
творци и реализираме меч-
ти”. С Галина Попова, която 
лично редактира книгата, се 
впуснахме в това вълшебно 
предизвикателство, а бла-
годарение на красивите 
илюстрации на художничка-
та Анна Бабич, детската 
книга стана книжно бижу за 
принцеси.”
Текстът отлежавал 6-7 го-

дини, но все не можела да 
намерли време да го обле-
че в корици и да го пусне на 
бала. „Сега почувствах, че 
мога да се заема и да реа-

лизирам тази си мечта за 
детска книга. Исках да съз-
дам нещо, което ще остане 
дълготрайно във времето, 
нещо красиво и много мило 
за мен, надявам се и за 
всички малки читатели – 
книга за принцеси”, казва 
Анна. 
Авторката е сред малкото 

принцеси, които са се кичи-
ли с корони и след излизане-
то от пубертета. Освен това 
тя е майка на два принца - 
Александър и Симеон. И 
както вече споменахме, но-
сителка на две корони: през 
2017 г. става „Мисис Бълга-
рия – Европа 2017”, а през 
2018 г. в Гибралтар е на тре-
то място в конкурса „Мисис 
Европа 2018”. 
В професионалното си 

развитие Анна е част от еки-
па на една от най-големите 
телекомуникационни компа-
нии в България.
В живота Анна Стефано-

ва е лъчезарен човек, обича 
предизвикателствата, пре-
следва мечтите си и не спи-
ра да се развива.  
Шоколадът е голямата й 

страст – ежеседмично съ-
творява красота чрез ръчно 
правени шоколадови бонбо-
ни и сладкиши. Нима това не 
е магия? 
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Носителят на най-
големите литера-
турни награди на 
Скандинавския 
север пристига в 

България с една епична 
любовна история за богато 
семейство от Хелзинки и за 
мъжа, който разкрива тех-
ните тайни. А какво ли би 
било, ако авторът не беше 
във върховата си форма? 
Това няма да разберем от 
този великолепен роман, 
издържан психологически, 
силен и въздействащ, както 
само този скандинавски ге-
ний го умее.
Три велики романа на 

Шел Вестьо го утвърдиха 
като водещото име сред 
съвременните финланд-
скошведски автори. „Къде-
то някога вървяхме” беше 
преведен на повечето евро-
пейски езици и бе отличен с 
наградата „Финландия”, 
най-престижната в родина-
та му, а филмът по него бе 
номиниран за „Оскар”. 
„Мираж 38” бе удостоен с 
Наградата на Северния 
съвет за 2014 г. „Небето, 
жълто като сяра” получи 
наградата на Обществото за 
шведска литература. След 
първите два романа, това е 
третият, който излиза на 
български в издание на 
„Персей”. Номиниран във 
Франция за наградата „Жан 
Моне” и Наградата на чита-
телите. 
Семейството на младия 

герой разказвач заминава 
за почивка в скромна сел-
ска къща, която са наели 
край морето, където небето 

„Дори и за секунда не се съмняваме, че Вестьо е един от най-големите писатели на Скандинавския север 
днес.” - Svenska Dagbladet.

Х арактерно за малките 
момиченца е, че оби-

чат да си играят на принце-
си. Във въображението си те 
са наследници на кралства, 
а и както знаем добре – в 
приказките доброто винаги 
побеждава.
Животът отрезвява меч-

тите ни и ни приземява, но 
има хора, които завинаги ус-
пяват да съхранят детския 
дух у себе си, за да продъл-
жат да мечтаят и да сбъд-
ват мечтите си. От 13 май на 
книжния пазар е сбъднатата 
мечта на Анна Стефанова - 
„Принцеса Анна”. Сбъдната 
– защото всяка кралица, ка-
квато тя се чувства, най-на-
пред е била нечия любима 
принцеса. И защото детски-
те книги са сред най-важни-
те книги, които някой някога 
някъде ще прочете и ще по-
дари.

„Принцеса Анна” е приказ-
ка за приятелството, за спо-
делянето, за мечтите. С по-
желание към хората и по-
специално към малките чи-
татели и слушатели, да се 
радват на живота, да ценят 
приятелите си и да им го по-

казват. Всеки 
ден ни очак-
ват безброй 
малки чудеса. 
Единстве -

ното, което 
Анна Стефа-
нова е трябва-
ло да напра-
ви, след като 
тази прелест-
на книжка е 
оживяла във 
въображение-
то й, а тя прос-
то е изляла 
душата  си 
върху листи-
те, е било да 
намери изда-
телство, което да сбъдне 
мечтата й докрай. 

„Благодарение на актив-
ния си социален живот, мно-
гобройни познанства и прия-
телства в различни браншо-
ве и с най-различни хора, да 
избера партньор за реали-
зирането на детската книж-
ка се случи бързо – споделя 
тя.- Поразпитах приятели и 
повечето ми препоръчаха 
малкото семейно издател-
ство „Екрие”. Хареса ми сло-
гана им: „В Екрие работим с 

В ъпреки че концертът, 
с който трябваше да 

направи премиера на 
своята „Книга за песните”, 
беше отменен и всички 
предварителни планове - 
зачеркнати, Стефан Въл-
добрев много бързо из-
мисля алтернативи за 
своите фенове.
Вече е заснел 42 виде-

оклипа, които ще пусне в 
Ютуб канала си. „Всяко от 
тях започва с мои уводни 
думи и продължава със 
звуков файл на съответ-

ната песен от всяка глава 
на книгата”, уточнява ар-
тистът. „Книга за песните" 
ще е на книжния пазар на 
15 май, а 5 дни по-късно - 
на 20 май, Стефан ще ок-
ръгли половин век. Енер-
гията му обаче е нестихва-
ща буря и той не си почи-
ва. „Направихме го за ва-
ше улеснение - цялата 
музика да е събрана на 
едно място, докато чете-
те”, допълва подбудите си 
за огромното количество 
труд по 42-те видеа Въл-
добрев.

Вълдобрев засне 42 Вълдобрев засне 42 
видеа за всяка глава видеа за всяка глава 
от книгата сиот книгата си

Приказка за приятелството между едно мал-
ко момиченце и Слънцето, за радостта и спо-
делянето, за значението на приятелството. 

Принцесите още мечтаят и сбъдват Принцесите още мечтаят и сбъдват 
мечтите симечтите си

Шел Вестьо разчертава Шел Вестьо разчертава 
драматичен триъгълникдраматичен триъгълник

„Толкова искаш да стигнеш до края на книгата, 
колкото искаш книгата никога да не свършва.” - 
Хелсин Саномат

носи оттенък на жълта 
сяра. Разказвачът е пото-
мък на средната класа, но 
това лято се сприятелява 
със самоуверения Алекс 
Рабел, внук на индустриа-
лен магнат. Той се влюбва в 
Стела, по-малката сестра на 
Алекс. И така започва 
бурна и неизбежна любов-
на връзка, която обхваща 
години. Светът около тях 
се променя, както и живо-
тът им. Но под блестящото 
лустро семейство Рабел 
крие тъмна тайна.
Повествованието се прос-

тира от избелелите от 
слънцето спомени от дет-
ството на разказвача от 
60-те чак до днес, когато 

мракът все повече се сгъс-
тява. 
Майсторски написана 

история за любов и преда-
телство, надежди и мечти, 
насилие и съучастие, прия-
телство и спомени, как те се 
променят с времето и как се 
изграждаме като личност 
от любовта, провала и вре-
мето, в което живеем. 
Ето и някои от отзивите 

за тази великолепна творба:
• „Тъжна и красива исто-

рия за пропастта между 
поколенията, за класовите 
различия и социалните 
промени, за моралната 
отговорност на автора - как 
колективните лъжи са без-
конечни, въпреки всички 

усилия за обратното - и за 
трудностите да се преодо-
леят предразсъдъците 
спрямо половата и етниче-
ска принадлежност. Роман 
за мечтите и разочаровани-
ята.”

• „Красива любовна 
история, но и размисъл за 
това, което разделя социал-
ните класи, тази пропаст, 
която често определя съд-
бите... Страстно ще обик-
неш тази книга.” - Tеlеrama

• „Сага, която се прости-
ра четири десетилетия. А 
също и опустошителна 
любовна история, портрет 
на цяло поколение, нарису-
ван от автора, който се пре-
върна в задължителен за 

четене.” - Biblioteca
• „Финландецът Шел 

Вестьо написа завладяващ 
и наситен с големи емоции 
роман за любовта, превър-
нала се в приятелство, и 
приятелства, които потъ-
ват в мръсотия.” - Politiken

• „Роман в голямата тра-
диция на реализма и психо-
логията, където хората, 
които изглеждат наранени, 
всъщност преминават през 
екзистенциалното предиз-
викателство, което живо-
тът предлага на всички 
нас.” - Jyllands-Posten

• „Страхотен роман на 
нашето време - за любовта, 
приятелството и провала. 
Изкушаващо е да се види 

авторът като алтер его на 
разказвача, тъй като те са 
на една и съща възраст, и 
двамата са писатели, но 
Шел Вестьо твърдо заявя-
ва, че това е роман, а не 
автобиография . ”  - 
Litteratursiden

• „Грандиозен и епичен 
начин да се разкаже любов-
на история, напомняща 
класики на Ивлин Уо и 
Джон  Ървинг . ”  - 
Arbetarbladet

• „Великолепен роман от 
Хелзинки. Точно като кла-
сическите семейни саги, 
като „Буденбрукови” на 
Томас Ман и „Гепардът” на 
Джузепе Томази ди Лампе-
дуза.” - Dagens Nyheter
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