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Д6е чужgu кнu2u 3а 
еgно бъл2арско -cъбumue 

Габрuеле Hucuм. Чо6екъm, 
кoumo спря Xumлep. Иcmopuяma 
на Дuмumър Пеше6, cnacuл e6-
peume на еgна нацuя. Пре6оg: 
Емuлuя Даскало6а; npeg206op: 
Йосuф Перец u С6еmосла6 Бу
guно6; pegaкmop: Ма2gалена По
nо6а; хуgожнuк: Togop Поnо6. 
И3gа6а: Нароgно събранuе на Ре
nублuка Бъл2арuя. С., 1999. 408 
с. ISBN 954-22-0221-0. 

Мuхаел Бар-Зоар. И36ън x6am
кama на Xumлep. Героuчноmо сnа
ся6ане на бъл2арскumе e6peu. 
Пре6оg om ан2лuuскu: Албена Та
не6а; pegaкmopu: Бояна Пеmро-
6а, Маuя Kaлygue6a; ·хуgожнuк: 
Яна Ле6uе6а. И3ga6am: VИ "С6. 
Кл. Oxpugcкu", Амерuканскu yнu-
6epcumem 6 Бъл2арuя, И3gаmел
скu център "Шалом". С., 1999. 
279 с. ISBN 954-07-1329-3. 

Ряgко, ga не кажа нuко2а, са се nоя6я6алu no еgно u също Време на 
кнuжнuя нu nазар g6e npeBogнu к_нu2u · egнama амерuканска, gpy2a
ma - италианска, 3анuмаВащu се с еgно u също събитие от pogнa
·ma нu uсП\оµш, - cnac118aнemo на бъl\2арскumе eBpeu npe3 Bnюpama 
сВеmо6на Воuна. В центъра на Внuманuеmо u на g6eme е "чоВекъm,
коuiтю спря Xumлep" - Дuмumър Пеwе6, по moBa Време nognpegcega
meл на Hapogнomo събранuе. А нареg с него - u кюсmенguлскumе му 
ко,\е2u, цар Борuс 111, мumponoлumume Стефан _u Kupuл u много gpy-
2u gocmouнu люgе, nonpeчuлu на genopmaцuяma на 50 000 eBpeu -
нawu сънароgнuцu, 6 xumлepucmкume ла2ерц на смърmmа. 

-Знаменателно е, че cBemъm нu обръща Внuманuе. Не сме сВuкна
лu. Иначе каmо munuчнu балканскu люgе обичаме ga се nерчuм с
бuло u с не бuло, със cmouнocmнo u с разнu nехлu6анскu gu6omuu. А 
за оно6а, с коеmо сме gлъжнu ga се чу6сm6аме 2opgu, знаем малко 
uлu noчmu нuщо, uлu купища лъжu (спомнете cu безумната uнmep
npemaцuя на cъбumuяma 6ъВ филма "Eweлoнume"). Тъкмо mако6а -
почтено u прекрасно gело, omкъgemo u ga 20 no2лegнew, е сnася6а
неmо на бъл2арскumе e6peu. Но 2opgocmma е ценна само ко2аmо е
осъзната u осмислена. Днес nоне маmерuал за размисъл - колкото 
щеш: cъбumuяma om npegu nо6ече om 50 2oguнu се насла26аm 6ър· 
ху nocлegнunie g6e gecemuлemuя, ко2аmо mук, на Балканumе, оmно-
60 нu залu6а nowлocmma на 6ugoBeme нацuоналuзъм, оmно6о мap
wupy6am pomu, nолко6е u нapogu nog баналнumе з6уцu на еmнuчес
каmа нemъpnuмocm ... 

Поя6аmа на g6eme кнu2u - 6 САЩ u 6 Иmалuя, nоказВа само, че 
макар u mpygнo понякога, но -рано uлu късно ucmuнama cu npoбu6a 
nъm u uзлuза ная6е, u още - че ко2аmо сме nocmъn6aлu смислено 6
ucmopuяma cu, рано uлu късно c6emъm 20 научава u оценява no goc
mouнcm6o nocmъnкama нu.

Колкото go noя6ama на g6eme кнu2u на бъл2арскu (nоВече за mях 
чememe на cmp. 5) - за "ИзВън x6amкama на Xumлep" на Мuхаел Бар
Зоар mряб6а ga блa2ogapuN\ на Yнu6epcumemcкorrio uзgameлcm6o "С6.
Кл. Oxpugcкu", на Амерuканскuя yнu6epcumem 6 България u на Изgа
mелскuя център "Шалом"; за "Чо6екъm, кoumo сnря Xumлep" om Габ
рuеле Hucuм заслугата е на самото Нароgно събрание u mo6a му 
npa6u чесm. 

ЧАВДАР ЦЕНОВ 

отидоп 

Изборът на Pynu се npece
лu 6 nucмeнomo npocmpaнcm-
60 по Колеgа u бър30 успя ga 
се u32yбu 6 nра3нuчнаmа На-
6алuца. 

Йощ g6aucemoнa бук6u ча
каха pega cu неmърnелu6о, бе3 
ga се uнmepecy6am ко2а е g.ел
нuк, кога nра3нuк. 

Ко2а ще u3Ле3е 6mopama1 -
numaxaнego6epчu6u чumame
лu, нepa3лucmuлu още mo6a, 
ко.еmо gържаха 6 ръцете cu. 

ltяmoc започна u ако е -рекъл 
Гocnog, пак на лято ще 3а6ър
шu цялата ma3u олелuя, обър
кала жu6oma не само на mo3u, 
кoumo я npegu36uкa, а u на 
6сuчкu около него. 

Межgу6ременно нuкоu om 
u3бpaнuцume om А go 3 не се 
сnомuна, noя6uxa се cmomuцu 
но6u албумu u бяха pa3gageнu 
куnuща. 2oguшнu нazpagu, 
3лаmнu грамофончета u gpy-
2u оmлuчuя, кoumo u3nъл6am 
cmpaнuцume на ma3u кнu2а. 

Hageжgama, че 6сuчко ще 
6ър6u по меg u маело слеg 
mpygнomo начало, се cmonu, 
npegu ga nagнe nъp6uяm сняг. 

Още u още но6u кaнgugamu 
се mpynaxa, u И3боръm om И 
go П неусетно наеgря с някол

ко коЛu� 

Пъmewecm6uemo nроgъл
жа6а с нageжgama, че 6се ня· 

. ко2а на хорuзонmа ще te ПОА· 
6u cnacum:el\н,uяm npucmaн 
"Ярбърgс". 

.,-

Йорgан·Рgnче6 ... Избор1;mна 
Pynu. И ... .П. Пър6о u3gaнue. 
Консулmанm: Тома Cnpocmpa-
1'106; xygOЖl'IUK на KOl)UЦ<ima: 
Яна Ле6uе6а; хуgожесm6ено 
оформленuе: l}еселuн Цако6. 
ИГ "Селена". С., 1999. 269 с. 
[SBN 954-9781-02-Х. 

Любен Дuло·6 
на яnонскu е3uк 

Heomga6нa яnонскоmо uзgameл
. cm6o "Корухuма" е uзgало 6 луксо
зен mом нАколко om нau-xyбa6ume 
фанmасmuчнu но6елu u no6ecmu 
на Любен Дuло6 nog зa2лa6uerilo · 
на еgна om mях - "Зеленото _ухо". В 
същото uзgameлcm6o са uзлuза
лu u gpy2u български npouз6ege
нuя каmо "Поg u2omo" om И6ан Ва
зов, "Нонкuна любоВ" om И6аuло 
Пеmро6, "Тюmюн" om Дuмumър Дu
мо6 u gpy2u. 

"Зеленото ухо" е npe6egeнa на 
Аnонскu om nокоuнuя Вече npe6o
gaч om бъл2арскu езuк Рокuуя Мак
суна2а, с чuяmо nрежgеВременна 
смърm България 2убu eguн голям 
npuяmeл на българската лumepa
mypa. 

11Buкuн2ume на gyxa" 
. .. HacnюящuRni сборник npeg

cma6я факn1uческu нau-y1116ъp
geнume npegcma6umeлu на noe
зuяnia на Исланguя gнес, goce2a 
абсолютно неuз6есmнu у нас, u 
mo 6 npe6og om орuгuнал. Пo
pagu noчmu несъщесn�6у6ащо
mо nознанuе за неuна111а кАасu
ческа основа u особени ycлo6ur. 
на paз6un1ue, gocma мoniu6u, об
рази u нюансu Вероятно ще 
убегнат на noBeчemo u, om наu
uзкушенumе ценun1елu на mo6a 
uзкусm6о. Но me _без- съмнение 
ще noчy6cm6am не206аmа голя
ма хуgожесm6ена сuла, nък u са
мото за2ла6uе на кнu2аmа · "Вре
мето u 6ogama", заuмсm6ано om 
cmuxom6opeнue на Щеumн Щеu
нар, ga6a ключ към разбuранеmо 
u на mяхноmо m6opчecm6o, u на 
самобumнаmа uсланgска gywe6-
нocm, npegnocma6uлa xapaкmep
нocmma му. Времето е 6oga, а 
6ogama е 6реме, бuхме заключu
лu u нuе, Вече убеgенu 6 оназu 
ненакърнима Връзка межgу ми

нало, настояще u бъgеще, меж
gу чо6ек u npupoga, сх6ащана не 
само 2еофuзuческu u бuоло�uч
но, но 4. 6ъ6 6семuрен обх6аm, 
кояmо me разкрu6аm, npuga6au
кu u нenogoзupaнu u 6ълну'6ащu 
uзмеренuя, omcmqя6auкu я не са
мо каmо усещане, а u KiJmO c6e
nio2лeg. Пoemume, 6ключенu 
mук, go eguн яркu лuчносmu 6 
кулmурнuя жu6om на с6ояmа 
страна, са u gocma разлuчнu · 2е
нера цuон но, ugeuнo, ecmemu
чecкu. Събрани заеgно обаче me 
gonpuнacяm за uз2ражgанеmо на 
общо, но mочно 6nечаmленuе за 
но6аmа uсланgска nоезuя, също 
mъu странно, магнеmuчно u не-

uзлечuмо uзжu6я6ане, какmо 
6сuчко на mехнuя ocmpo6 u на· 
peg с безсnорнаmа наслаgа, коя
то npegocma6яm, ocu2ypя6am u 
богата uнформацuя за него6о
mо бumue, за gухо6нuя му мepu
guaн. 

ВЕРА Г АНЧЕВА 
(Из npegгo6opa) 

Времето u 6ogama. Съ6ре
менна uсланgска noe3uя. Cъcma-
6umeлcm6o: Вера Ганче6а; npe-
609 om uсланgскu: Auгup Е. С6е
рuсон; pegaкmopu: Геор2u Конс
mанmuно6, Люgмuла Сла611нска; 
кнu2оu39аmел: Па6ел Сла6янс
кu. И39. "Лuце". С., 1999. 108 с. 
ISBN 954-8317-60-6. 

Книгата е изgаgена със съgейс
т6ието на Министерст6ото на 
културата на Исланguя и на Съ
юза на исланgските писатели. 

� ... 
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Kнu2ama "Нощна ламnа cpeg 
бял gен" с къс(н)umе cmuxo6e на 
Блага Дuмumpo6a uз2лежgаm 
gжобно uзgaнue 6 сра6ненuе с 
nogбopa на цялото u m6opчecm-
6o 6 g6a mома om 1997 2oguнa. 
Далu "малката" кнu2а не е mexнu
яm общ знаменател: оm2лъх6а
ща nоезuя u еgно6ременно крuс
mалuзuраща eguн om нau-npucъc
m6aщume 2ласо6е 6 съ6ремuеmо 
нu; nоезuя, кояmо 6uguмo се om-

mласк6а om6ъg сло6оmо, кояmо 
се_ сmя2а за nо-gалечен - бял nъm; 
залезноmо злаmо на noemecama: 
Жанро6о cmuxo6eme клонят към 
noemuчнuя фрагмент, а не към u 
без mo6a uронuчно нареченumе 
"Хаuку, хаuку ... хм-хм ... ". Намерена 
е не206аmа с6обоgа, но u necme
лu 6ocm на uзказа, u наu-6ече -
6зрu6наmа му мuсло6носm. 

Цялата cmuxocбupкa се усеща 
каmо nocmuгнamomo "npucъcm-
6ue смълчано" (cmuxom6opeнue
mo "Незабележuмосm" om 1970 2.) 

на сло6оmо, каmо 6заuмоnо
ражgане межgу uзgуманоmо u 
неuзgуманоmо. Мълчание u 
mux 6зрu6 · mo6a е рumъмъm 
на maзu nоезuя. Тъu заgъха
носm не се усеща (а "С gyмu 
заgъхВам се аз"), mъu gyмume 
uзлu6am go gъно gywama ("До 
gъно uзgумах себе cu"), но слеg 
каmо npegu са бuлu "разбушу
вано мълчание", а не nо-малко 
каз6ане е: "Наu-нужноmо//не 
сме cu -казалu!" u "Имам как6о 
ga mu кажа".' в maзu cmuxocбup-

ка се "чу6а" смuсълъm на gъл20 
носенumе omnpegu gyмu; сло6о
mо mук mъpcu емблемаmuчнаmа 
cu сuла (cmuxom6opeнuemo "Бег
ло" om 1969 2. е uз2раgено Вър
ху сра6нumелнаmа 6ръ3ка меж
gу "Еgна улuчна ламnа,// забра
Вена gенем ga c6emu" u хрум6а
неmо: "Понякога мu се cmpy6a,/ 
/ че u аз съм mака6а// забра6е
на ламnа// nocpeg бял gен// ga 
c6emu сама.", а 6ъ6 6apuaнma 
"A6monopmpem" om 1 998 2. съ
щuяm · образ се разгръща каmо 

a6monopmpemнa меmафорuчна 
емблема). 

Ако 6 раннumе cmuxo6e 2ла6-
нuяm 2epou на maзu nоезuя е сло-
6оmо-nоезuя ("Всяко m6oe cmu
xom6opeнue//mu съзgа6аu каmо 
nослеgно" (1966), 6 къс(н)umе е 
cлo6omo-жu6om ("Колкото gyмu 
- mолко6а gнu" (1998 2.). Ако 6 на
чалото заg npa2a се. npocmupa
wupoкuяm зо6ящ с6яm, mo 6
края om6ъg чepmama е зо6ящоmо 

На страница 4 
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ПРЕJ:tСТАВЯМЕ 

Литературни кръгове и ц3gания 
nog общата реgакция на Са.ба Василев. 

• 

Литературен кръг "Стрелец", ПреgгоDор, 
съста8ителст8о и приложение: Саба Васи
лев,· хуgожник: й8ан Бо.че8; Велико Тьрнобо, 
1995. 260 с ISBN 954439-368-4. 

Литературна 3:аgруга "Хипер.ион". Преgго
бор, съсФабителство и приложение: проф. 
g,p Стоян Илиев; хуgожник: Иван Боч.ев. Ве
лико ТърноОо, 1996. 349 с. ISBN 954-439-430-
З. 

Литератур.енл·ист "Pa3Duгop". Преgговор, 
състабителстбо и приложение: Елена Нал
бантова; хуgожник: иван Бочев. Велико Тър
ново, 1998. 296 с. ISBN 954439-500-8, 
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И3gameлcm8;Q "Ощ.80" - Велико Търново 
5000 ВJмuко Т�рново; п, к. 467 

Тfм. (:Q.6;2J6�·79,9(),-.т:ел,/фак<д}J2-79,70 "*· 

<lD КНИЖЕН@ш&Jv 
- • а 111 1 • 1111111111111•1 

ПОСАЕПИСНИК 

Поеmuчноmо сло6о 
оm2лъх6а 63рu6но 
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сло6о: "А mo е наu-6ъmре 
6 самuя Въртоп". Cmuxo
жuBeeнemo на Блага Дu
мumpoBa е нужgаmа om 
сВобоgно ceбenocmu2aнe 
gopu когато се заgъхВаме 
om соцuалнаmа cu с6обо
gа през 90-me 2oguнu; mo 
е прогласената ucmuнa, 
която, yBu, не може ga бъ
gе само Веgнъж прогласе
на u ucmopuчecкu заВеща
на. 

СВЕТЛАНА СТОЙЧЕВА 

Блага Дuмumpo6a. Нощ
на лампа cpeg бял gен. 
Къс(н)u cmuxo6e. Пър6о 

Блага ДититроВа 

u3gaнue. И3gameл-pegaк
mop: Kupuл Kaguucкu. И3g. 
"Но6 Злаmороz". Софuя. 
79 с. ISBN 954-492-141-9. 

СЬСТАВИТЕАЯТ ПРЕДСТАВЯ 

И3лu3ане 

Mлagu u gобре 
оnако6анu 
Граgски битоб роман 
за еgно изгубено пок_рление 

Йорgан иванчев е роgен пре3 1949 г. в Бургас. завър
шил е българска филология в СУ "Св. Климент Oxpugc
кu". Автор е на сборниците с ра3ка3и "Всичко, което 
нямаме'; ''Трибой'; "Крайбрежие'; на повестта "Семейни 
поgробности от края на сеgмицата" и романите "На
викът ga живееш" и "Цветовете на.ужаса". Негови са 
сценариите на игралния филм "Съgията'; както и на ре
gица gетски анимационни филми. 

CBemъm на романа обх
Ваща не2ероuчнаmа съgба 
на обuкноВенumе бъл2арu 
om началото на nemgecem-. 

. те 2oguнu go наВечерuеmо 
на npoмeнume. За разлuка 
om gpy2u onumu В iюgоб
на ВремеВа посока, Йорgан 
ИВанчеВ улавя нau-wupoкa
ma u заmоВа ВероАmно не
ексnлоаmuрана mема - Bce
кugнeBuemo. 

ДeucmBuemo се раз6u6а 
В nроВuнцuалнuя български 
2pag om 6ремеmо на m. нар. 
coцuaлucmuчecкu начuн на 
жuBom (още по-конкретно 

. - В Бургас). 
Фабулата nрослеgяВа 

eguн gен (17 марm 1989 2.) 
om жuBoma на учumеля по 
фuзкулmура Бакалов, 6 кou
mo mou бuВа поканен om 
съученuка ci.J И2наm Фро
ло6 ga му стане кум. Дока
то paзnuBam по moзu no
Bog, gBaмama срещат еgна 
слеg gpy2a gBe cBou съуче
нuчкu u за8ърw6аm gеня на 
Фроло6аmа яхmа с "6uно u 
разкоnчанu nанmалонu" ... 

' 

Йорgан 
И6анче6 

Maagu и gобре 
· опаkо9анц ".jP�;,'• 

Йорgан И6анче6. Mлagu 
u gобре оnако6анu. Пър6о 
u3gaнue. Рецен3енm: Мла
gен Влашкu; pegaкmop: 
Емuлuя Драzано6а; оформ
ление на корuцаmа: Ча6gар 
Щunко6. И3g. "Леmера". 
Пло6gu6, 1999. 194 с. ISBN 
954-516-160-4.

КРИМИНААЕ-

om марzuналносmmа 

На 15 януарu 1947 2. на 
пустееща площ (незастро
ен парцел) 8 Лос Анgжелuс 
е намерено uзнасuленоmо 
u разкъсано mяло на млаgа 
жена. Всuчкu Becmнuцu на
рuчаm жepmBama Черната 
Далuя u yбuucmBomo О cma
Ba npuчuнa за наО-2олямо
mо nреслеgВане 6 калuфор
нuuскаmа ucmopuя. 

Тазu кнu2а е часm om 
съВмесmен проект на Со
фuОскuя u Лонgонскuя yнu-
6epcumem u Българската 
асоцuацuя на yнuBepcu
memcкume женu (Б№Ж), 
фuнансuран om Брumанс
кuя ноу-хау фонg, за кое
то yчacmнuцume uзразя
Ваm сnецuалнаmа cu бла20-
gарносm. В рамкumе на 
проекта са ра-зрабоmенu 
6 ноВu yнuBepcumemcкu 
курса В разлuчнu обласmu 
- фuлософUА, СОЦUОЛО2UЯ,
кулmуроло2uя, чужgоезu
ко6о рбученuе, лumepamy
pa u лumepamypнa meopuя
- с opueнmaцuA към nроб
лемаmuкаmа на poga (gen
der). Бuблоmекаmа на БА
УЖ, eguнcmBeнa с mакаВа
сnецuалuзацuя 8 страна
та, беше разширена с око
ло 200 ноВu за2ла6uя. То
Ва gage 6ъзможносm pogo
Bo насоченuАm nogxog ga 
намерu мясm'о u В разлuч
нu курсоВе, Вече npenoga
Baнu uлu ноВu, В СофuОс-

кuя u gpy2u бъл2арскu yнu
Bepcumenш. В maзu бuблu
оmека обаче, както uзоб-· 
що В 02ромнuА nomoк om 
лumepamypa с nоgобна me
мamuкa, uзgа6ана наnосле
gък по c6ema, npeoблaga
Bam ан2лоезuчнumе кнu2u, 
което 02ранuча6а кръга 
на nomeнцuaлнume чuma
meлu cpeg бъл2арскuте 
cmygeнmu u npenogaBame
лu u особено cpeg no-wu
poкa ma общесmВеносm. 
Именно очерmалаmа се не
малка npa3нoma откъм 
meкcmoBe на б1'>л2арскu 
езuк В uнmepgucцunлuнap
нama хуманumарна област 
"meopuя на poga" се cmpe
мu ga заnълнu maзu него
ляма кнu2а. 

Тя mрябВа ga бъgе чете
на каmо снuмка на eguн 
процес на uзлuзане om 
мар2uналносmmа - научна
та мар2uналносm, особе
.но 6 бъл2арскuя конmексm, 
както u женската мар2u
налносm В по-общ социа
лен план. С неuноmо съз
gаВане aBmopкume с nо-20-
лnма uлu по-малка степен 
на фемuнuсmка осъзна
mосm (u В meopemuчeн, u 
6 noл.umuчecкu смuсъл), с 
nо6ече uлu по-малка науч
на/общесmВена pewumeл
нocm се 6nuc6am В eguн 
gucкypc, кoumo 6 meope
muчнo-кpumuчнama npaк
muкa по cBema Вече е uз
мuнал същuя nъm: om "2e
mouзupaнa" област с 02ра
нuчен u nompeбumeлu u 
ugеоло2uческа наmоВаре
носm към научен/nолumu
ческu nogxog с огромно 
разnросmраненuе u npuлo-

женuе. 
Разнороgносmmа u разно

nосочносmmа на meзu meк
cmoBe, ommaм u жанроВаmа, 
нехомо2енносm на кнu2аmа 
са съзнателно mърсенu, за 
ga оmразяm начuна/начuнu
mе, по кoumo/кoumo се guc
кymupa nроблемаmuкаmа на 
poga В края на 90-me 2oguнu 
на ХХ Век. ABmopкume по 
разлuчен начuн u с разлuч
нu cpegcm6a uзразяВаm eg-

- на обща убеgеносm ВъВ
Важносmmа на nронuкВане
mо · на pogo6o обуслоВенu
mе gucкypcu В xyмaнumapuc
muкama.нa nocmмogepнomo
(а що се отнася go България
nocmmomaлumapнomo) об
щесmВо.

За2ла8uеmо "Mauкu u gъ
щерu" 208opu по-малко за
ucmopuчecкa npueмcin6e
нocm межgу nоколенuя, ма
кар че В maзu кнu2а cmaBa
gума u за нея, оmколкоmо
за себеуmВържgаВане чрез
разлuчносmmа, както В me
мa m u кa m a на noBeчemo
meкcmoBe, mака u В uзбра
нumе om aBmopкume nog
xogu В gucкymupaнemo О, а
ommaм u В gucкypcu6нo
жaнpo6ume uм cmpame2uu.

РJ\ЛИЦА МУХАРСКА 
(И3 преgговора) 

Mauкu u gъщерu. Поко
ленuя u nocoкu 6 бълzарс

. кuя фемuнu3ъм. Пър6о u3-
gaнue. Cъcma6umeл u оm-
206орен pegaкmop: Ралuца 
Мухарска; pegaкmop: Мuла 
Вълко6а; хуgожнuк: Коне-. 
maнmuн Жеко6. ИК "По
лuс". С., 1999. 224 с. ISBN 
954-90375-3-3.

С разслеgВанеmо се зае
ма m Бакu Блеuхърg u Лu 
Бланчър: ченгета om Уо
рънmс Скуоg (ompяga за 
apecmu), npuяmeлu u съnер
нuцu, Влюбенu 6 еgна u съ
ща жена. Но u g8aмama са 
обсебени om мuсълmа за 
Далuяmа, Bogeнu om мрач
н u я uнmepec ga научат 
6сuчко за жuBoma u ga за
ло6яm убuеца, ga я npume
жa Bam gopu В смърmmа. 
Търсенето ще 2u noBege 
през aga на слеgВоенен Xo
лuByg, към ucmuнama за 
същносmmа на uз6раmенuя 

жu6om на мърmВаmа, om
Bъg npegeлume на собсm
Венаmа uм ncuxuкa - към 
пълно умоnомраченuе ... 

Джеuмс Елроu. Черната 
Далuя. Амерuканска, nър6о 
u3gaнue. Пре6оg: Сuл6uя 
Вълко6а; хуgожнuк: Пеmя 
Браuко6а. ИК "Пеmрuко6". 
с., 1999. 350 с. 


