
ОЛИВИЕ БУРДО: „В ОЧАКВАНЕ НА БОДЖАНГЪЛС” – първи роман, 
който „обира всички точки” (както и Голямата награда на сп. Лир и 
наградата Франс Телевизион), който не спира да очарова читателите и 
чиито права са закупени от издателства от цял свят 

 

ЗАПОМНЕТЕ ТОВА ИМЕ 

Запомнете това непознато име: Оливие Бурдо. На 35 години той скоро ще бъде 
прочут и първият му роман ще има нечуван успех. И нищо чудно. Историята е 
красива, псевдонаивният, нежен и много образен стил ще докосне читатели от 
всички поколения. Един човек, останал голямо дете, си спомня за родителите 
си, които са се обичали пламенно и са живели в паралелен свят. Говорели са си 
на „ви”, давали са си различни измислени имена, никога не са си отваряли 
пощата, отпращали са данъчните, купонясвали са всеки ден, танцували са на 
песента „Мистър Боджангълс” на Нина Симон, построили са си замък в 
Испания и са дали за сестра на единствения си син една папагалка от Нумидия. 
До деня, в който действителността грубо се намесва във вълшебния им живот. 
(Епилогът трябва да остане скрит.) 
Със своята пееща проза Оливие Бурдо кара сълзите да се усмихват и радостта 
да плаче. Той заслужава успеха, на който неминуемо ще се радва тази 
екстравагантна и вълнуваща история. 
 
       Жером Гарсен 
 
 
ЕДИН НЕВЕРОЯТЕН ДЕБЮТ 
 
Автор на книга с неочакван успех, „В очакване на Боджангълс”, Оливие Бурдо 
започва да пише на 17 години, когато баща му донася вкъщи „допотопен 
компютър”. 
Винаги съм се възхищавал от писателите. По онова време направих няколко 
опита, съвсем посредствени. Вкъщи нямахме телевизия, което ни позволяваше 



да избираме между скуката – тя е нещо много добро за развитието на мозъка, 
и четенето – то е нещо още по-добро. 
Майка му дълго време отговаряла за библиотеката в болницата в Нант. Тя 
купуваше книгите, които четях, преди да ги занесе на болните. 
 
Как започва да пише 
 
Когато на 14 или 15 години с ентусиазъм открива творчеството на Артур Конан 
Дойл, Оливие преминава от комиксите към романа.  
 
За първи път си казах, че книга без картинки може да е по-добра от тези, 
които четях. Шерлок Холмс ми докара първите литературни безсъници. 
 
Прекъсва учението си, след като завършва средното си образование и започва 
да работи във фирма за недвижимо имущество. Разказва с ирония за престоя си 
там. 
 
На 18 години изглеждах като на 14, не ме вземаха на сериозно. Истината беше 
също, че бях абсолютно невежа. Но с течение на времето започнах успешно да 
продавам. Толкова успешно, че търговецът ме уволни, без да ми плати 
комисионните. 
 
Животът му преди големия успех на „В очакване на Боджангълс” 
 
Останал без стотинка след тези професионални неудачи, Оливие се приютява у 
един от братята си в дома му в Полиген, в област Лоар Атлантик, с намерението 
най-после да се заеме с писане – отколешната му мечта.  
 
Ксавие ми предложи покрив и храна и ми зае компютъра си. Всяка вечер ме 
питаше добре ли съм работил, както правят родителите. 
 
Първата му книга е отхвърлена от всички издателства. През следващия период 
авторът на бъдещия роман „В очакване на Боджангълс” ще се премести във 
вътрешността на Коста Бланка, където живеят пенсионираните му родители и 
където ще пише в огряна от слънцето колиба, далеч от градската шумотевица.  
 
Обожавам Испания, климата й, хората и манталитета им. 
 
Животът му след „В очакване на Боджангълс” 
 
Успехът не го променя, но лавината от всякакъв вид покани го притеснява. 
Отвсякъде ме притискат. Неудържим промоционален ритъм. Винаги са ми 
казвали, че е невъзпитано да говориш за себе си. А ето че само това правя.  
Развълнувани от „В очакване на Боджангълс”, много читатели му благодарят, че 
е третирал с лекота драмата на лудостта. Но по време на връчването на 
наградата на „Франс Култюр Телерама” една жена от журито се нахвърля върху 
него. Това беше единственият път, когато ме наругаха. Тя несъмнено си 
имаше лични причини. 



У Оливие има една странност, в която няма нищо от превземката: когато 
говори, той се изразява твърде гладко. Наследил съм това от баба си, която 
говореше на превъзходен френски. Явно не съм в ред! Мразя модните изрази. 
 
       Фабрис Геньо 
 

„НЕЩО СИЯЙНО” 

Имало едно време едно момче, родено край Атлантическия океан през 1980 г. 
Трето дете от пет, Оливие Бурдо не успява да завърши гимназия. Малко е да се 
каже, че е слаб ученик, Оливие е двойкаджия с главно Д. За свое оправдание той 
казва: „Бях левак, отчасти глух и страдах от дислексия, така че твърде рано 
зачеркнах образованието си.” Вкъщи – нито следа от телевизор или конзола за 
видеоигри. „Трябваше да избирам между скуката и четенето.” Така че Оливие 
чете много, каквото му падне – класици (като Зола), чужди автори (като 
Фицджералд). Като напуска училище, работи какво ли не. 

Впоследствие се приютява при родителите си в Испания и написва първия си 
роман – „дебела тухла от 500 страници, мрачна и цинична”. Връщат му я 
отвсякъде. Оливие не се заинатява. „Реших да направя обратното, да напиша 
нещо сияйно.  Измислих историята на една лудо влюбена двойка с дете 
свидетел на лудостта на майка си.  Когато стигнах до шейсета страница, 
разбрах, че съм напипал нещо.” За парижкия апартамент на двойката се 
вдъхновява от филма „Закуска в Тифани”. За родителите взема за модел 
двойката Фицджералд. Като свършва романа, го дава на баща си и баба си да го 
прочетат. Баща му вижда във „В очакване на Боджангълс” нещо от Борис Виан. 
„Което не беше комплимент”, казва Оливие с усмивка. Бабата, почти 
стогодишна бивша преподавателка по латински, е още по-радикална – тя хвърля 
ръкописа в кошчето, след като го обявява за „жалък” и „посредствен”. За 
щастие, майката, която е библиотекарка в една болница, се влюбва в историята. 
Бурдо не се смущава от тези разногласия и изпраща книгата на издателство 
„Финитюд”. Четири дни по-късно се свързват с него, за да му изкажат 
възхищението си и разтревожено да го питат: „Да не сте я дали и на други 
издатели?”. Минават още четири месеца и правата за книгата са закупени от 
Германия, Холандия, Швеция, Израел, Дания, САЩ… А Оливие е канен във 
всички телевизии, радиа и навсякъде, където е възможно. Дори баба му си 
променя мнението за книгата. Донякъде. 

       Брюно Конти 


