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Преди около две години навън валеше сняг. Хубав, на парцали и
натрупваше. Тогава, до този момент, зимата бе студена, но суха,
отблъскваща и депресираща със своята сивота. Но когато снегът
заваля, всичко стана някак по-чисто и по-хубаво. Излязох и се оставих
на снежинките да ме навалят, с удоволствие усетих как натрупания
сняг хрупаше под краката ми. Разхождах се в снеговитата вечер,
дишайки с пълни гърди от зимния въздух.

Пиша ви всичко това, за да ви кажа, че много обичам зимата, а в
книгата, която държите, е съчетана с другата ми голяма любов —
фентъзито. Именно такива разходки из снега родиха в главата ми
светът на Ледената планина, с който вие ще се запознаете. И когато
моят приятел Бранимир Събев ми показа свое произведение, в което
дъхът на героите излиза на пара, реших да направим сборник с
фентъзи разкази, посветени на най-студеният, но и може би най-
приказният сезон. Към мен и Бранко в компанията се присъединиха
още приятели от Националния клуб за фентъзи и хорър — Иван
Димитров, с който заедно стояхме на първите сбирки преди 10 години,
Васил Мирчев младши, с който направихме фентъзи портала
„Цитаделата“, младият, но много талантлив Станьо Желев, а също и
Яна Маркова — талантлив писател и преводач, а също и дама, която да
освежи иначе доста варварската компания. Всеки от нас ви разказва
една история за зимата, която освен с лед и сняг е поръсена с
характерния, несравнимо сладък вкус на магията, втъкана в жанра
фентъзи.

Надявам се четенето на получения специалитет да ви се услади
толкова, колкото на мен и останалите автори — подготвянето му.

Искрено Ваш:
Александър Драганов,

председател на Националния Клуб за Фентъзи и Хорър



3

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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