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с премиера на “Внукът на Хемингуей”
На 4 юли в новия дом на книжарница “Книги и...”, на бул. “Пенчо Славейков” 29 в София,
Деян Енев събра приятели, колеги и почитатели на премиера. “Внукът на Хемингуей” е
наистина добро заглавие за творческия натюрел на писателя и отбелязва
тринадесетата книга в солидната му биография - това - само като статистика! Защото
със сигурност в чекмеджето му съвсем не застояват готови ръкописи и за следваща... А
пък измамната лекота на написаното от него е доказателство само за един
непресъхващ творчески работник, който без фанфари и парадност ниже броеницата на
днешния ни живот. “Можем да наречем Деян Енев романтик, тъгуващ романтик, заради
способността му да вади това, което обикновено не виждаме или отказваме да видим,
мъгливото и чудесното иззад ъгъла на действителното”
- отбелязва
Кристина Йорданова по повод новата книга.

Езикът на Деян Енев изглежда достъпен за възприемане и отворен за диалог с
читателя, който с лекота следва разказа. Но не бива да се заблуждаваме - зад
фасадата на тази простота се е скрил дълбок мъдрец, който изненадващо хвърля
параболата на финала и всичко прозвучава в съвсем друга тоналност. Тази
изключително летлива авторова чувствителност определя и парадоксалното завъртане
на “финалната права”, така че всеки, който си въобрази, че е усетил как ще приключи
историята, се оказва пленник на магическо и непредвидимо изплъзване със завъртане,
каквото Деян Енев енергично и недвусмислено е предвидил почти за всеки от късите си
разкази. А те са не само затрогващи и емпатични, но носят и вкуса на
солено-горчивата-сладка сълза, която всеки от нас тайно или не съвсем е изпускал от
ъгълчето на окото.

В “Книги и...” представянето бе необичайно - присъстваха двама от героите, актьорът
Йордан Биков и цигуларката Даниела Абарова. Поетесата Федя Филкова и писателят
Петър Делчев бяха част от празника със своите наблюдения и оценки за “Внукът на
Хемингуей”.

Снимките, които публикуваме, са взети от сайта kulturbench.com и отразяват истинската
духовна радост от събитието, на което присъстваха толкова много хора, сред толкова
много качествени книги по полиците на книжарницата и сред толкова много приятели.
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