„Невидимият пазител“ не само очерта присъствието
й на литературната сцена. „Невидимият пазител“ я
превърна в явление. Представяме ви

ДОЛОРЕС РЕДОНДО

и суперуспешната трилогия за Бастан!
***
Баската писателка Долорес Редондо Мейра (Доностиа-Сан Себастиан) е родена през
1969 г. Учила е право и гастрономия, от няколко години държи ресторант. В момента
живее в Рибера Навара.
В библиографията на Редондо фигурират книги за деца, разкази, повести и едно
историческо произведение. „Невидимият пазител“ е дебютният й роман. С него, по
думите на критиците, тя „навлиза с гръм и трясък на територията на криминалния
жанр“ и става център на внимание. С този сюжет стартира криминалната трилогия за
Бастан. Авторитетното списание „Лир” определи „Невидимият пазител“ като една от
десетте най-добри мистерии за 2013 г.
Правата за трилогията до момента са откупени от издателства в: Каталония, България,
Унгария, Япония, Италия, Китай, Израел, Гърция, Финландия, Холандия, Дания,
Германия, Гърция, Корея, Португалия, Полша, Норвегия, Сърбия, Словения, Русия,

Турция, Чехия, Словакия, Бразилия, Великобритания, Австралия и САЩ. Отзвукът за
трите романа в международната преса е безапелационен: Долорес Редондо е новата
звезда на напрегнатия, зрелищен психотрилър.
Екранизацията на поредицата е поверена на NadCom Entertainment – продуцентите на
филмовите адаптации на книгите на Стиг Ларшон, Камила Лекберг и Хенинг Манкел.

Трилогията за Бастан включва заглавията:
„Невидимият пазител“, публикуван в Испания през януари 2013 г.
„Завещанието на костите“, публикуван в Испания през ноември 2013 г.
„Жертвоприношение на бурята“, планиран да излезе в Испания на 25 ноември, 2014 г. в
тираж от 70 000 екземпляра за целите на коледната кампания.

18 месеца след публикуването на първия роман от трилогията, само в Испания са
продадени над 300 000 екземпляра общо от „Невидимият пазител“ и „Завещанието на
костите“. Успех, който би бил изключителен за всеки писател в Испания днес.

Предвижда се трите романа да се предлагат в специална кутия с впечатляващ дизайн.

Анотация
Трупът на младо момиче е открит на брега на река Бастан. Не е първият, няма да е
последният. Странният мизансцен говори за зловеща церемония, сякаш дело на нечиста
сила. Пресата припомня легендата за басахауна, господаря на гората, а инспектор Амая
Саласар, която води разследването, ще трябва да съчетае съвременните научни методи
с познанията си за народните вярвания. Само така ще може да открие „невидимия
пазител”, който нарушава мирния живот в баското градче Елисондо.

Българското издание на „Невидимият пазител“ излиза на 17 ноември
2014 г. в превод на Десислава Антова!

Награди
Най-добър испански криминален роман на годината за 2013 г. според влиятелния
испански вестник „La Vanguardia“
В класацията топ 10 криминални романа през изминалото лято според „Le Figaro
Magazine“, Франция
„Сребърно перо“ (Silver Quill) за 2014 г. от Баската асоциация на
книгоразпространителите – приз, който се връчва всяка година на автора на найпродавания роман в рамките на последния Панаир на книгата в Билбао. Сред
титулярите на това отличие се нареждат Амели Нотомб, Аса Ларшон и Едуардо
Галеано.
Най-добър роман на 2013 г. според резултатите от проучване на вота на литературни
блогове, извършено от Creatio Social Media
Най-добър испански роман на годината за 2013 г. според Continuarà - испанската TVE
културна програма

Любопитно
Трилогията, която започва с „Невидимият пазител“, до този момент е продадена на 32
издателства от цял свят и е преведена на 30 езика.
„Планета де Агостини се казва компанията, която стои зад графичния роман
„Невидимият пазител“. Илюстрациите са на Ернест Сала и са създадени в тясна
колаборация с Долорес Редондо. Комиксът излезе в Испания на 6 ноември 2014 г.
Отделни страници от комикса бяха популяризирани в аванс и предизвикаха
изключителен интерес.
Броят на посетителите в долината на река Бастан се е увеличил със 70% вследствие от
успеха на трилогията. Ето едно видео с Долорес Редондо, която се разхожда в района,
послужил като място на действие в романите й:
http://www.youtube.com/watch?v=wQS_48ZLmIY
През февруари 2014 двете заглавия, „Невидимият пазител“ и „Завещанието на
костите“, бяха сред десетте топ бестселъра в категория Художествена литература в
продължение на четири седмици. Двете книги се продават с невероятна скорост и се

допечатват редовно – от излизането си досега „Невидимият пазител“ има 21
преиздания, а „Завещанието на костите“ – девет!
Долорес Редондо е поканена от норвежките си издатели CappelenDamm в Осло, защото
норвежките читатели и журналисти проявяват подчертан интерес към баската култура
и митология в романа, както и към главния женски образ – този на детектив Амая
Саласар.
Авторката посети Лион за Фестивала Quai du Polar, както и Фронтинян за Фестивала на
криминалната литература, където изнесе реч редом с Джилиан Флин и Харлан Коубън.
През 2015 г. Долорес Редондо Мейра е поканена да посети Буенос Айрес в Аржентина
и още много, много места.

Трейлъри на „Невидимият пазител“ и „Завещанието на костите“
https://www.youtube.com/watch?v=2ysW2hF34WI
http://www.youtube.com/watch?v=7BBCQXx5vM8

Отзиви
„Невидимият пазител“ бележи прелом в историята на испанския роман. El Mundo
Панорамен трилър. И то какъв! Page des Libraires
Една от най-големите литературни изненади напоследък. Mía
Мощен и брутален. Не го пропускайте. El Periódico
Напомня за Юхан Теорин и Маурицио де Джовани, за кратките разкази на Тана Френ и
Вал МакДермид. Подобно на всички тях „Невидимият пазител“ е една по-изтънчена
книга, по-сложно конструирана от конвенционалния криминален роман. El Periódico
Човекът срещу скотщината на престъплението, легендите на предците срещу
модерните методи на разследване, семейните травми срещу мрачните вярвания.
L’Express
Вълнуващ, магнетичен, издаващ компетентност по темите, които засяга, умело
композиран, трезв, различен, свеж роман! El Periódico

Роман за страха да се обърнеш назад към страховете си. La Vanguardia
Шест точки от шест възможни точки. VG (най-тиражният норвежки вестник)
Съблазнителен испански магически реализъм (…) със солиден, добре изкован език, с
изненадващи и впечатляващи изрази и компоненти. Отличава се с богатство и
многообразие, които са рядкост в този жанр. VG (най-тиражният норвежки вестник)
Бях много приятно изненадана, наистина се влюбих в него. Горещо го препоръчвам.
Мария Дуеняс, автор на „Времето междувременно”
Долорес Редондо разби традицията в издателската индустрия. Давид Моран, ABC
Тук откриваме една много стегната, компактна история. С висока доза психологизъм,
но също и с любопитни антропологически мотиви, което прави романа оригинален.
Прозата на Долорес Редондо е покрита с електрически и магнитни полета и не
позволява на читателя да си отдъхне. Antoni Gual - Qué Leer
„Невидимият пазител” е роман за страха, който всички носим в своето ДНК, защото
сме човеци. Но това е и трилър, който комбинира по един оригинален начин реализма
на полицейското разследване с магията на баско-наварската митология. Европа Прес,
Севиля
Редондо избира за фамилия на своята героиня името Саласар и това е своеобразен
трибют към Алонсо де Саласар Фриас, член на Светата инквизиция, човек с отворен
ум, който води битка за оправдаването на обвинените в началото на 17 век. Саласар
Фриас, след лично разследване, успява да предотврати екзекуцията на множество жени,
заклеймени като вещици и обречени да изгорят на кладата. Валенсия Ел Мундо
Подобно на Кларис Старлинг от „Мълчанието на агнетата”, инспектор Саласар се
сблъсква със собствените си страхове и с ужаса, белязал детството й. Сложната
структура на сюжета, поезията в описанията и вниманието, с което авторката изгражда
психологическия портрет на всеки от героите, затруднява опитите енергията и
оригиналността на стила на Долорес Редондо да се сравни с нещо друго в този жанр. La
Razón
Освен че се фокусира върху митологията на древността, романът демонстрира силата
на католическата църква, която често смесва понятията си с митични представи, така се
поражда този особен наварски синкретизъм.... Ирационалните елементи в романа като
сънищата и показанията на картите таро, рисуват картина, която, независимо от силата
на полицейския сюжет, има паранормални очертания, а това най-общо се асоциира с
американската традиция. Xavi Ayén – Cultura de La Vanguardia

Из отзивите за „Завещанието на костите“:
Един от най-чаканите романи тази година. ABC
Долорес Редондо е една от най-големите литературни изненади тази година. Коя е
тайната на нейния успех? Тя създаде нов тип детективски роман, съчетание на
психологически трилър, криминална история и легенда. Mía
Ако има изречение, което да ми хрумва веднага, когато се сетя за Завещанието на
костите, то без съмнение звучи така: Една шлифована история. Ако първият роман на
Долорес Редондо беше изненадващ, втората част от трилогията за Бастан поставя
авторката в привилегированата позиция да бъде призната като един от най-добрите
писатели на испанската литературна сцена. Mía
Въпреки че е почитател на американския криминален роман, Долорес Редондо не желае
да следва стереотипите на англосаксонската литература и съзнателно бяга от
представата за грубия, асоциален детектив, привързан към чашката. Замества го с жена,
която обожава идеята за майчинството, но е жертва на страховити кошмари и дълги
години пази една позорна тайна. Antonio Paniagua – Hayde Extremadura

Илюстрации от графичния роман „Невидимият пазител”, който излезе
в Испания на 6 ноември!

Скица на басахаун:

