
ПРЕДСТАВЯМЕ	  ВИ	  ФЕНТЪЗИ	  СЕНЗАЦИЯТА	  НА	  2014	  Г.	  

ПОЛУЛОШ	  –	  книга	  1	  от	  трилогията	  ПОЛУЖИВОТ!	  	  
Ще	  се	  превърне	  ли	  Сали	  Грийн	  в	  новата	  Дж.	  К.	  Роулинг?	  

Думата	  имат	  читателите!	  
	  

 	  

Лично	  
	  

Сали	  Грийн	  живее	  в	  Северозападна	  Англия.	  Трудовата	  й	  биография	  включва	  различни	  
длъжности	  (и	  като	  наето	  лице,	  и	  като	  доброволец),	  	  

известно	  време	  дори	  упражнява	  професията	  си	  на	  счетоводител.	  
	  

Обича	  да	  чете	  и	  да	  обикаля	  из	  провинцията,	  	  
докато	  се	  опитва	  да	  намали	  ежедневната	  доза	  кафе.	  	  

	  
Един	  ден	  решава	  да	  даде	  глас	  на	  историите,	  които	  си	  е	  представяла	  

	  и	  за	  които	  душата	  й	  винаги	  е	  копняла.	  	  
	  

„Полулош“	  е	  нейният	  зашеметяващ	  литературен	  дебют.	  
	  

СВЕТОВЕН	  ИЗДАТЕЛСКИ	  ФЕНОМЕН!	  

Една	  година	  след	  сключването	  на	  първия	  договор	  за	  издаване	  на	  трилогията	  
„Полуживот“	  в	  навечерието	  на	  Детския	  панаир	  на	  книгата	  в	  Болоня,	  Сали	  Грийн	  счупи	  
два	  световни	  рекорда	  на	  Гинес	  -‐	  	  за	  „Най-‐превеждана	  книга	  от	  дебютиращ	  автор,	  преди	  



публикуване“	  и	  „Най-‐превеждана	  книга	  за	  деца	  от	  дебютиращ	  автор,	  преди	  
публикуване“.	  

√	  

Феноменалният	  роман	  на	  британката	  	  е	  оригинална	  съвременна	  приказка,	  	  обладана	  от	  
магия	  и	  разказана	  с	  плам.	  Преведенa	  на	  47	  езика,	  книгата	  е	  адресиранa	  както	  към	  

тийнейджъри,	  така	  и	  към	  по-‐зряла	  публика,	  и	  вече	  е	  на	  път	  да	  реализира	  
безпрецедентен	  международен	  успех.	  

√	  

Заглавието	  измести	  глобални	  франчайз	  четива	  като	  „Здрач“	  и	  „Игри	  на	  глада“.	  
Франческа	  Дау	  от	  „Пенгуин“	  коментира:	  „Сали	  Грийн	  е	  поразително	  талантлив	  автор	  и	  
аз	  съм	  щастлива,	  че	  издатели	  от	  толкова	  много	  страни	  по	  света	  откликнаха	  с	  еднакъв	  
ентусиазъм,	  стигайки	  до	  това	  откритие!	  „Полулош“	  е	  неустоимо	  младежко	  четиво,	  
което	  очарова	  все	  по-‐широка	  публика	  и	  ние	  вярваме,	  че	  	  ще	  се	  превърне	  в	  жанров	  

образец.“	  

√	  

От	  своя	  страна	  Зосия	  Ноп,	  която	  е	  в	  екипа	  по	  продажба	  на	  правата,	  споделя:	  „Бяхме	  
обсебени	  от	  идеята	  за	  тази	  трилогия	  още	  когато	  се	  сдобихме	  с	  романа.	  Знаехме,	  че	  
разполагаме	  с	  нещо	  уникално	  и	  много	  специално,	  и	  вече	  предвкусвахме	  неговия	  

огромен	  успех	  –	  да,	  няма	  никакво	  съмнение,	  че	  Сали	  Грийн	  ще	  се	  превърне	  в	  звезда	  от	  
международна	  величина.“	  

√	  

Как	  реагира	  самата	  Сали	  Грийн	  на	  този	  успех?	  Ето	  така:	  „Малко	  съм	  зашеметена,	  но	  
изпитвам	  изключително	  удоволствие	  от	  тези	  рекордни	  резултати	  и	  се	  радвам,	  че	  

книгата	  ми	  ще	  обиколи	  света.“	  

√	  

„Полулош“	  е	  приковаваща	  вниманието	  фентъзи	  история,	  която	  ще	  сграбчи	  вниманието	  
ви	  още	  с	  първата	  страница	  и	  няма	  да	  ви	  пусне	  до	  края...	  

	  



	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  

***	  

„Полулош“	  е	  книга	  за	  вас,	  почитатели	  на	  ърбън	  фентъзи	  истории,	  но	  също	  и	  за	  вас,	  
любители	  на	  свръхестествените	  трилъри,	  независимо	  от	  вашия	  пол	  и	  възраст!	  

Макар	  и	  младеж,	  протагонистът	  на	  този	  роман	  се	  държи	  като	  зрял	  човек	  –	  не	  заради	  
друго,	  просто	  обстоятелствата	  го	  принуждават	  да	  помъдрее	  преждевременно.	  

Не	  търсете	  Хари	  Потър!	  

	  

За	  разлика	  от	  легендарния	  персонаж	  на	  Дж.	  К.	  Роулинг,	  Натан	  не	  е	  изтъкан	  от	  
добродетели,	  нито	  е	  безмилостен	  злодей.	  У	  него	  съжителстват	  и	  добро,	  и	  зло,	  които	  са	  

в	  непрестанна	  битка	  за	  надмощие.	  

	  Да,	  той	  може	  да	  бъде	  не	  по-‐малко	  жесток	  и	  отмъстителен	  от	  другите	  магьосници	  и	  
когато	  се	  налага	  –	  да	  сее	  смърт!	  

Да,	  той	  не	  е	  съвършен,	  нито	  е	  супергерой,	  но	  притежава	  волята	  да	  се	  бори	  и	  да	  
оцелява.	  Ала	  кой	  не	  би	  желал	  да	  оцелее	  на	  всяка	  цена?	  

√	  

	  

	  



И	  тогава	  се	  събуждаш	  и	  си	  спомняш	  къде	  си.	  	  
Номерът	  е	  да	  не	  ти	  пука.	  Нито	  за	  болката,	  нито	  за	  нищо.	  

Номерът	  да	  не	  ти	  пука	  е	  ключът;	  само	  с	  това	  разполагаш	  тук,	  в	  тази	  клетка	  зад	  
една	  стара	  къща	  насред	  хълмовете,	  дърветата	  и	  небето.	  

Най-‐обикновена	  клетка.	  
	  

	  

Екранизация	  

Филмовите	  права	  върху	  трилогията	  вече	  са	  откупени	  от	  Fox	  2000.	  Продуцент	  на	  първия	  
филм	  ще	  бъде	  Карън	  Розенфелд,	  която	  има	  зад	  гърба	  си	  проекти	  като	  поредицата	  

„Здрач“	  	  и	  „Пърси	  Джаксън	  2”.	  	  

√	  

Сали	  Грийн	  ползва	  кратки	  изрази	  и	  параграфи,	  които	  освежават	  текста	  и	  му	  придават	  
драматизъм;	  стилът	  й	  е	  кинематографичен,	  има	  много	  действие	  и	  пряка	  реч	  и	  
читателят	  може	  лесно	  да	  си	  представи,	  че	  присъства	  на	  филмова	  прожекция...	  

√	  

Стоя	  пред	  огледалото	  в	  банята	  и	  се	  взирам	  в	  лицето	  си.	  
	  Изобщо	  не	  приличам	  на	  мама,	  нито	  пък	  на	  Аран.	  Кожата	  ми	  е	  по-‐тъмна	  от	  

тяхната,	  по-‐смугла,	  косата	  ми	  е	  гарвановочерна,	  но	  голямата	  разлика	  е	  в	  черните	  
ми	  очи.	  Не	  познавам	  баща	  си,	  никога	  не	  съм	  го	  виждал.	  Но	  знам,	  че	  съм	  наследил	  

очите	  от	  него.	  
	  

ТРЕЙЛЪР	  НА	  КНИГАТА	  

https://www.youtube.com/watch?v=nOpH1nL9Kco	  



	  

	  

	  

Любопитни	  факти	  

●	  Сали	  Грийн	  има	  зад	  гърба	  си	  завършен	  курс	  по	  творческо	  писане.	  

●	  Освен	  че	  пие	  катастрофални	  дози	  кафе,	  тя	  умее	  да	  отглежда	  пилета	  и	  да	  приготвя	  
конфитюр,	  няма	  нищо	  против	  гладенето	  и	  обича	  дългите	  разходки	  –	  дори	  когато	  

времето	  е	  дъждовно.	  

●	  Признава,	  че	  е	  чела	  „Хамлет“	  много	  отдавна	  и	  никога	  не	  е	  гледала	  постановка	  по	  нея	  
(като	  се	  изключи	  филмовата	  версия	  по	  телевизията),	  но	  класическата	  фраза:	  „Няма	  
нищо,	  добро	  или	  лошо,	  което	  да	  не	  е	  направено	  такова	  от	  нашето	  мислене“	  е	  в	  

основата	  на	  цялата	  история	  в	  „Полулош“.	  

●	  Според	  британския	  „Гардиан“	  петдесет	  и	  две	  годишната	  англичанка,	  някогашна	  
счетоводителка,	  е	  получила	  в	  аванс	  близо	  1	  милион	  лири	  стерлинги	  за	  трилогията,	  

озаглавена	  „Полуживот“.	  

●	  Заглавието	  предизвиква	  фурор	  на	  панаира	  на	  книгата	  в	  Болоня	  през	  2013	  г.,	  а	  
британската	  литературна	  агентка	  	  Клер	  Уилсън	  се	  влюбва	  безусловно	  в	  ръкописа,	  
изпратен	  по	  пощата,	  за	  чиито	  права	  експресно	  се	  преборват	  36	  чужди	  издатели.	  

●	  В	  момента	  Сали	  Грийн	  финализира	  втория	  роман	  от	  поредицата,	  чието	  работно	  
заглавие	  е	  Half	  Wild.	  Работното	  заглавие	  на	  третата	  част	  засега	  е	  Half	  True,	  но	  е	  твърде	  

вероятно	  да	  претърпи	  промяна.	  

●	  По-‐голямата	  част	  от	  книгата	  е	  написана	  в	  първо	  лице,	  сегашно	  време,	  но	  има	  и	  глави,	  
които	  са	  написани	  във	  второ	  лице.	  И	  в	  двата	  случая	  повествованието	  тече	  от	  гледната	  

точка	  на	  енигматичния	  Натан.	  



	  

	  

	  

Екипът	  на	  британското	  издателство	  Puffin,	  подразделение	  на	  Penguin,	  купува	  
международните	  права	  върху	  трилогията	  за	  шестцифрена	  сума	  и	  на	  3	  март	  2014	  г.	  

първата	  книга	  от	  „Полуживот“	  излезе	  във	  Великобритания.	  	  

	  
Аналис	  е	  с	  дълга	  руса	  коса,	  която	  лъщи	  като	  разтопен	  бял	  шоколад.	  	  

Очите	  й	  са	  сини,	  клепките	  –	  дълги	  и	  руси.	  Винаги	  е	  усмихната	  и	  се	  виждат	  правите	  
й	  бели	  зъби.	  Ръцете	  й	  са	  невъобразимо	  чисти,	  кожата	  й	  е	  с	  цвета	  на	  мед,	  
	  ноктите	  блестят.	  Блузата	  й	  от	  училищната	  униформа	  изглежда	  току-‐що	  

изгладена.	  Дори	  и	  сакото	  й	  стои	  добре.	  Аналис	  е	  издънка	  на	  стар	  род,	  незамърсен	  
от	  кръвта	  на	  Безцветни,	  а	  единствената	  й	  връзка	  с	  Черните	  са	  предците	  й,	  	  

които	  са	  избивали	  Черни	  или	  са	  били	  убити	  от	  тях.	  
	  С	  две	  думи	  -‐	  не	  бива	  да	  припарвам	  до	  нея.	  

	  
√	  



	  

На	  12	  май	  2014	  г.	  този	  спиращ	  дъха	  дебют	  излиза	  на	  българския	  литературен	  пазар!	  
Ако	  сте	  харесали	  „Игрите	  на	  глада“,	  то	  „Полулош“	  ще	  ви	  покори	  –	  като	  идея,	  като	  стил,	  

като	  ефектно	  осъществена	  художествена	  цел.	  

√	  

Но	  преди	  всичко	  като	  История,	  разказана	  по	  един	  завладяващ	  начин.	  Критиката	  е	  на	  
мнение,	  че	  	  „Полулош“	  задава	  нова	  тенденция	  в	  тийн	  жанра.	  

	  

	  

	  



Анотация	  

Сали	  Грийн	  ни	  въвежда	  в	  свят,	  който	  изглежда	  досущ	  като	  нашия,	  само	  че	  в	  него,	  
редом	  с	  хората,	  живеят	  две	  враждуващи	  помежду	  си	  армии	  от	  магьосници.	  

Едните	  са	  бели,	  а	  другите	  черни.	  	  

Те	  приличат	  на	  обикновени	  човеци,	  но	  имат	  необичайни	  на	  цвят	  очи	  и	  притежават	  
различни	  свръхестествени	  способности!	  

Тези	  магьосници	  са	  сформирали	  свое	  паралелно	  общество,	  подчинено	  на	  строга	  
йерархия	  и	  още	  по-‐строги	  закони.	  	  

Историята	  се	  развива	  в	  наши	  дни	  -‐	  първо	  ни	  пренася	  в	  Англия,	  а	  после	  и	  в	  Швейцария.	  
Петнайсетгодишният	  Натан	  е	  незаконен	  син	  на	  Маркус,	  най-‐влиятелния	  черен	  

магьосник	  в	  света,	  и	  на	  бялата	  магьосница	  Кора,	  която	  е	  мъртва...	  

Всички	  преследват	  Натан.	  	  

Той	  е	  принуден	  да	  живее	  в	  клетка	  и	  трябва	  да	  избяга	  от	  похитителите	  си	  преди	  да	  
навърши	  16	  години,	  но	  това	  означава	  да	  проследи	  баща	  си	  и	  да	  се	  сдобие	  с	  даровете,	  

които	  ще	  го	  посветят	  в	  магьосническото	  тайнство.	  	  

В	  противен	  случай	  е	  обречен	  да	  умре.	  	  

Ала	  как	  да	  издири	  своя	  баща,	  когато	  е	  под	  постоянно	  наблюдение	  и	  не	  може	  да	  се	  
довери	  никому	  –	  нито	  на	  семейството	  си,	  нито	  на	  момичето,	  което	  обича?	  

Историята	  е	  стремителна	  като	  поток,	  поглъща	  със	  своята	  трескавост,	  тайнственост	  и	  
красота.	  Не	  липсват	  и	  неочаквани	  обрати.	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  



	  

ОТЗИВИ	  

„Изтупайте	  праха	  от	  книгата	  със	  заклинанията.	  След	  десетилетие,	  белязано	  от	  
вампирско	  безумие,	  вещиците	  се	  завръщат.	  Още	  преди	  да	  бъде	  публикуван,	  романът	  
на	  Сали	  Грийн,	  бивша	  счетоводителка	  от	  Уорингтън,	  омагьоса	  и	  Книгата	  на	  Гинес!“	  –	  

Алекс	  О’Конъл,	  The	  Times	  

„Най-‐после	  прочетох	  книга	  за	  юноши	  –	  книга	  за	  вещици,	  без	  бухали,	  при	  това	  никъде	  
не	  видях	  дори	  чифт	  кръгли	  очила.	  Това	  са	  новите	  Игри	  на	  глада,	  предполагам.	  	  
Брилянтно	  и	  абсолютно	  поглъщащо	  четиво	  	  –	  влюбих	  се“	  -‐	  	  Кейт	  Аткинсън	  	  

„Вярвайте	  ми,	  тази	  книга	  ще	  стане	  хит“	  	  -‐	  Stylist	  

„Радвайте	  се	  –	  появи	  се	  наследник	  на	  короната	  на	  Стефани	  Майер“	  -‐	  The	  Times	  

	  „Полулош“	  е	  пленителна	  алегория	  за	  расизма,	  любовта	  и	  съдбата“	  –	  Крис	  Врийланд,	  
Once	  Upon	  a	  Time	  Bookstore	  

	  
„История	  за	  едно	  оцеляване,	  която	  изисква	  огромна	  проницателност	  и	  издръжливост	  

от	  своя	  протагонист.	  Полулош	  е	  велика	  книга“	  –	  Елън	  Клайн,	  Hooray	  for	  Books!	  
	  

„Фентъзи	  история,	  която	  се	  занимава	  с	  чувството	  за	  справедливост	  и	  залага	  на	  
традиционния	  дискурс	  за	  черната	  и	  бялата	  магия.	  Книга,	  която	  ни	  запознава	  с	  

феноменален	  персонаж,	  предлага	  интересен,	  новаторски	  разказ	  и	  показва,	  че	  черното	  
и	  бялото	  не	  са	  толкова	  еднозначни,	  и	  че	  нещата	  никога	  не	  са	  толкова	  прости“	  -‐	  Сара	  

Хайнс,	  Eight	  Cousins	  Bookstore	  
	  

„Блестящ	  дебют	  –	  уникално	  четиво,	  което	  не	  ти	  дава	  покой.	  На	  моменти	  смразява	  
кръвта,	  друг	  път	  къса	  сърцето.	  Ще	  ви	  преследва	  дълго“	  	  –	  Мари	  Лу,	  автор	  на	  

бестселър	  на	  Ню	  Йорк	  Таймс	  	  	  

„Брутален,	  съкрушителен	  роман,	  в	  чието	  ядро	  е	  залегнала	  хипнотична	  история.	  
Вярвайте	  ми,	  тази	  книга	  е	  голяма“	  	  -‐	  Sun	  on	  Sunday’s	  Fabulous	  magazine	  



	  

Издателите	  са	  запленени	  от	  магичния	  дебют	  на	  Сали	  Грийн.	  

√	  

	  

 
Рекламната	  кампания	  на	  книгата	  впечатлява	  с	  умелото	  използване	  на	  идеи	  и	  мотиви,	  
вплетени	  в	  самия	  сюжет:	  в	  случая	  авторката	  раздава	  мостри	  от	  „Полулош“	  на	  случайни	  
минувачи	  от	  импровизирана	  клетка	  на	  жп	  гарата	  в	  Манчестър	  –	  Пикадили.	  Разбира	  се,	  

узналите	  за	  тази	  инициатива	  читатели	  са	  се	  сблъскали	  с	  предизвикателството	  да	  
открият	  клетката!	  

	  

	  



	  
Сали	  Грийн	  каза	  

	  

 
 

„Когато	  бях	  малка,	  обичах	  да	  гледам	  каубойски	  филми	  и	  филми	  за	  индианци	  на	  един	  
малък	  черно-‐бял	  телевизор.	  Индианците	  бяха	  моите	  герои.“	  

 

„Работила	  съм	  като	  барман,	  чистачка,	  секретарка,	  майка	  на	  пълен	  работен	  ден...	  Все	  
длъжности,	  които	  са	  далеч	  от	  литературата.	  Започнах	  да	  пиша	  едва	  през	  2010	  година,	  

като	  се	  стараех	  да	  скрия	  това	  си	  занимание,	  което	  бързо	  се	  превърна	  в	  страст,	  от	  
приятелите	  и	  близките	  си.	  Не	  желаех	  да	  ми	  се	  присмиват,	  та	  преди	  това	  бях	  писала	  

само	  бележки	  на	  млекаря!	  Съпругът	  ми	  обаче	  бързо	  забеляза,	  че	  вечер	  се	  застоявам	  в	  
малкия	  ни	  кабинет	  до	  два	  след	  полунощ.	  Реших	  да	  бъда	  смела	  и	  да	  си	  призная.	  

Опасявах	  се,	  че	  ще	  ми	  се	  изсмее	  в	  лицето.	  Ще	  ми	  каже,	  че	  се	  излагам.	  Вместо	  това	  той	  
отвърна:	  „О!	  Чудесно!“	  

	  

„Като	  малка	  много	  се	  наслаждавах	  на	  Лъвът,	  вещицата	  и	  дрешникът	  и	  Лястовички	  и	  
амазонки.	  А	  после	  прочетох	  сагата	  Хорнблоуър.“	  

	  
„Докато	  пишех	  „Полулош”	  отново	  прегледах	  любимите	  си	  книги	  от	  детско-‐

юношеската	  литература	  (тогава	  тя	  все	  още	  не	  се	  наричаше	  „тийнейджърска”)	  и	  най-‐
вече	  „Един	  ден	  на	  Иван	  Денисович”	  на	  Солженицин,	  която	  ми	  вдъхна	  увереност,	  че	  
престоят	  на	  Натан	  в	  клетката	  е	  поносим.	  А	  думите	  „Някой	  беше	  казал,	  че	  най-‐добрият	  
начин	  да	  разбереш	  дали	  можеш	  да	  вярваш	  на	  някого	  е	  да	  му	  се	  довериш”	  са	  на	  Ърнест	  

Хемингуей.”	  
	  

„Определено	  имам	  идеи	  за	  третата	  книга	  в	  главата	  си	  -‐	  когато	  започвам	  една	  история,	  
винаги	  съм	  наясно	  с	  последните	  й	  страници.“	  


