
CASA LIBRI
ул. „Цар Асен“ 64, 
София

Гръцко кафe / Greek Coffee
Катерина Хапсали / Katerina Hapsali

ФАТАЛНА автомобилна катастрофа с гръцки бизнесмен, преобърнала 
живота на младата му съпруга – българска журналистка. Сурова 
истина, изплувала на повърхността. И смело навлизане в дълбините на 
родовата история, в които ТЯ (Катерина, Жената, Пречистващата 
се) търси себе си и от които изтръгва енергии за справяне с болката...

Това е само сюжетната рамка на романа „Гръцко кафе”. Сплитайки 
автобиографично и фикционално, историческо и интимно, той дръзко 

разтваря пластовете на времето и се вглежда в разломите му, спотаили първични сили, 
стари конфликти и стереотипи.

Всъщност „Гръцко кафе” е разказ за Балканите, за ГРАНИЦИТЕ на Балканите – парадо-
ксално свързващи и разделящи. Тях историята немилостиво изпитва, завихряйки в странно 
безредие разпокъсани човешки животи, национални комплекси, архетипи, разтърсващи 
страсти на устояващи мъже и жени, горди жестове, сдобиващи се с ценност чрез белези-
те от раните... Но преди всичко това е разказ за границите в самите нас, за границите 
в съзнанието, които и днес упорито укрепват собствените си територии и чието прео-
доляване винаги е свързано с травмата – на миналото и на паметта.

„Гръцко кафе” е блестящо написан роман. Фрагментиран, с деконструирана хронология, 
той е паноптикум от „малки” и „големи” истории, виртуозно споени от множество 
гласове, които свободно преминават през времето и пространството и дават сила на 
настоящето. Той е притчово-песенен, писан е сякаш от утробата – една съкровена изпо-
вед на Майката пред Сина, който ще продължи не само нишката на живота, но и на 
разказа.

Но най-вече „Гръцко кафе” е модерен роман, който без страхове оголва уязвими места и 
приканва не само към размисъл, но и към разговор – за нашата обреченост да сме СВЪР-
ЗАНИ.

A fatal car crash with a Greek businessman capsized his young wife's life. She is a Bulgarian journalist. 
The raw truth surfaced. What follows is a bold entering into the depths of family history in which she 
(Katerina, the wife, the self-purifying woman) is looking for herself while wringing energy to deal with the 
pain...

This is just the plot framework of the novel "Greek coffee". Tangling autobiographical and fictional, 
historical and intimate, this storyline boldly dissolves the layers of time and looks at its faults concealing 
primary forces, old conflicts and stereotypes.
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“Siko, Chroni, siko!”

Get up, Chroni, get up...

That’s what your grandmother kept on wailing in the small, stuffy room. 

She wept with despair and rage. She looked suddenly old and insurmountably alone. Despite the tens of 
figures of people, immobilized in the heavy air, steeped with the sweet fragrance of incense.d

I will never forget this very specific fragrance. Formalin and flowers.

“Siko, Chroni, siko! Why are you doing this to me?” 

That’s what your grandmother kept screaming as she threw herself onto the open coffin. She covered your 
father’s heavily made-up face with kisses, stroked his unexpectedly grey hair. A few days earlier I had seen 
a young man off to work. Death, or possibly the encounter with it, had made him at least twenty years 
older. 

The village women would haul Demetra up and drag her back to sit on the small couch beside your aunt 
and your grandfather, who was stupefied with agony. Just so she could get up a minute later and go back 
to kissing your father. 

That’s how I found them, your Greek family. Arranged next to each other along the cheap old couch as 
if on display. Destitute, flattened – by the grief, by the heat, the saturating Greek heat, by the looks of 
the people, whose sympathy alternated with a dark foretaste of festivity. 

The village of Neos Stavros had never seen such a funeral. At least the villagers couldn’t remember one 
like it. And they remembered a lot. Even though they didn’t like to talk. 

A funeral with four bishops and hundreds of wreaths. With indecently expensive cars and busloads of 
construction workers.

Siko, Chroni, siko....

Your father, covered with flowers, his face blue, his hair – grey, did not get up. And never, ever again would 
his unparalleled chuckle resound. Nonetheless, that very day, the one willed on me to be the worst day of 
my life, I had the stinging feeling that he would get up. Your dad liked surprises. Three years earlier, he 
had given me an engagement ring just a few days after we’d first met... We sat in a smoke-filled Indian 
restaurant full of drunken Brits, somewhere around Varna. While I was busy with the order, your father 
dragged over from goodness knows where an off-key gypsy band, telling them to sing only “Miss Katerina.” 
“Pretty miss Katerina,” he sang, ardently, alluringly out-of-tune. And every time the chorus ended, he 
asked me in a sly, yet childlike way, “Lav, weel you merri me?” 

I was just laughing – it was funny, but sweet – and the gypsies would pick up their 

instruments time and again, while the English tourists applauded. They obviously didn’t get the fact that 
the gypsies were playing one and the same song.     

After the seventeenth time, however, Polychronis Georgiou Salis grabbed my frail shoulder, emaciated by 
dieting, and said in his incomparable Bulgarian: “Look hya. This is the lastime I propoz. Eef you don’t 
answer me now, I weel stop. I weel never ask you egein!” 

“Yes,” I said to him, before I could block the words. “I’ll marry you.”

Your father kissed me. A brief, cheerful kiss, with no excess drama or frenzied passion. I’d already said 
“yes.” There was no reason for him to trample his male dignity one more time. The way they saw it in Neos 
Stavros. 

“Well, then, this calls for a song... Eh, Lorenzo, do you know the song “Miss Katerina?” 

Your father was that kind of man. He had a strange, yet seductive charm. He could get out of any 
situation with his grin and temperament. And yes, for some reason he called “Lorenzo” everyone whose 
name he didn’t know. 
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Балкански ритуал / Balkan Ritual
Георги Тенев / Georgi Tenev

От Ватикана в Рим – до Персеполис в Иран. От парламента в София 
– до бреговете на Ефрат в Месопотамия. „Балкански ритуал“ е исто-
рически трилър, криминално-мистичен роман, който събира в едно 
тероризма, войната в Близкия изток и битките на политическата 
арена. По ръба между историческите събития и въображението, той 
увлича в приключение, непознато досега в нашата литература.

Георги Тенев стилизира престъплението до висотата на класическа 
драма. Открадната книга се появява от нищото, разкриват се мисте-

риозни археологически загадки. Тайните на бившата социалистическа държава мутират в 
нови форми на корупция. Елитите – политически, икономически и църковни – срещат 
самотен мъж с погубено минало и кратко бъдеще. Kомисарят Колев държи ключа за тай-
ните на властта, прошката и обвинението. Играчите ще бъдат изиграни, злочестите 
ще имат втори шанс. Трябва само някой да се осмели и да пожертва себе си. Нещо като 
ритуал.

From the Vatican in Rome to Persepolis in Iran. From the parliament in Sofia - to the shores of the 
Euphrates in Mesopotamia. Balkan Ritual is a historical thriller, a crime-mystic novel that brings together 
terrorism, war in the Middle East and the battles of the political arena. On the edge between historical 
events and imagination, the narrative engages the reader in an adventure not previously known in our 
literature. 

Georgi Tenev stylized a crime to the height of classical drama.
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Бяло сладко / White Jam

Димитър Шумналиев / Dimitar Shumnaliev

„Бяло сладко“ е модерен прочит на Бялото братство. Имал ли е дъщеря 
Петър Дънов? Какви тайни пази архивът на личната стенографка на 
Учителя?

Авторът ползва архиви, спомени, записки, свидетелства на Бялото 
братство. Премества се да живее до гроба на Петър Дънов в кв.”Из-
грев”, София. На ул. „Опълченска” 66 Учителя и Георги Димитров делят 
една къща. Учителя неведнъж спасява пролетарския вожд от полицей-

ски хайки. От Москва Георги Димитров разпорежда на народната власт Петър Дънов да 
бъде погребан в Изгрева, върху терен на дъновистите. Върху останалите парцели е 
построено... посолството на Съветския съюз.

"White Jam" is a modern interpretation of the White Brotherhood. Does Peter Deunov have a daughter? 
What secrets does the archive of the personal stenographer of the Master hold? The author uses archives, 
memoirs, notes and certificates of the White Brotherhood. He moved to live near the grave of Peter 
Deunov in Sofia. It turns out that the Master and Georgi Dimitrov shared a house on "Opalchenska" 
St., and the Master repeatedly saved the proletarian leader from the police raids.
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Катафалка, два носорога / A Hearse, Two Rhinos
Петър Крумов  / Petar Krumov

Зимен курорт, изтощена любов, красиви женски крака, актриса със 
слабост към кокаина, баща с алцхаймер, убиец... два носорога. И един 
чиновник на средна възраст, овладян от болката и съмнението, който 
се опитва да реши кризата, настъпила в живота му. Бягайки от инер-
цията и преструвките, той постепенно се откъсва от зоните на 
своята сигурност, за да се озове оголен и омерзен пред извода за собст-
вената си  същност.
Това е роман – екзистенциално пътешествие, мрачен и ироничен разказ 

за онзи сюблимен момент, когато в добре подредения ни живот изникват въпросите: 
Прокудени ли сме от света, който сами сме устроили за себе си? Съществува ли изход 
от непрогледната нощ, в която попадаме?

Winter resort, an exhausted love, beautiful female legs, an actress addicted to cocaine, a father with 
Alzheimer, a killer and ... two rhinoceros. And a middle-aged clerk overwhelmed by pain and doubt, who 
tries to solve the crisis that has occurred in his life. Running from inertia and pretensions, he gradually 
breaks away from his security zones to find himself unprotected and disgusted by the truth about his own 
essence.

Близки срещи със смесени чувствa / 
Close Encounters with Mixed Feelings
Мария Касимова-Моасе / Maria Kassimova-Moisset

„Близки срещи със смесени чувства“ не се вписва в определен жанр. Тя не 
е нито роман, нито документалистика, нито автобиография. Истории-
те, събрани в нея, са разнородни, но само на пръв поглед несъвместими. 
Това са журналистически статии, есета и портрети, публикувани в 
различни медии през последните повече от десет години. Наравно с тях 
са включени и самостойни текстове, разказващи контекста, предистори-

ята или следствието от тяхното публично появяване. Откровено и много лично.

Тази книга е опит за излизане от журналистическата анонимност. Тя е разказ за двете 
страни на една монета. Като позитива и негатива във фотографията. Като спектакъла и 
болезнените репетиции преди това. Книга за видимото, публичното и невидимото, болезне-
но съкровеното. 

„Близки срещи със смесени чувства“ е пъзел от истории, които всеки сам подрежда в емо-
ционалната си памет. В тях се оглеждат времето, човешките взаимоотношения, страхове-
те и мечтите ни... Малки истории за големия живот.“ 

Георги Тошев

"Close Encounters with Mixed Feelings" doesn't fit a particular genre. It is neither a novel nor a 
documentary or a autobiography. The stories collected here are versatile and incompatible - just at first 
sight. This book contains journalistic articles, portraits and essays published in various media over the past 
ten years. Equally, the book includes self-contained texts that reveal the context, the history or the effect 
of their public appearance. Honestly and very personally.
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Балканска рапсодия / Balkan Rhapsody
Мария Касимова-Моасе / Maria Kassimova-Moisset

… В онзи момент, в който носи сина си на ръце. В който момичето му 
върви отляво до сърцето и нищо, нищо, само върви, просто върви. В 
който стъпките не трупат печал, напред и напред правят крива линия 
от подметки и с всяко стъпване отлюспват по една тъга на паважа. В 
който отзад чайките вият гнезда, а отпред гларусите ги напускат. В 
който градът с къщите и хората в тях и градът с хората и къщите у 
тях става картина и се смалява, изтънява, избледнява, топи, размива, 
изсъхва, събира се в една права линия, тире между две думи и един 

смисъл, мост над водата между две земи. 

       В онзи момент Ахмед беше щастлив. 

Кашмиреният шал на Мириам, все така откъм бялата му страна, покриваше леко преви-
тите й от студения вятър рамене и краищата му трептяха. Тя излизаше от време на 
време на палубата, присвиваше очите си, за да съзре как остатъците от миналото й се 
хербаризират в спомени, и много тихо, едва-едва въздишаше. Дъхът й се сливаше с надигна-
лата се наоколо водна пяна и оставаше там да плува с рибите. Не й беше мъчно. Само 
малко… Само малко, когато я видя в далечината, с бяла рокля на червени ягоди, същите от 
пердето в общата им стая. С шапката с голяма периферия, която, когато си тръгна в оня 
ден от дома, остави. Че ако някога й потрябват отличителни белези за разпознаване в 
далечина, когато две очи от една палуба трябва да я видят, да си я сложи. Мила. Стоеше 
отвън, на кея, държеше с едната си ръка шапката да не литне от главата й заради вятъра, 
а другата - в малка зелена ръкавица - висеше до тялото й. Може би я видя, а може би не. 
Само повдигна онази ръка с малката зелена ръкавица, повдигна я, със сигурност я повдигна, 
и помаха. Въздухът се помести, птиците направиха път и повеят от нея побърза да 
стигне кораба, там, на палубата, до жената с кашмирения шал от бялата му страна, 
чиито краища трепереха. 

… Истанбул - тази дантела от цветове и аромати! Разтвори се в краката им, пръсна се 
на безбройни шарени парчета, разля се пред очите им и ги омая. Крачеха из калдъръмените 
улици, под прозорците с капещи от тях гераниуми, дюкяните с разтичащи се от сладост 
баклави, фурните с печени ядки, ябълки и омекнали от вкус тикви, дуварите с красиви 
порти, чиито халки потропваха при всяко отваряне и затваряне. Едва се разминаваха с 
подтичващи момчета, чиито току-що наболи мустаци стърчаха от напрежение да не 
обърнат големите медни подноси с кафе и вода връз някой добре настанил се господин с 
европейско пардесю и кехлибарена броеница в ръка. Очите им се залепяха върху пъстрите 
рокли и шапките на богатите жени, зад които скромно и с поглед, забит в земята, бързаха 
невръстни слугинчета с шарени кърпи на главите. Градът пулсираше с пазарите си, където 
гласовете се надвикваха да си хвалят стоката, да разказват сълзливи притчи за самотни 
майки, изоставени дечица и загинали на гурбет нечии синове, да гадаят бъдещето, с малки 
магии да лекуват настоящето и с молитви да изкупуват греховете от миналото. Зад всеки 
ъгъл изскачаше нов, невиждан и необятен свят, в който няколко реалности живееха едно-
временно и в съзвучие. От нечия врата изхвърча босо момченце, захапало дълга филия хляб 
с петмез, а секунда след това по петите му като кълбо се търкаляше цяла глутница крещя-
щи хлапетии. Няколко крачки по-натам двама мъже спокойно пришпорваха бавните си коне 
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ден от дома, остави. Че ако някога й потрябват отличителни белези за разпознаване в 
далечина, когато две очи от една палуба трябва да я видят, да си я сложи. Мила. Стоеше 
отвън, на кея, държеше с едната си ръка шапката да не литне от главата й заради вятъра, 
а другата - в малка зелена ръкавица - висеше до тялото й. Може би я видя, а може би не. 
Само повдигна онази ръка с малката зелена ръкавица, повдигна я, със сигурност я повдигна, 
и помаха. Въздухът се помести, птиците направиха път и повеят от нея побърза да 
стигне кораба, там, на палубата, до жената с кашмирения шал от бялата му страна, 
чиито краища трепереха. 

… Истанбул - тази дантела от цветове и аромати! Разтвори се в краката им, пръсна се 
на безбройни шарени парчета, разля се пред очите им и ги омая. Крачеха из калдъръмените 
улици, под прозорците с капещи от тях гераниуми, дюкяните с разтичащи се от сладост 
баклави, фурните с печени ядки, ябълки и омекнали от вкус тикви, дуварите с красиви 
порти, чиито халки потропваха при всяко отваряне и затваряне. Едва се разминаваха с 
подтичващи момчета, чиито току-що наболи мустаци стърчаха от напрежение да не 
обърнат големите медни подноси с кафе и вода връз някой добре настанил се господин с 
европейско пардесю и кехлибарена броеница в ръка. Очите им се залепяха върху пъстрите 
рокли и шапките на богатите жени, зад които скромно и с поглед, забит в земята, бързаха 
невръстни слугинчета с шарени кърпи на главите. Градът пулсираше с пазарите си, където 
гласовете се надвикваха да си хвалят стоката, да разказват сълзливи притчи за самотни 
майки, изоставени дечица и загинали на гурбет нечии синове, да гадаят бъдещето, с малки 
магии да лекуват настоящето и с молитви да изкупуват греховете от миналото. Зад всеки 
ъгъл изскачаше нов, невиждан и необятен свят, в който няколко реалности живееха едно-
временно и в съзвучие. От нечия врата изхвърча босо момченце, захапало дълга филия хляб 
с петмез, а секунда след това по петите му като кълбо се търкаляше цяла глутница крещя-
щи хлапетии. Няколко крачки по-натам двама мъже спокойно пришпорваха бавните си коне 
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и от висотата на гърбовете им оглеждаха безкрайната улична гмеж. Някаква странна 
организация имаше зад цялата тази плътска маса от човешки тела с техните мустаци, 
бастунчета, вратовръзки, джобни часовници, броеници, пенснета, каскети и меки шапки, 
къна и пръсти с дълги нокти, саръци, кърпи и чадъри срещу слънце. Нещо магично водеше 
този неописуем хаос и го превръщаше в нов, обещаващ и ведър свят, в който можеш да 
бъдеш каквото си поискаш. И в който можеш да останеш анонимен. За Ахмед и Мириам 
това беше всичко, от което се нуждаеха. Вероятно и за малкия Хаалим, който проспа 
почти цялото пътуване на кораба, завит хубаво до топчестото си носле в прегръдките 
на майка си. Когато се събуди от шумовете и гласовете на Истанбул, докато магарешка 
каруца ги откарваше до новия им дом и подрипваше по калдъръмените сокаци, не се разпла-
ка. Пое дълбоко въздуха с всичките му дъхове на канела и карамел, стафиди и сушени 
кайсии, лук и агнешко, куркума и шафран, роза и закум и с две ръце прегърна през врата 
баща си. “Хош гялдиниз, Хаалим!”*, му каза той. “Добре сме дошли, сине!”, му каза Мириам.  
*  Добре дошъл, Хаалим! (Тур.)

Балканският полуостров през първите десетилетия на миналия век – съдбите на героите 
се срещат в свят, изпълнен с религиозни табута, суеверия и вкаменени морални норми, 
между бежанските пътища на Албания, неукрепналата все още България и модерна Турция 
на Кемал Ататюрк. Едновременно с този драматичен сюжет, пронизан от болка, но осве-
тен от свободата да обичаш и да бъдеш обичан, една съвременна жена води вътрешен 
диалог с предците си, за да си обясни емоционалните, етичните и личностните решения на 
онези, чиято кръв тече във вените й. Така, споена от два паралелни сюжета, свързани един 
с друг, но отдалечени във времето, на страниците на тази книга се разказва една магична 
балканска история, в която единствено важно остава това, което духът иска да сподели.

The Balkan peninsula during the first decades of the last century - characters' fates meet in a world filled 
with religious taboos, superstitions, and petrified moral norms, between Albania's refugee roads, Kemal 
Ataturk's modern Turkey and Bulgaria, still unstable. Along with the dramatic storyline, pierced by pain but 
illuminated by the freedom of loving and being loved, a modern woman carries on her inner dialogue with 
her ancestors, in order to explain the emotional, ethical and personal decisions of those whose blood flows 
in her veins...


