
Джим Бъчър: „Понякога хората са нервни в мое присъствие, а на 
мен ми се иска да им кажа: Спокойно, аз съм същият онзи недодялан 

тип, който винаги съм бил.“ 

 

 
Джим Бъчър е роден на 26 октомври 1971 г. Страстите на живота му не 
подлежат на съмнение: писане и бойни изкуства. Живее в Индипендънс, 
Мисури, заедно с жена си Шенън, сина си и кучето пазач Ф. Д. М. Бъчър. 

 
Писател с изключителна популярност, „абониран“ за челни позиции в 

листата с бестселъри на Ню Йорк Таймс. 
 

Творчество 

 

 



 
Бъчър прелъсти публиката с оригинално съвременно фентъзи - 
суперпоредицата „Досиетата на Дрезден“, вдъхновила едноименен 

телевизионен сериал с продуцент Никълъс Кейдж! 
 
 

        
 
 

Буреносен фронт 

Дебютният роман на Бъчър представя неговия най-популярен герой – Хари 
Дрезден, екстравагантен наемен магьосник и детектив.  

 
В първия си случай като консултант на полицейския отдел за специални 
разследвания Хари се заема със зловещо двойно убийство, извършено с 

помощта на най-черна магия. 
 

Свирепи демони, отмъстителни вампири, лукави феи, безскрупулни мафиоти 
и зли чудовища – един паралелен свят, изплувал от най-страховитите ви 

кошмари! 
 
 

Безумна луна 

Един черен маг предизвиква гангстерска война за контрол върху 
разпространението на дрога и сътрудничеството на единствения 

практикуващ магьосник в Чикаго, Хари Блекстоун Копърфийлд Дрезден, с 
отдела за специални разследвания на полицията секва. 

 
 Повече от месец лейтенант Карин Мърфи не го търси за консултации и 

липсата на доходи го разяжда! 



 
Но ето че есента пристига с поредица убийства под ръка, все извършени по 

пълнолуние, и... Карин пак се обръща към него.  
 

На местопрестъпленията са открити следи от лапи. 
Върколаците съществуват ли?  

А срещали ли сте хексенволфи, ликантропи, лу-гару, териоморфи...? 
 

Малко стил кунгфу, малко уестърн и няколко съвсем сериозни заплахи. 
Дотук най-обикновен работен ден за най-необикновения чикагски детектив, 

ала срещите със създания от Небивалото никога не са предвидими! 
 

 Не е чудно, че Хари не може да си намери приятелка. Ще помагате ли? 
 

Отзиви за „Досиетата на Дрезден“ 

„Уникално, много специално преживяване за любителите на 
свръхестественото, фентъзито и криминалните романи. Литературна находка, 

която се случва веднъж в живота. Невероятен!“ 

Мидуест Бук Ривю 

„Безумна луна“ не е книга за битка с върколаци, а за способността да се 
доверяваш; тя се занимава повече със самопознанието, отколкото с тайното 

знание; тук по-важни са демоните в сърцето на Хари, а не онези, 
призованите. Втората книга е посветена на самия Хари Дрезден, един герой 

с изумителна енергия и кураж...“ 

povcrystal.blogspot.com 

„Представете си кръстоска между Филип Марлоу и Гандалф, прибавете 
щипка Хари Потър и част Джон Константин и ще придобиете една бегла 

представа кой е Хари Дрезден. Великолепна поредица с огромен потенциал. 
Неизбежно е да станете фен на „Досиетата на Дрезден“. 

 
Бруклин Бук Дайджест 

 
„Буреносен фронт“ е вълнуваща, прекрасно измислена, комплексна книга. 

Едно отлично четиво. Един удивително добър първи роман.“ 
 

Крис Бънч 

 
 
 
 



 

С „Фуриите на Калдерон“ стартира другата внушителна серия на писателя, 
класическият фентъзи шедьовър „Кодексът Алера“! Поредицата включва 

шест заглавия. 
 

Следващият проект на Бъчър е стиймпънк поредица със заглавие „Пепелните 
кули“. В момента работи върху първата книга. 

       

 

Анотация: 

Жителите на енигматичната долина Калдерон живеят в хармония с 
 

 природата. Чрез фуриите, които призовават, те черпят сили от стихиите й –  
 



въздух, огън, вода и дърво.  
 

Всички, с изключение на Тави. Той не е открил нито една фурия... 
 

Изведнъж над Калдерон надвисват черни облаци и пътят на хората от 
 

 долината се преплита с този на Курсор Амара – току-що издържала  
 

последния си изпит от Академията на Алера! 
 

Предателство и изплувал от миналото враг заплашват цялото човешко 
 

 царство. Съдбата на хората е в ръцете на млад и неопитен Курсор,  
 

едно момче без фурии и откъснат от подкрепленията легион! 
 

 

Знаете ли, че... 

● Бъчър е запален геймър – по всевъзможни видео игри, конзоли пр. 
 

● Свири на китара много, много зле... 
 

● Най-добре почива в собствената си глава, която иначе се подвизава 
в родния му град - Индипендънс, Мисури. 

 
● Пише първата си книга, когато е едва на 19 години! 

 
● Първия том от „Досиетата на Дрезден“ създава в рамките на курс по 

творческо писане 
 

● „Кодексът Алера“ се ражда в резултат от облог! Джим Бъчър се 
вдъхновява от провокацията на един от членовете на онлайн уъркшоп 
за писатели. Последният се обзаложил, че Бъчър не може да създаде 
атрактивна история, въз основа на „слаба идея“. Бъчър му предложил 
да назове някакви думи или фрази, илюстриращи „слаба идея“. И те 

били: покемон и изгубен римски легион. 

 

От 9 септември 2013 г. „Фуриите на Калдерон“ е на българския 
литературен пазар. Заслугата за прецизния превод е на 

Александър Ганчев. 

 



 

Карта на Алера – огромна империя, подобна на Римската! Поданиците на 
Алера преодоляват несгодите в живота си с помощта на фуриите. 

 

Отзиви за „Кодексът Алера“ 

„Кодексът Алера“ е алтернативна вселена! Наистина съдържа мотиви, които 
препращат към Римската империя, но са вплетени изключително умно! 

Фентъзи от висока класа – идеята за фуриите е много хитра и издава гъвкаво 
въображение! “ 

geekgal / Aug 13, 2013  

„Определено харесах тази книга. Аз съм заклет фен и на „Досиетата на 
Дрезден“ и обожавам почерка на Джим Бъчър. „Фуриите на Калдерон“ е 
майсторски изваяна епична приказка, която чака своето развитие.“ 

 
AdriaFaye, Jul 18, 2013 

 
„Покоряваща фантазия, много магия, чудовища и битки! Великолепно 

изграждане на цял един свят, населен с интересни персонажи и ярки идеи. 
Прочетете „Фуриите на Калдерон“ и не мислете за другите книги от 

поредицата, те ще Ви намерят сами.“ 
 

squirrelking, Apr 12, 2013  

 



„В тази книга има нещо, което те кара да се връщаш към нея и да 
препрочиташ отново и отново...“ 

 

Jeffrey Wendler, goodreads.com 

„Фуриите на Калдерон“ е страхотно начало на поредицата! Не знам как ще се 
развие историята, но чакам продължението с нетърпение! Всичко започва с 
Тави, едно момче, което няма никакви фурии и околните третират това като 
аномалия. Когато Тави и неговият чичо си навличат неприятности в долината 
Калдерон, липсата на фурии става още по-осезаема. Няколко истории се 
развиват паралелно, а после се преплитат. Харесва ми идеята за размитото 
зло, в един момент то става трудно различимо... Влезете ли в тази история, 

действието няма да Ви пусне.“ 
 

Том, goodreads.com 
 
 

 

Интервю на Ребека Ловат с Джим Бъчър 

Р: Джим, кажете за себе си нещо, което още не знаем. 

Д: Какво ли да е то... Близо до дома ми има два ресторанта от веригата 
Бъргър Кинг. Хората все ме питат: О, Джим, как си, как върви следващата 

книга? Което означава, че твърде често посещавам Бъргър Кинг... 

Р: Едната Ви поредица е адаптирана за телевизионния екран. Чува се, че не 
кипите от възторг по този повод. Какво мислите за инициатива от страна на 

HBO или за анимация, например? 

Д: Да, винаги съм смятал, че анимацията е удачен подход в случая. А що се 
отнася до HBO, знам ли, ако получа предложение, ще приема, а после ще 

седна и ще ги наблюдавам какви ги вършат. 

Проблемът със сай-фай поредиците е, че бюджетите са ограничени и е 
трудно да вложиш толкова магия, колкото ти се иска. 

Р: Как успявате да поддържате интереса на читателите си?  

Д: Когато планирах поредицата за Дрезден, например, заложих 20 книги! 
Разпределих добрите и лошите герои. Взех решение кои ще бъдат ключовите 
събития. И продължавам да се придържам към първоначалната рамка, макар 
да минава доста време от идеята до нейното претворяване. Да речем, че ми е 
хрумнало: В тази книга Хари влиза в затвора! Или: Този път ще го въведа в 

приют за душевноболни! И после се опитвам да създам съответните 
обстоятелства. 

Р: Странното е, че всяка книга е уникална, а самото усещане остава същото. 



Д: Там е разковничето. Към това сме длъжни да се стремим в ролята си на 
автори. Не можем да отегчаваме публиката с тривиални истории. 

Р: Какво мислите за дигиталното пиратство? Живеем във времена, когато 
хората могат да си дръпнат безплатно от мрежата какво ли не. 

Д: Мда, проследих три големи торент сайтове, където се теглят моите книги. 
Каква е равносметката – десет пъти повече хора теглят безплатно, отколкото 
купуват. Поразпитах колегите за мнение, отговорът беше: Това съотношение 

е нормално. 

В началото се дразнех, но после започнах да третирам тези екземпляри като 
принудителна онлайн промоция. Така не позволявам на фактите да ме 

потискат. Приемам го като всяко нещо, на което не мога да влияя. Навярно 
звуча като Макиавели: Ще се държа мило с тях, а те ще ми се издължат 

някой ден! 

Р: Правите впечатление на човек, който обича да прекарва време с 
читателите. 

Д: Разбира се, те са моите покровители! Понякога сядам в Бъргър Кинг и ги 
питам: Какво още искате да прочетете в книгите ми? Но никога не им 
казвам: искам да продължа да се храня. И Шекспир се е хранил, нали? 

Р: Какво ще ни кажете за Големия фентъзи епос? 

Д: Винаги съм искал да създам мащабен фентъзи епос. И ще го направя 
някой ден. Ще потъна в този свят на хора, хобити, джуджета и елфи - ще 
прилича на гигантския епос на Толкин, поне по форма. Но още не съм готов 

за това. Трябва да е епично епичен фентъзи епос! 

Р: Обичате да преувеличавате. 

Д: Това е първият закон на писането. 

Р: Скоро подписахте договор за стиймпънк трилогия. Ще споделите ли нещо 
по въпроса? 

Д: Да. „Пепелните кули“ получи чудесен отзвук сред моята публика. Това е 
някаква кръстоска на „Хорнблоуър“ с „Лигата на необикновените“. Всичко е 

строго фокусирано върху героите. По-близо е до „Кодексът Алера“, 
отколкото до „Досиетата на Дрезден“. 

Р: Промени ли се процесът на писане при Вас напоследък, забелязвате ли 
промяна? 

Д: Планирам по-строго, за да не си задавам после въпроса: Какво по 
дяволите не се получава в тази глава? Пия по-малко кока-кола. Кофеинът и 

захарта не ми се отразяват добре. Всичко друго си е постарому. 



Р: Какво промени славата? Имам чувството, че се държите малко грубичко. 

Д: Отрази се на атмосферата по време на партита. Понякога хората са 
нервни в мое присъствие, а на мен ми се иска да им кажа: Спокойно, аз съм 

същият онзи недодялан тип, който винаги съм бил. 

 

Очаквайте! 

През 2014 г. „Колибри“ ще предложи на българските почитатели на фентъзи 
и фантастичния жанр още две заглавия от двете грандиозни поредици на 

Джим Бъчър: 

 „Смъртоносна опасност“ – книга 3 от „Досиетата на Дрезден“ 

и „Фурията на академа“ – книга 2 от „Кодексът Алера“ 

 

         

 


