
„Когато	  бях	  малка,	  често	  се	  криех,	  за	  да	  чета.	  Не	  можех	  да	  
се	  отърся	  от	  усещането,	  че	  четенето	  е	  забранено	  

занимание,	  защото	  ми	  доставяше	  огромно	  удоволствие“	  

КЕЙТ	  МОРТЪН	  

	  

	  

***	  

Кейт	  Мортън	  е 	  най-‐голямата	  от	  три	  сестри. 	  Родена	  е 	  
в 	  Южна	  Австралия , 	  но 	  семейството	  й 	  сменя	  

местообитанието	  си 	  няколко	  пъти , 	  преди 	  да 	  се 	  
установи	  в 	  Tamborine 	  Mountain . 	  Там	  тя	  посещава	  малко 	  

провинциално	  училище, 	  а 	  в	  свободното	  си 	  време	  
измисля	  игри 	  и 	  развлича	  сестрите	  си . 	   	  

Любовта	  й 	  към	  книгите	  лумва	  рано. . . 	  

	  Любовта	  й 	  е 	  жадна	  за 	  красиви 	  четива , 	  а 	  жаждата	  е 	  
неутолима	  и 	  определя	  съдбата	  й . 	   Заглавията, 	  които	  я 	  

съблазняват	  като	  малка , 	   са 	  напоени	  с 	  тайни	  и 	  
мистерии . 	  И 	  до 	  ден 	  днешен	  тези 	  тайни	  танцуват	  из 	  
покрайнините	  на 	  съзнанието	  й 	  и 	  я 	  държат	  будна 	  до 	  



късно 	  през 	  нощта, 	  независимо	  дали	  поглъща	  нечие 	  четиво	  
или	  ниже	  думите	  на	  поредния	  си 	  бестселър. 	  

	  

Творчество	  

	  

Вероятно	  много	  хора	  са	  имали	  причина	  да	  благодарят	  на	  майка	  ѝ	  през	  
годините,	  но	  определено	  беше	  странно	  да	  го	  направят	  така	  анонимно	  –	  без	  
обратен	  адрес,	  без	  подпис.	  А	  фактът,	  че	  Дороти	  държеше	  картичката	  под	  
ключ,	  беше	  още	  по-‐странен.	  Според	  Лоръл	  това	  беше	  доказателство,	  че	  
майка	  ѝ	  е	  знаела	  точно	  от	  кого	  е	  картичката,	  нещо	  повече,	  че	  онова,	  за	  

което	  въпросният	  човек	  благодареше	  на	  майка	  ѝ,	  е	  тайна...	  
	  

***	  

Нейните	  толкова	  английски	  романи	  ловят	  пулса	  на	  времето	  и	  
предизвикват	  интереса	  на	  милиони	  читатели.	  

Анет	  Барлоу,	  австралийската	  издателка	  на	  Кейт	  Мортън,	  смята,	  че	  
авторката	  е	  безусловен	  литературен	  феномен,	  защото	  нейните	  
исторически	  мистерии	  не	  са	  бестселъри	  само	  в	  Австралия	  –	  те	  се	  

радват	  на	  грандиозен	  успех	  по	  всички	  краища	  на	  света.	  



	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

През	  последните	  две	  години	  „Колибри“	  издаде	  две	  от	  най-‐
въздействащите	  й	  творби	  –	  „Забравената	  градина“	  ,	  създаден	  през	  
2008	  г.)	  и	  „Отминали	  времена“,	  публикуван	  за	  пръв	  път	  през	  2010	  г.	  

	  

Награди	  

Феноменалният	  успех	  на	  романите	  й	  е	  съпроводен	  с	  поредица	  
респектиращи	  отличия.	  Още	  първият	  й	  роман,	  „Къщата	  на	  Ривъртън“,	  
става	  бестселър	  на	  в.	  Сънди	  Таймс	  във	  Великобритания	  през	  2007	  г.	  и	  
на	  в.	  Ню	  Йорк	  Таймс	  през	  2008	  г.	  	  „Забравената	  градина“	  покорява	  
първо	  Испания	  и	  става	  бестселър	  номер	  1	  във	  Великобритания	  за	  
2008	  г.	  според	  класацията	  на	  в.	  Сънди	  Таймс.	  През	  2009	  г.	  романът	  

печели	  и	  наградата	  за	  най-‐добра	  книга,	  присъждана	  от	  
Австралийската	  асоциация	  на	  книгата.	  

	  

	  



	   	   	   	  

	  

Запазената	  марка	  на	  Мортън	  

Критиката	  определя	  книгите	  й	  като	  „романи	  с	  атмосфера“.	  Навярно	  
това	  обяснява	  факта,	  че	  са	  преведени	  на	  32	  езика	  и	  издадени	  в	  38	  

държави	  с	  общ	  тираж	  7,5	  милиона	  екземпляра!	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Още	  откакто	  прекрачи	  прага	  на	  лейди	  Гуендолин,	  Доли	  знаеше,	  че	  каквото	  и	  
да	  ѝ	  струва,	  каквито	  и	  жертви	  да	  се	  наложи	  да	  прави,	  трябва	  да	  намери	  
начин	  да	  заживее	  между	  тези	  стени.	  И	  успя.	  Само	  лейди	  Гуендолин	  беше	  
мухата	  в	  меда:	  д-‐р	  Руфъс	  с	  право	  я	  нарече	  ексцентрична,	  обаче	  забрави	  да	  
спомене,	  че	  тази	  жена	  почти	  три	  десетилетия	  се	  пържи	  в	  горчилката	  на	  

самотата...	  
	  

***	  

Любопитно	  

●	  Обожава	  творбите	  на	  Енид	  Блайтън	  -‐	  като	  малка	  често	  се	  
усамотявала	  с	  „Великолепната	  петорка“	  и	  „Отдалеченото	  дърво“. 	  

●	  Завършва	  английска	  филология	  в	  университета	  в	  Куинсланд,	  
където	  насочва	  интереса	  си	  към	  викторианската	  трагедия.	  

●	  Живее	  в	  Брисбейн	  със	  съпруга	  си	  Давин,	  който	  е	  музикант,	  и	  с	  
двамата	  им	  сина:	  четиригодишния	  Луис	  и	  деветгодишния	  Оливър.	  



●	  Твърди,	  че	  води	  съвсем	  нормално	  семейно	  съществуване,	  което	  се	  
явява	  контрапункт	  на	  статуса	  й	  на	  рок	  звезда	  в	  света	  на	  

книгоиздаването.	  

●	  Австралийската	  издателка	  Анет	  Барлоу	  счита	  „Пазителка	  на	  
тайните“	  за	  най-‐добрия	  роман	  на	  Мортън	  –	  според	  нея	  той	  ще	  е	  

„виновен“	  авторката	  да	  регистрира	  8	  милиона	  копия	  общ	  тираж	  на	  
книгите	  си.	  

●	  На	  панаира	  във	  Франкфурт	  през	  октомври	  Кейт	  е	  поканена	  на	  
вечеря	  с	  издатели,	  след	  което	  споделя,	  че	  преживяването	  било	  

„сюрреалистично“.	  	  

●По	  време	  на	  литературни	  премиери	  в	  Америка	  я	  посрещат	  трескаво,	  
сякаш	  е	  виден	  политик	  в	  разгара	  на	  предизборна	  кампания.	  

●Има	  4	  романа	  в	  актива	  си	  и	  в	  нито	  един	  от	  тях	  действието	  не	  се	  
развива	  в	  родната	  й	  Австралия.	  

●Майка	  й,	  	  Дайян,	  е	  търговец	  на	  антики.	  Като	  малка	  Кейт	  е	  била	  
заобиколена	  от	  стари	  вещи,	  които	  пробуждали	  любопитството	  и	  

навярно	  обясняват	  интереса	  й	  към	  историята.	  

●Кейт	  Мортън	  е	  известна	  като	  изключително	  скромен,	  мил,	  
самовзискателен	  човек,	  с	  младежка	  жар	  и	  вкус	  към	  живота.	  

***	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  



Международният	  бестселър	  „Забравената	  градина“	  е	  омагьосващ	  
разказ	  за	  съдбата	  на	  едно	  изоставено	  дете.	  Касандра	  скърби	  

неутешимо	  за	  починалата	  си	  баба,	  когато	  се	  сдобива	  с	  неочаквано	  
наследство.	  Водена	  от	  чародейната	  сила	  на	  думите	  и	  от	  храброто	  си	  
сърце,	  тя	  решава	  да	  разплете	  стогодишната	  загадка	  на	  своя	  род	  и	  да	  

обнови	  живота	  си...	  

***	  

„Отминали	  времена“	  е	  изящна	  плетеница	  от	  прояви	  на	  преданост,	  
трудна	  любов	  и	  прокобни	  тайни.	  До	  Еди	  Бърчил	  достига	  загадъчно	  
писмо,	  осветляващо	  факти	  от	  миналото	  на	  майка	  й.	  И	  тя	  се	  потапя	  в	  
един	  магичен	  свят,	  в	  който	  вихърът	  на	  въображението	  и	  свободният	  

дух	  съжителстват	  с	  разтърсващата	  участ	  на	  сестрите	  Блайд...	  

***	  

На	  17	  февруари	  2014	  г.	  на	  българския	  литературен	  пазар	  излиза	  
„Пазителка	  на	  тайните“	  в	  превод	  на	  Надежда	  Розова.	  

Лоръл	  не	  се	  определяше	  като	  романтичка,	  но	  усещането	  беше	  много	  силно	  и	  
за	  част	  от	  секундата	  тя	  с	  лекота	  повярва,	  че	  това	  съчетание	  от	  дъски	  и	  
червени	  тухлени	  комини,	  от	  осеяни	  с	  петна	  керемиди	  и	  странно	  разкривени	  

прозорци	  с	  фронтони	  е	  способно	  да	  съхранява	  спомени...	  

	  



	  	   	  

Вълнуваща	  история	  с	  готически	  привкус,	  разпростряна	  в	  няколко	  
епохи,	  включително	  съвременна	  Англия	  и	  Лондон	  по	  времето	  на	  
въздушното	  нападение	  през	  Втората	  световна	  война.	  	  История	  за	  

няколко	  жени,	  свързани	  по	  силата	  на	  кръвното	  родство	  и	  
приятелството.	  

***	  

Анотация:	  

1961	  г.	  В	  един	  горещ	  летен	  ден	  в	  английската	  провинция	  16-‐
годишната	  Лоръл	  Никълсън	  бленува	  за	  бляскаво	  бъдеще	  в	  Лондон.	  
Идиличният	  следобед	  обаче	  я	  прави	  очевидец	  на	  потресаващо	  

престъпление	  –	  майка	  й,	  Дороти,	  извършва	  убийство...	  
	  

Случилото	  се	  остава	  загадка,	  пазена	  в	  тайна	  пет	  десетилетия.	  
	  

2011	  г.	  Лоръл,	  вече	  прочута	  актриса,	  пристига	  в	  семейната	  ферма,	  
където	  Дороти	  посреща	  деветдесетия	  си	  рожден	  ден	  на	  смъртно	  

легло.	  	  
	  

Преследвана	  от	  зловещия	  спомен	  за	  събитията	  от	  онзи	  паметен	  летен	  
ден,	  Лоръл	  се	  заема	  да	  узнае	  истината	  за	  загадъчните	  обрати	  в	  

историята	  на	  своето	  семейство.	  
	  



	  Стара	  снимка	  я	  изпраща	  по	  стъпките	  на	  Дороти,	  Вивиaн	  и	  Джими	  
–	  трима	  души	  от	  три	  различни	  свята,	  чиито	  пътища	  съдбовно	  се	  

пресичат	  в	  Лондон	  по	  време	  на	  войната.	  	  
	  

Тайната	  се	  разплита	  бавно	  и	  изкусително	  в	  този	  умело	  изграден	  
разказ	  за	  мечти	  и	  подли	  кроежи,	  за	  любов,	  приятелство	  и	  

благородство	  на	  фона	  на	  събития,	  безвъзвратно	  променили	  облика	  
на	  целия	  свят.	  

	  

***	  

Паметта	  е	  доста	  неблагонадеждно	  нещо.	  Паметта	  на	  Лоръл	  я	  поставяше	  
тук,	  точно	  на	  това	  място	  в	  онзи	  следобед,	  с	  вдигната	  ръка,	  за	  да	  заслони	  
младежките	  си	  очи	  от	  слънцето,	  докато	  оглеждаше	  моравата	  в	  очакване	  
да	  го	  зърне	  да	  се	  връща	  от	  работа;	  в	  очакване	  да	  хукне,	  да	  провре	  ръка	  под	  

неговата	  и	  да	  го	  съпроводи	  до	  къщата...	  
	  

	  

В	  откровен	  разговар	  с 	  журналиста	  Фил	  Браун	  Кейт	  
Мортън	  споделя: 	  

„Няма	  как 	  успехът	  да 	  ме 	  главозамае , 	   защото	  ако 	  се 	  
изкуша	  да 	  повярвам	  в 	  него , 	   съпругът	  и 	  децата	  ми	  бързо 	  

ме 	  връщата	  на 	  земята. 	  Често	  се 	  случва 	  да 	  пиша	  
покъртителна	  сцена , 	  изискваща	  максимално	  вгъбяване , 	  и 	  



малкият	  ми	  син 	  да 	  нахлуе , 	  дегизиран	  като	  някой 	  от	  
героите	  от	  „Междузвездни	  войни“. 	  

***	  

„Когато	  започнах 	  да 	  пиша, 	  нямах 	  никакви 	  очаквания . 	  Бях 	  
създала	  няколко 	  ръкописа , 	  преди 	  да 	  ме 	  забележат. 	  
Предполагах , 	  че 	  още	  първите	  ми	  работи	  ще	  бъдат	  

публикувани , 	  но 	  не 	  стана	  така . 	  И 	  когато	  започнах 	  да 	  
пиша	  „Подвижна	  мъгла“, 	  не 	  се 	  надявах 	  да 	  бъде 	  издаден , 	  

т .е . 	  можех 	  да 	  си 	  позволя 	  пълна	  свобода . 	  Ко 	  да 	  
предположи, 	  че 	  някой 	  ще 	  прояви 	  интерес 	  към	  този 	  типчно	  

английски 	  контекст	  с 	  внушителни	  къщи	  и 	  слуги?“	  

***	  

„Ако 	  пишех 	  за 	  Австралия , 	  щях 	  да 	  се 	  лиша	  в 	  голяма	  степен 	  
от	  радостта, 	  която	  изпитвам	  в 	  процеса 	  на 	  работа	  
.Писането	  ме 	  пренася 	  в 	  Англия	  и 	  заслуга 	  за 	  това	  има	  

порталът	  на 	  моя 	  ум.“	  

***	  

„Някога 	  мечтаех 	  да 	  съм	  част	  от	  Кралската	  Шекспирова 	  
трупа , 	  но 	  това	  не 	  е 	  лесно 	  постижима	  мечта, 	  особено 	  ако 	  

живееш	  в 	  Брисбейн . 	  Изкарах 	  курс 	  в 	  Академията	  за 	  
драматично	  изкуство	  в 	  Лондон	  и 	  бях 	  във 	  възторг , 	  а 	  после 	  
спечелих 	  стипендия	  за 	  магистърска 	  степен	  по 	  Английска 	  
литература	  към	  Университета	  в 	  Куинсланд . 	  Отдавна	  
исках 	  темата	  за 	  театъра	  да 	  присъства	  в 	  мой	  роман. 	  И 	  

най-‐после 	  осъществих 	  желанието	  си 	  чрез 	  образа 	  на 	  Лоръл	  
от	  „Пазителка	  на 	  тайните“.	  

	  



	  

„Пиша,	  за	  да	  избягам	  някъде,	  да	  създам	  свят,	  чийто	  дух	  е	  
далече	  от	  ежедневието	  ми,	  да	  си	  намеря	  място,	  което	  

обичам.	  А	  аз	  обичам	  Англия	  и	  всеки	  път,	  когато	  стъпя	  там,	  
сетивата	  ми	  се	  събуждат.“	  

КЕЙТ	  МОРТЪН	  

	  


