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Най-напред трябва да започнем от това, какво представлява тази
антология и какво ще последва след нея. През годините,
специализираните издания за фантастика публикуват множество
научнофантастични разкази, като въпреки техният прецизен подбор,
повечето фенове на жанра отдават своите предпочитания към
антологиите, като настоящата. Самото название „Най-доброто от
фантастиката за годината“, обаче не би трябвало да ви заблуждава, тъй
като има години през които са публикувани толкова много стойностни
кратки произведения, че дори и най-добрите не би могло да се поберат
в 5–6 тома като настоящия. По тази причина всяка година ще ви
предлагаме по два или три тома с най-доброто от публикуваното през
предходната година. В българското издание започваме с най-доброто
публикувано през 1997 година, като всички антологии ще носят
общото лого S.O.S.: S.O.S. ЗЕМЯ, S.O.S. ВСЕЛЕНА, S.O.S.
ГАЛАКТИКА и т.н.

А сега да се насочим към настоящето издание. В тази антология
представяме най-добрите произведения публикувани през 1997 година
в американските научнофантастични списания. През този период се
запазва тенденцията от предходната година, като се публикуват повече
кратки стойностни произведения (според критериите на наградите
Хюго и Небюла) и много малко романи. Въпреки особено модните
напоследък произведения в стил фентъзи, хорър, киберпънк и др. в
настоящата антология сме подбрали предимно произведения на
„твърдата“ научна фантастика, тъй като по-голяма част от постоянните
привърженици на жанра предпочитат тази тематика и се оплакват от
липсата й на пазара. Очаквам, че ще харесате публикуваните по-
нататък разкази и повести, като се надявам да получа и вашите отзиви
за тях (за преводните издания на адреса на представящото го
издателство), а също така и вашите препоръки както за настоящата,
така и за бъдещите антологии.

Дейвид Хартуел
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ЗАСЛУГИ

Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на Моята
библиотека и нейните всеотдайни помощници.

http://chitanka.info

Вие също можете да помогнете за обогатяването на Моята
библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.
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