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Посвещавам тази книга на 
моята дъщеря, 

кикотещия се свидетел на странния 
и прекрасен свят, в който семейството ѝ 

превърна лудостта 
(колкото преувеличена, толкова и реална).

Бог да ни е на помощ, когато тя стане достатъчно голяма, 
за да напише собствените си мемоари.
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ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОТЗИВИ

Това бе най-добрата книга и най-лошата четка за коса. Прочетете я. 
Не се опитвайте да се срешете с нея. – Чарлз Дикенс

След като я беше прочел, Исус ми даде книгата с думите: „Трябва 
да прочетеш това, Кевин. Фантастично е.“ Исус не го бива много да 
помни имена. – Ърнест Хемингуей

Малко са хората, които наистина обичам, а още по-малко тези, 
за които имам добро мнение. Само на един обаче искам да обеля 
лицето и да си го закача, докато пиша. Заключете си вратата, 
г-жо Лоусън. – Джейн Остин

Мога да кажа без преувеличение: Това е най-хубавата подложка за 
вино, която някога съм имала. – Дороти Паркър

Животът е важен, единствено той – процесът на откриване, 
вечният и нескончаем процес, а не неговата крайна цел. Той и тази 
книга. Тя също не е лоша. – Фьодор Достоевски

Кой те пусна тук? – Стивън Кинг

Май съм си изгубил палтото. – Уилям Шекспир

Ти дори не познаваш хората, които цитираш. Повечето от тях 
нe са между живите, а Стивън Кинг вероятно ще те даде под съд. 
Налага се наистина да зачестим сеансите ти. 

– настоящият ми психотерапевт
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Тук се канех да сложа кратък цитат от Мери Оливър1, който впо-
следствие реших да заменя с илюстрацията от корицата на кни-
гата, защото съм съвсем сигурна, че цитатът няма да бъде добре 
приет, а аз не искам да го изхабя напразно. Най-хубавото на тази 
корица е, че когато вземете книгата в ръце, в долната половина на 
лицето ви цъфва възторжена енотска усмивка, която ще се погри-
жи околните да не ви безпокоят, докато четете. Всъщност можете 
да откъснете съседната страница, да я преснимате и да залепите 
по едно фотокопие на кориците на всичките ви книги като лек 
намек „Не ме безпокойте“. След няколко години хората може да 
решат, че сте бавноразвиващи се, но ще ви оставят да си четете 
спокойно и да се изживявате като половин енот. Ако това не ви 
устройва, значи тази книга изобщо не е за вас.

Предупредих ви.

 1 Мери Оливър (р. 1935 г.) – най-четената американска поетеса. – Б.пр.


