахме, че идваме от различни свето-
ве. Спомнях си, че я бях виждал да свири на пиано и да тан-
цува балет по розова пачка. Беше дете, което следеше изкъсо 
погълнатите калории и посрещаше у дома си дядоколедовци 
с тлъсти банкови сметки. От само себе си се разбираше, че 
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след гимназията ще постъпи в университет; а понеже беше 
наследила красотата на майка си, се предполагаше и че един 
ден ще разиграва ухажори и ще извлича наслада от това. 
Беше малко по-малка от мен, но самонадеяността, която из-
лъчваше, заличаваше разликата в годините. Не се радвах на 
пристигането ѝ. Чувствах се чудесно в мъжкия ни бастион 
и гледах на братовчедка си като на смутител. Доброто ѝ въз-
питание побъркваше всички ни, от погледа ѝ се чувствахме 
като хванати натясно в мизерията си.

Баща ми обичаше да сере на широко отворена врата, а 
компостът му вонеше на старо сирене. Често излизаше в ко-
ридора по гол задник, така че да не мога да се престоря, че 
не съм го чул, и ми подвикваше да му донеса ново руло тоа-
летна хартия или следващите страници от вестника. Години 
наред бяхме действали по тази схема и тя работеше безот-
казно: баща ми си получаваше рулото тоалетна хартия или 
страниците от вестника на секундата. Ала сега, под безми-
лостния поглед на Силви, ние сякаш започнахме да се изви-
няваме, задето сме такива, каквито сме. Срамувахме се, за-
щото, докато сутрин се спускахме по стълбите, си ровехме в 
гащите и се дръгнехме. Срамувахме се, задето лежахме пред 
телевизора, качили миризливи крака на масата, и пушехме. 
Срамувахме се заради килограмите сурова кайма, която оми-
тахме, понеже беше по-евтино и по-лесно; срамувахме се, 
задето бъркахме с голи ръце в тая кайма, тъпчехме награбе-
ното в устата си и отмивахме със студеното кафе, останало 
в някоя вчерашна чаша. Срамувахме се заради глистите, ко-
ито ни налазваха от каймата и срещу които не предприемах-
ме нищо. Срамувахме се от пръдните, които изпълнявахме 
като капелмайстори, от оригните, които пускахме на воля. 
Срамувахме се от ругатните за едното нищо, от срамните ко-
сми, които пръскахме из целия клозет, от ноктите на краката, 
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на каймата и консервите с хамсия, за да прогонят махмур-
лука от предната нощ. Мазното олио, в което плуваха хам-
сийките, се стичаше по брадичките им, за да бъде попито в 
ръкава на разпърпан пуловер, стига да не ги мързеше дори 
да се обършат. След закуска мъжете се изнизваха от къщата, 
за да се завърнат часове по-късно, пияни до козирката. Ня-
кои хора биха нарекли това „спираловидно пропадане“, но 
ние гледахме на него като на циклично движение. За да се 
укрие от баща си, Силви не беше стъпвала в училище от три 
седмици и денем ме наблюдаваше как уча без охота и пиша 
домашни на мръсната кухненска маса. Междувременно че-
теше книги, от които поумняваше, ставаше по-красноречива 
и разтягаше още повече пропастта, зейнала между нея и род-
нините ѝ. Вечер, преди да заспя, гадаех мислите ѝ, докато 
лежахме будни един до друг, впили очи в тавана, и слушахме 
хъркането на баща ми, който спеше широко зяпнал, а често 
и несъбул вмирисаните чорапи, или скърцането със зъби на 
чичо ми, по прякор Щурца. Нямаше начин Силви да не се 
отвращава от дрехите, които лежаха на купчина до леглото 
и чакаха баба да ги натъпче в пералнята. Чудех се кое ѝ се 
струва по-ужасно: кафявите фасове в пепелника до леглото, 
петната от пот по чаршафите или чорапите на баща ми. Мъл-
чеше. Какво ли не бих дал, за да ме укори за живота, който 
водех, да ме заговори като братовчедка – братовчед. Ала тя 
ме презираше мълчаливо.

– Дребен, защо не вземеш да поразведеш Силви? Виж я 
само колко е бледа от цялото това висене затворена!

За какъв дявол ми беше да я развеждам? Та тя дори не ми 
говореше и когато веднъж с върха на химикалката изчегър-
тах от дълбините на черепа си порция ушна кал, ме изгледа 
пренебрежително. Може би в Брюксел използваха клечки за 
уши, но откъде у нас такива? Според мен пък трябваше да е 
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които късахме с ръце и подритвахме по пода месеци наред. 
Срамувахме се от цигарите, които ни приспиваха в креслата, 
от покафенелите от никотина зъби, от лъха на бира. Сраму-
вахме се заради курвите, които баба ми заварваше на закус-
ка и всеки път питаше наново как се казват. Срамувахме се 
заради пиянските напеви, мръсния език, повръщаното и все 
по-честите посещения на полицията и съдия-изпълнителя. 
Срамувахме се, но не предприемахме нищо.

Минаха три седмици, преди мъжът на леля Рози, чичо 
Робърт, да цъфне на прага и да попита: „Тук ли е Рози?“, а 
ние да му отвърнем: „Рози ли? Ами! Откъде-накъде ще е 
тук?“, след което широкоплещестата му фигура да нахълта 
в дома ни без покана, да сграбчи леля Рози за косите, да я 
изтегли навън и да я зарита към колата. Три седмици преди 
братовчедка ми да се тръшне хлипаща на задната седалка и 
да изчезне от живота ми до следващото погребение. Зарекох-
ме се да разкажем играта на чичо Робърт, по възможност бав-
но и с нож, и се уговорихме онзи от нас, който пръв чуе, че е 
пипнал рак, да поеме на плещите си тази благородна задача. 
Че всички щяхме да пипнем рак, в това не се и съмнявахме, 
нашият Върховен пияч ни го беше завещал, а редом с това 
ни беше демонстрирал как се боледува със стил. Пък и да 
достигнеш преклонна възраст, ни се струваше върхът на ес-
нафщината. Но ако трябва да сме честни, всички до един си 
отдъхнахме, когато леля Рози и братовчедка ми Силви най-
сетне си заминаха, понеже присъствието им беше преобър-
нало живота ни с краката нагоре.

Ежедневието протичаше съвсем предсказуемо. Около 
обяд Силви ставаше свидетелка на появата на баща ми и чи-
човците ми на масата за закуска и на ритуалното изпушване 
на първата цигара. След цигарата четиримата се нахвърляха 
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благодарна за гостоприемството, което ѝ оказвахме. Впрочем 
за глезли като нея селото не предлагаше кой знае какви развле-
чения. Сигурно би събрала погледите на приятелите ми, кои-
то се размотаваха на крадени мотопеди, но леля Рози не гле-
даше с добро око на излизанията. Пък и приятелите ми бяха 
копелдаци. Вярно, можех да припечеля нещичко, ако им дам 
братовчедка си за временно ползване, само че достойнството 
ми не ми го позволяваше. Знаех, че изляза ли от вкъщи с тази 
мълчалива и надменна госпожичка, ще ме обземе гордост и 
ще се обявя за неин закрилник. И никой нямаше да се осмели 
да пусне шега по адрес на превземките ѝ. Само че какво да 
я правя? Защо ми беше да я развеждам? За да започнем да 
се питаме насред разходката какво искаме да постигнем в тоя 
живот ли? Какви хобита имаме? Как върви училището?

Баща ми пръв предложи да заведем Силви на кръчма. 
Най-напред леля Рози се възпротиви, но и тя виждаше, че 
тенът на детето клони към мъртвешко сивото.

– В коя кръчма отивате? – поиска да узнае тя.
– В „Хукске“. Или във „Фолкскринг“. Ще видим.
– Андре там ли е?
– Откъде да знам там ли е Андре? Да не би да имам ма-

гическо кълбо?
– Нали ще внимавате? И няма да закъснявате много?
– Силви, момичето ми, какво ще кажеш? Излиза ли ти се 

с чичо Пиер?
Дразнех се, че изведнъж всички бяха започнали да си 

извъртат езиците и да говорят на литературен нидерландски. 
Под „всички“ разбирах и себе си. Красивата ѝ главица ни 
провокираше да го правим.

Силви кимна и си сложи якето. Дребния, тоест аз, тръг-
на с големите.

– Рози, човече, защо не се включиш и ти? Хората ще се 
радват да те видят. Пък и малко свеж въздух ще ти дойде 
добре и на теб.
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Но на леля Рози не ѝ беше до това.
– Ами ти, Щурц? Ти идваш ли?
– Исак Нютон! – провикна се Щурца в тоя миг. 
– А?
– Исак Нютон, ти казвам! Тъпа гъска такава!
Щурца лежеше с вдигнати крака и гледаше викторина по 

телевизията.
– Ще трябва да ви разочаровам, госпожо Петерс, но 

правилният отговор на този въпрос е „Исак Нютон“.
– Майко мила, Щурц, ама ти не си бил чак толкова тъп, 

колкото изглеждаш!
– На повторение е, идиот такъв! Чакай, идвам с вас да 

обърна една биричка.

 Нямаше конкретна причина онази вечер да изберем 
„Хукске“ – кръчмите в селото до една си приличаха. Сто-
ловете и масите им бяха прости и евтини, защото се чупеха 
лесно, обикновено в свади, които бяха с продължителността 
на едно пиянство и причините за които се забравяха бързо. 
Всяка кръчма си имаше джубокс с песни, които никой норма-
лен човек не пускаше, камо ли да се просълзява от тях. Ние 
обаче го правехме. За нас Рой Орбисън беше най-великият 
музикант на всички времена, включително на онези, които 
предстояха и не даваха изгледи да са особено милостиви към 
Ферхюлстови. Нямаше нищо по-красиво от това да допиеш 
последната бира със сълзи на очите, докато съдържателката 
на кръчмата замита счупеното стъкло в лопатата си, а джубок-
сът върти Рой Орбисън. После да измолиш от кръчмарката 
още една бира, последната, честно, най-последната, след нея 
се омитаме; накрая тя да заключи с олекнало сърце вратата, 
пред която на сутринта пак да се наредим първи. Разликите 
между селските кръчми бяха нищожни. Изборът на питейно 
заведение най-често се диктуваше от броя на вересиите. На 
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местата с най-много неплатени сметки не се осмелявахме да 
си покажем муцуните, докато не съберем достатъчно пари, 
за да покрием пиянските си дългове. От групичката ни само 
баща ми имаше постоянна работа – в пощата, – но и на него 
му се случваше да задлъжнее на пивочерпците с няколко ме-
сечни заплати.

„Хукске“ се държеше от жена, която беше родила близ-
начки джуджета. Баща им си беше обрал крушите малко след 
раждането и оттогава не беше давал признак за живот. Ос-
тавил беше жената с две идентични уродливи щерки и не-
изплатена още ипотека за кръчмата. В заведението се пие-
ше обилно и това гарантираше някакви приходи. А когато 
джуджетата тръгнаха на училище и образованието им взе да 
поглъща средства, кръчмарката започна да си подсигурява 
допълнителни приходи, прибягвайки до онова, което на же-
ните им е дадено по природа. Това дотолкова накърни ре-
путацията на кръчмата, че селските съпруги започнаха да 
правят сцени на мъжете си, ако ги хванеха да се прибират на 
зигзаг от „Хукске“. 

Близначките израснаха в кръчмата. Играеха с кукли 
под билярдната маса, върху флипера подреждаха магазин за 
подложки за бира и продаваха стоката си на добродушните 
майчини клиенти. Двете момичета възприеха грубия език на 
мъжете, които киснеха в кръчмата вечер след вечер, така че 
на десетгодишна възраст вече представляваха вулгарни де-
войчета с богат запас от мръсни вицове, които разказваха без 
почивка за забавление на околните. На дванайсет – възраст-
та, на която спряха да растат – вече имаха проблем с алко-
хола, понеже бяха свикнали да допиват зарязаните бирени 
чаши уж с идеята да облекчат майка си в миенето.

В онези дни в едно съседно село имаше кръчма на име 
„Козелът“, чийто собственик държеше стар козел и срещу 
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тлъста сума го вадеше от кошарата, за да го напои със сил-
на бира. Клиентите пощръкляваха от радост, когато пияната 
животинка вземеше да събаря столове и заситнеше с неуве-
рени стъпки към меката слама, в която да положи махмур-
лука си. Не е изключено шефката на „Хукске“ да беше по-
черпила вдъхновение тъкмо от тоя козел. Факт е, че в даден 
момент двете джуджета започнаха да се наливат с бира, а 
посетителите се впуснаха да залагат коя ще се задържи на 
крака по-дълго време.

Още преди посещението на Силви в „Хукске“ близнач-
ките бяха подочули отнякъде, че по рождение страдат от бо-
лест с труднопроизносимо име и че няма голяма вероятност 
да прехвърлят двайсетте. Напълно обезсърчени от краткия 
си срок на годност и твърдо решени да компенсират изгубе-
ното, като съвсем се отдадат на онова, което и бездруго вър-
шеха през цялото време, те взеха да се напиват като файтон-
джии, да се качват на някоя от множеството лепнещи маси 
и да си повдигат полите пред публиката, която се взираше 
в гномските им путчици със смесица от трепет и отвраще-
ние. Чудех се дали не трябва да подготвя Силви за гледката. 
Понеже че ще ни се сервира някоя гледка – в това съмнение 
нямаше. Животът ни притежаваше лукса да е предвидим.

На влизане в кръчмата заварихме познатата атмосфера. 
Главата си залагах, че през цялото време на бара се е гово-
рило за неудовлетворени жени, разводи, издръжки – теми, 
които се предъвкваха тук, както на друго място се приказ-
ваше за времето. Двама мъже играеха билярд, но видимо не 
преливаха от желание да победят; на масата за карти четири 
старчета се взираха в съдбата, която стискаха в треперещите 
си ръце, а останалите присъстващи се опиваха търпеливо до 
онова ниво, на което човек започваше да бърка щастието с 
нещастие.
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До момента в поредицата

1 „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 евро-
пейски 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 по-
добро 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 логи-
чески и открито да забрани публикуването му. От началото до края рома-
нът 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 про-
заиците 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 Юджени-
дис 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 смаз-
ващо 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 пар-
чета и какво ще се случи по-нататък... „NW“ e едно съзнателно неправе-
не; 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 исланд-
ски 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 вре-
ме 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 та-
лант, какъвто притежава Капка Касабова. Тя пише с безпрекословна интели-
гентност 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 по-
важно – 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 човеш-
кото 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, кой-
то 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 Меш-
чанинова пише един неприлично личен текст, страшен като романите на Сти-
вън 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 

54 „Детството на Каспар Хаузер“ от Богдан-Александру Станеску 
 Превод от румънски Лора Ненковска

„Детството на Каспар Хаузер“ е мястото, където Брет Ийстън Елис от 
„Лунен парк“ по чудотворен начин се среща с Набоков.

― România literara
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