
„Никога	  не	  съм	  смятала,	  че	  целта	  на	  
живота	  е	  да	  натрупаш	  състояние.	  
Работих	  здраво	  още	  докато	  бях	  в	  
колежа,	  за	  да	  се	  издържам	  
самостоятелно.“	  

Сесилия Ахърн 

 

Родена през 1981 г., Сесилия Ахърн е голямото литературно събитие на 
Ирландия през последните години. Преди да започне кариерата си 

на писател, тя завършва журналистика и връзки с медиите.  

Живее със семейството си в Дъблин, Ирландия.  

 

Творчество 

Тя е едва на 21 години, когато създава първия си роман - „P.S. Обичам те!“. 
Той незабавно се превръща в международен бестселър. 

 Следващите й творби – „Където свършват дъгите“, „Ако можеше да ме видиш 
сега“, „Място, наречено ТУК“, „Благодаря за спомените“ и „Подаръкът“ – 

неизменно оглавяват класациите за бестселъри. 



 До момента книгите й са издадени в 46 страни и са продадени в над 10 
милиона екземпляра. 

 

      

♪♪♪ 

В „Ако можеше да ме видиш сега“ Ахърн прави задълбочено проучване на 
вътрешния свят на една 32-годишна жена. Така умело и живо пресъздава 
нейните мисли и преживявания, че изведнъж прагматичната, грубовата и 

нервна Елизабет се открива пред нас като самотна, уплашена и чувствителна 
млада дама, която има непосилната задача да сглоби смислен свят за себе си 

и за племенника си Люк. 

 

 

 

 

 

 



Награди 

Сесилия Ахърн е съавтор на наградения комедиен сериал „Коя е Саманта?“ 

През 2008 г. печели наградата „Най-добър млад писател“ 

 на списание Glamour. 

 

♪♪♪ 

На 7 май 2012 г. „Колибри“ издаде „Дневник на утрешния ден“ – пленителен 
разказ за съзряването и отговорността към бъдещето, поръсен с няколко 

щипки магия… 

Тамара Гудуин е умно и своенравно момиче, което има всичко. Когато баща й 
умира, нейният добре устроен свят се срутва - двете с майка й заминават да 
живеят в провинцията. Тук тя попада на една чародейна книга-дневник, 
среща странни хора с още по-странни спомени, прави разтърсващи 

разкрития за миналото и... без да иска пораства. 

♪♪♪ 

Казах на татко, че не искам да го видя никога повече и не го видях 
повече. Изобщо не се замислих за следващия ден или за вероятността 

тези думи да са последните ми думи към него и този миг да е 
последният ми миг с него. Това е голямо бреме. Има много неща, за 

които трябва да си простя. Нужно е време. 

(из „Дневник на утрешния ден“) 



       

 

Екранизации 

Дебютният роман на Ахърн, „P.S. Обичам те!“, е успешно филмиран -  
главната роля се изпълнява от известната американска актриса Хилъри 

Суонк. 

     

 

Любопитни факти 

● На 26-годишна възраст тя има зад гърба си 5 романа; твърди, че е 
наследила трудовата етика на баща си – бившия ирландски премиер Бърти 

Ахърн. 

● Ахърн често подкрепя и участва в различни благотворителни акции. 



● На въпрос кой роман чете в момента (интервю през май 2013 г.) тя 
отговаря: „На нощното ми шкафче лежи „Стогодишният старец, който скочи 

през прозореца и изчезна“ на Юнасон. Плени ме заглавието.“ 

● Автори и заглавия, които са я вдъхновявали да пише: Андрю Кауфман (The 
Tiny Wife and Born Weird), Мич Албъм (The Five People You Meet in Heaven), 
Одри Нифънегър (The Time Traveller’s Wife), Ейми Бендър (The Particular 

Sadness of Lemon Cake). 

● Сесилия не крие, че е пристрастена към криминална литература и трилъри 
и признава, че любимите й автори са Лий Чайлд и Карин Слотър. 

● Пише по една книга на година и смята, че този ритъм й отива, понеже е 
„енергична и концентрирана“ в работата си. 

♪♪♪ 

На 13 януари 2014 г. българската публика ще има удоволствието 

 да се запознае с една от най-прелестните й творби: 

АКО	  МОЖЕШЕ	  ДА	  МЕ	  ВИДИШ	  СЕГА	  
	  

          

Една книга за красивата душа на детството, за предизвикателствата на 
приятелството, любовта и семейството. И за философския поглед 

върху самотата. 



Основни персонажи 

♪♪♪ 

Елизабет 

Интериорен дизайнер, педантична, взискателна и строга. Води мислени 
разговори с хората и непрекъснато почиства невидими прашинки по 
мебелите. Отива на работа първа, за да се фокусира внимателно върху 
задълженията си. Мрази клюките и дискусиите. Казва каквото мисли. 
Самотна, непреклонна и несговорчива, Елизабет сякаш се е родила 

възрастна. Пази се от скандали със сестра си - Сирша, за да не изчезне от 
живота й и тя. Елизабет е предпазлива и убедена, че всеки, който влезе в 

живота й, рано или късно ще я напусне. 

Айвън 

Невидим за всички, освен за Люк, Елизабет и Сирша. Приятелството е негов 
специалитет. Чува това, което хората казват, и най-вече това, което не 
казват. Обича да се забавлява, затова не се занимава с възрастни. Просто 
присъства като всички нас и го виждат онези, които избират да го видят. 
Обича прегръдки, маслини, да се върти на стол, да оцветява картинки и да 

ползва думи отзад напред. Ведър, неочакван за самия себе си, с 
неподправено чувство за хумор! 

Люк 

Шестгодишен хлапак, който се страхува от майка си. Обича леля си 
Елизабет, както и да говори за зеленчуци със своя дядо. Най-добрите му 
приятели са Сам и Айвън. Дете, което тихо преживява разменените семейни 
роли и често пъти заема неприсъщата за възрастта му позиция на по-трезвия 

в семейството. 

Сирша 

Пристрастената, безразсъдна майка на Люк, която обсебва с присъствието си 
всички. Тя е безцеремонна, цинична, груба и егоистична. Разпознаваме я 
като една от главните причини за разбития и изолиран живот на Елизабет. 
Една жена, чийто инстинкт за лично щастие и удоволствие е по-силен от 

майчиното чувство и отговорността към рода. 

Брендън 

Бащата на Елизабет и Сирша. Сух, суров, дистанциран, незаинтересован и 
вглъбен в спомена за една млада жена, която го напуска с бебе на ръце и го 
обрича да пази тайната й. За целта се обгръща с неприветливост и студенина 

към околните. 

Бенджамин 



Строителен предприемач, който в лицето на Елизабет намира сродна душа... 

 

 

 
Анотация: 

Какво става, ако любовта е някъде там, под носа ти, а ти не си в 
състояние да я забележиш? 

Елизабет е твърде заета, за да поддържа приятелства. Освен че с 
неохота изпълнява ролята на настойник на Люк, шестгодишния си 

племенник, тя ръководи собствен бизнес и няма и миг за губене. И тъй 
като Сирша, нехайната майка на Люк, им създава само неприятности, 

двамата спешно се нуждаят от магия. 

От нещо, което да презареди и осмисли ежедневието им. 

Появява се Айвън. Спонтанен и необуздан мъж, с вкус към 
приключенията. Той променя Елизабет по непредставим начин. Айвън 
се опитва да помогне на Люк и дори не подозира за влиянието си 
върху нея, нито допуска, че тази среща ще рестартира живота му. 

Започват дни на странни съвпадения, провокативни случки, 

 неосъзнат катарзис и изграждане на дълбока привързаност.  

Скоро Айвън и Елизабет разбират, че са влюбени. Обаче в света, от 
където идва той, това усещане е забранено... 

♪♪♪ 



 

Това е една книга за вярата, че никой не е обречен да бъде това, 
което е. Или по-скоро това, което смята, че е. 

♪♪♪ 

Това е книга за освобождаването от собствените предразсъдъци и за 
онова, което в съвременния свят наричат Безгранична същност.  

♪♪♪ 

Това е книга за спасението – защото когато имаш въпроси, отговорите 
рано или късно ти се дават, само трябва да ги видиш. 

♪♪♪ 

Това е книга за травмите от детството, за пречистването, за прошката 
и за разбирането... 

♪♪♪ 

Но най-вече, това е книга за любовта – за силата и слабостта, за 
смисъла и цената, за непреходното чувство. 

♪♪♪ 

Омайно нежен, забавен и прозирно лек, този разказ проследява 
смяната на състоянията - като зараждане на чувствата, като нужда, 
като болка... Реалистичен любовен разказ, който те принуждава да 

изживееш всяка дума и да я почувстваш като своя. 

 



Отзиви за двата романа, издадени в България 

  
 

Магичен разказ, който те поглъща изцяло. Клоузър  
 

Окъпано в магия, това четиво е възхитителна приказка за семейството,  
приятелството и тайните, които пазим. Уомън  

 
Има нещо вълшебно в тази книга. Айриш Поуст 

♪♪♪ 

             

Завладяващо и неочаквано четиво. You 
 

В нейните романи се усеща нещо повече от приказен дъх...Тя не се смущава 
да ги полива с магия. Glamour 

 
Една толкова красиво разказана любовна история Closer 

 
Съвременна приказка. Irish Times 

 
Очарователна смес от магия и странни приумици. Daily Mail 



♪♪♪ 

Читателите за „Ако можеше да ме видиш сега“ 

 

 

‘Влюбих се в образа на Айвън... Тази книга прилича на океан, в който 
потъваш и се срещаш с акули и морски звезди едновременно. Нещо те 

натъжава, друго те стопля... Ако се чудите дали да прочетете, не се чудете 
повече’ mehreen mander 

 
‘Това е първата книга на Ахърн, към която посегнах. Харесва ми начинът, по 
който Айвън се справя с първото любовно чувство, което го връхлита. Усетих 
лично неговата болка и вътрешната му борба. Иска ми се да съществуваха 
повече хора като него – хора, които ни карат да се надяваме, да вярваме и 

да копнеем’ bookishelsie 
 

‘Това е най-удивителната книга, която някога съм имала удоволствието да 
прочета. Препоръчах я на всичките си приятели. Наистина бих се радвала, 
ако там някъде, в този пощурял свят, има човек като Айвън и неговите 
приятели. Тази книга е нежен щурм на въображението. Задължително 

четиво.’ EmmaLou112  
 

‘Сесилия Ахърн е кралица на модерната приказка!’ sarahXD 
 



 

„Някога работех упорито, за да заслужа нещата, с 
които исках да разполагам. И сега сякаш изпитвам 
вината на католика, онази класическа ирландска 

вина – нали се сещате, искате да се сдобиете с нещо 
хубаво, но разумът ви съветва да си спестите 

разхода, а после си казвате: „За какво спестих тези 
пари, всъщност?“ 


