
ПОКАНА
Издателство Сиела и Даниел Вълчев

Ви канят на представяне на книгата

23 ноември 2017 г., 19 часа

НДК, Зала 42 (вход откъм пилоните)

Със специалното участие на:

Иглика Трифонова, която ще вземе отношение по въпроса 
дали разказите стават за филмиране,

Димитър Стоянович, който ще вземе отношение по 
въпроса дали разказите стават за четене и

Борис Велчев, който ще вземе отношение по въпроса 
дали чрез разказите авторът е осъществил някой от 

съставите на Наказателния кодекс.

Наши гости ще бъдат актьорите  
Христо Гърбов и Николай Ишков и група Акага.

Нямате нужда от покана или от потвърждение.  
Просто елате.

Очакваме ви.

Д  А  Н  И  Е  Л   В  Ъ  Л  Ч  Е  ВТози сборник с разкази се 
състои от две части. Първа-
та част обхваща един нов 
цикъл от осем разказа, който 
публикувам за пръв път. 
Нарекъл съм го Осмият ден от 
седмицата. Това заглавие не 
съответства на заглавието 
на никой от разказите, 
които цикълът обединява, и 
(както обикновено става 
при мен) се появи случайно. Осмият ден от седмицата не е 
проблем на календара, а е въпрос на усещане. За мен осмият 
ден от седмицата е символ на нуждата, а и на способнос-
тта на човек да се откъсне от ритъма и от рамката на 
календара и да остане сам със своите си мисли и преживява-
ния. Всеки от тези осем нови разказа е заченат и износен 
през осмите дни от моите седмици. Това лято разказите 
само се родиха.
Във втората част от този сборник ще откриете (без 
никакви корекции) вече публикувания веднъж цикъл разкази, 
наречен Осем и половина.
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Цена 14 лв.

Даниел Вълчев

Ä  À  Í  È  Å  Ë   Â  Ú  Ë  ×  Å  ÂТози сборник с разкази се 
състои от  две части. Първа-
та  част  обхваща един нов 
цикъл от  осем разказа, който  
публикувам за пръв път . 
Нарекъл съм го Осмият ден от  
седмицата. Това заглавие не 
съответства  на заглавието 
на никой от  разказите, 
които  цикълът обединява, и 
(както  обикновено става 
при мен) се появи случайно. Осмият  ден от  седмицата не е 
проблем на календара, а е въпрос на усещане. За мен осмият 
ден от  седмицата е символ на нуждата, а и на способнос-
тта  на човек да се откъсне от  ритъма и от  рамката на 
календара и да остане сам със своите си мисли и преживява-
ния. Всеки от  тези осем нови разказа е заченат и износен 
през осмите дни от  моите седмици. Това лято  разказите 
само се родиха.
Във втората  част  от  този  сборник ще откриете  (без 
никакви корекции) вече публикувания веднъж цикъл разкази, 
наречен Осем и половина.
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