
	  
Истината	  за	  „Истината	  за	  случая	  Хари	  Куебърт“:	  

√	  Три	  престижни	  литературни	  отличия	  

√	  Над	  1	  500	  000	  продадени	  екземпляра	  

	  

„Виждах	  приятелите	  си	  да	  започват	  стажове	  на	  адвокати	  и	  да	  
печелят	  добре.	  Трябваше	  да	  избирам.	  Да	  се	  забавлявам	  или	  да	  

напиша	  книгата,	  която	  исках	  да	  напиша?	  
	  Реших	  да	  правя	  сандвичи	  за	  депутатите“ 

 
	  Жоел	  Дикер	  

√	  

Роден	  е	  в	  Женева	  през	  1985	  г.	  

Майка	  му	  е	  книжарка,	  а	  баща	  му	  -‐	  учител	  по	  френски	  език.	  

Изкарва	  си	  хляба	  като	  парламентарен	  аташе	  към	  Женевското	  
учредително	  събрание,	  а	  през	  2000	  г.	  завършва	  право.	  



	  

Любопитни	  факти	  

Жоел	  пише	  от	  дете.	  На	  11	  години	  основава	  списанието	  „Вестник	  на	  
животните“,	  което	  списва	  и	  продава	  до	  17-‐годишна	  възраст.	  

***	  

Първият	  му	  разказ	  се	  нарича	  „Тигърът“	  и	  получава	  Награда	  за	  млад	  
автор.	  Тя	  го	  насърчава	  и	  докато	  вяло	  продължава	  да	  следва	  право,	  

започва	  да	  пише	  по	  една	  книга	  на	  година.	  

***	  

„Последните	  дни	  на	  нашите	  бащи“	  е	  първият	  му	  роман,	  който	  
привлича	  вниманието	  на	  издател.	  

***	  

Жоел	  е	  въодушевен	  и	  решава	  да	  напише	  „дебела	  книга,	  която	  се	  чете	  
на	  един	  дъх“.	  

***	  

Като	  дете	  той	  прекарва	  всяко	  лято	  в	  САЩ.	  Дядото,	  руски	  адвокат	  
социалист,	  емигрирал	  в	  Женева	  в	  началото	  на	  20	  век,	  но	  друг	  клон	  на	  

рода	  избрал	  Вашингтон	  и	  Стънингтън	  в	  Мейн.	  

***	  

Това	  обяснява	  решението	  на	  Дикер	  да	  пише	  роман	  за	  Америка:	  

Опитах	  се	  да	  измисля	  французин,	  който	  отива	  в	  САЩ,	  но	  нищо	  не	  
излезе.	  Накрая	  реших	  да	  пиша	  все	  едно	  съм	  американец.	  

***	  

Творчество	  

„Истината	  за	  случая	  Хари	  Куебърт“	  е	  вторият	  роман	  на	  Жоел	  Дикер	  
(след	  „Последните	  дни	  на	  нашите	  бащи“).	  Правата	  за	  издаването	  му	  са	  

закупени	  от	  повече	  от	  30	  страни.	  

	  



Когато	  започнах	  да	  пиша	  „Истината	  за	  случая	  Хари	  Куебърт“,	  казах	  на	  
моя	  редактор,	  че	  не	  искам	  да	  чувам	  нищо	  за	  наградата	  „Гонкур“.	  Исках	  

да	  се	  концентрирам	  върху	  работата	  си.	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	   	  

	  

Награди	  

√	  2012:	  Голямата	  награда	  за	  роман	  на	  Френската	  академия	  

√	  Награда	  „Гонкур“	  на	  гимназистите	  

√	  Награда	  за	  призвание	  „Блюстейн-‐Бланше“	  

Номинации	  за	  наградите	  „Гонкур“	  и	  „Ентералие“.	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  



***	  

„Истината	  за	  случая	  Хари	  Куебърт“	  излиза	  наяве	  и	  в	  България	  на	  9	  
декември	  2013	  !	  Преводът	  е	  поверен	  на	  Росица	  Ташева.	  

***	  

Резюме	  

Пролетта	  на	  2008	  г.,	  Ню	  Йорк.	  	  

Докато	  Америка	  се	  вълнува	  от	  предстоящите	  президентски	  избори,	  
младият	  писател	  Маркъс	  Голдман,	  издал	  един	  първи	  успешен	  роман,	  е	  
изпаднал	  в	  творческа	  криза	  –	  неспособен	  е	  да	  напише	  своя	  втори	  

роман,	  който	  трябва	  да	  предаде	  на	  издателя	  си	  след	  няколко	  месеца.	  	  

√	  

Крайният	  срок	  наближава,	  

	  когато	  се	  случва	  нещо	  съвършено	  неочаквано	  –	  неговият	  приятел	  и	  
бивш	  университетски	  преподавател	  Хари	  Куебърт,	  	  един	  от	  най-‐

уважаваните	  писатели	  в	  страната,	  е	  обвинен,	  че	  през	  1975	  г.	  	  е	  убил	  
петнайсетгодишната	  Нола	  Келерган,	  с	  която	  е	  имал	  връзка.	  	  

Убеден	  в	  невинността	  на	  Хари,	  	  Маркъс	  зарязва	  всичко,	  за	  да	  отиде	  в	  
Ню	  Хампшър	  и	  да	  проведе	  собствено	  разследване.	  За	  да	  оневини	  Хари	  
и	  спаси	  кариерата	  си	  на	  писател,	  	  Маркъс	  трябва	  да	  отговори	  на	  три	  

въпроса:	  	  

	  

√	  Кой	  е	  убил	  Нола	  Келерган?	  	  

√	  Какво	  се	  е	  случило	  в	  Ню	  Хампшър	  през	  1975	  г.?	  	  

√	  И	  как	  се	  пише	  бестселър?	  



	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  

Пресата	  за	  „Истината	  за	  случая	  Хари	  Куебърт“	  

Всичко	  започва	  на	  4	  септември,	  2012	  г.	  Известната	  журналистка	  Мари	  
Франсоаз	  Льоклер	  излъчва	  първата	  ласкава	  квалификация	  за	  Дикер	  –	  

нарича	  писателя	  „швейцарската	  изненада“.	  

***	  

Появяват	  се	  коментари,	  че	  „интонацията“	  на	  Дикер	  хвърля	  мост	  към	  
творчеството	  на	  Филип	  Рот,	  Джонатан	  Франзен	  и	  Уди	  Алън!	  

***	  

На	  13	  септември	  Марк	  Фумароли	  от	  Френската	  академия	  в	  статия	  за	  
Фигаро	  споделя,	  че	  в	  „Истината	  за	  случая	  Хари	  Куебърт“	  се	  усеща	  духа	  

на	  майстора	  Сименон,	  а	  в	  материала	  присъства	  определението	  	  
„талантлив	  млад	  писател	  от	  Женева“.	  

***	  

	  „Мечтата	  на	  27-‐годишния	  Жоел	  Дикер	  била	  да	  напише	  голям	  
американски	  роман.	  Ето	  че	  той	  е	  факт“.	  

Le	  Temps,	  15	  септември,	  2012	  г.	  

***	  



	  

„В	  този	  роман	  е	  налице	  афера,	  обусловена	  от	  не	  една	  причина,	  а	  
мрежата	  от	  последствия	  е	  просто	  непредвидима.	  Безупречно	  е	  

умението	  на	  автора	  да	  държи	  читателя	  в	  напрегнато	  очакване	  до	  
самия	  финал!“.	  

The	  Hankyoreh,	  13	  август,	  2013	  

***	  

„Истинско	  удоволствие	  е	  да	  се	  чете	  „Истината	  за	  случая	  Хари	  
Куебърт“.	  Ще	  се	  потопите	  в	  един	  съвършено	  различен	  свят,	  населен	  с	  
персонажи,	  които	  ще	  ви	  променят.	  Сюжетът	  е	  завладяващ,	  защото	  
авторът	  ни	  прави	  съпричастни	  към	  дълбоките	  страхове	  и	  страсти	  на	  

героите	  си.“	  

Yonhap	  News,	  10	  август,	  2013	  

	  

Отзиви	  на	  критиката	  

„Каква	  книга	  наистина!	  Затваряме	  я	  замаяни,	  „нокаутирани”,	  с	  
неподражаемото	  усещане,	  че	  сме	  били	  манипулирани	  до	  края,	  защото	  

авторът	  ни	  е	  запазил	  един	  последен	  ку	  де	  театр,	  абсолютно	  
неочакван	  и	  съвършен,	  който	  осветява	  разказа	  от	  коренно	  различен	  

ъгъл.“	  

	  

„Написан	  със	  сдържано	  перо,	  което	  избягва	  клишетата	  и	  
баналностите,	  този	  трилър	  блести	  както	  с	  интелигентната	  си	  

композиция,	  така	  и	  със	  силата	  на	  внушението.	  Това	  е	  роман,	  който	  
може	  да	  се	  чете	  като	  притча	  за	  предателството,	  за	  прошката	  и	  
изкуплението.	  И	  макар	  да	  ни	  се	  иска	  да	  имаше	  едно	  по-‐голямо	  
развитие	  на	  отношенията	  между	  Нола	  и	  Куебърт,	  тип	  „Лолита”,	  

романът	  е	  изключително	  художествено	  произведение,	  което	  се	  изчита	  
на	  един	  дъх.	  Огромна	  книга.“	  

	  



„Ето	  ви	  един	  27-‐годишен	  швейцарец,	  на	  който	  няма	  да	  дадете	  и	  17,	  и	  
за	  когото	  злите	  езици	  твърдят,	  че	  дължи	  успеха	  си	  именно	  на	  тази	  

младост.	  Нима?	  Успехът	  е	  феноменален,	  продадените	  само	  за	  първите	  
три	  месеца	  екземпляри	  са	  повече	  отколкото	  тези	  на	  прословутия	  
международен	  бестселър	  „Петдесет	  нюанса	  сиво”!	  Заслужен	  успех,	  
защото	  романът	  е	  като	  наркотик	  и	  единственото,	  за	  което	  се	  питате,	  
след	  като	  го	  прочетете,	  е	  защо	  всички	  романи	  нямат	  същия	  ефект.“	  

	  

„Рядко	  се	  случва,	  но	  когато	  се	  случи,	  ви	  оставя	  без	  дъх.	  Млад	  или	  стар,	  
жена	  или	  мъж,	  лесен	  или	  труден	  читател,	  романът	  ви	  държи	  в	  

напрежение	  до	  самия	  си	  край,	  завършвате	  го	  изтощен	  и	  очарован	  от	  
непрекъснатия	  прилив	  на	  адреналин,	  който	  разказвачът	  не	  е	  спирал	  
да	  инжектира	  във	  вените	  ви.	  Трилър,	  разбира	  се,	  но	  и	  психологически	  

роман,	  роман	  на	  съвременните	  нрави.“	  

	  

„Заврете	  ли	  си	  носа	  в	  тази	  книга,	  изгубен	  сте.	  Ще	  трябва	  да	  я	  изчетете	  
до	  края.	  Ще	  бъдете	  манипулиран,	  объркван,	  заблуждаван,	  завладян	  от	  

една	  история	  с	  многобройни	  изненади	  и	  обрати.“	  

	  

„Пристрастен	  съм	  към	  творчеството	  на	  Филип	  Рот.	  Мислех	  да	  му	  
пиша,	  но	  доколкото	  знам,	  той	  не	  чете	  писмата	  на	  читателите	  си.“	  

	  
	  Жоел	  Дикер	  


