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БЪЛГАРИЯ 

ПОБЕДИТЕЛ ЗА 2017 г. 

В „Остров Крах“ се разказва за две жени, които 
разказват своите необикновени истории. Те почти не 
се познават, но между тях съществува магическа 
връзка, защото едната от тях — начинаещ астролог 
любител, е разгадала по звездите, че над другата 
тегне предстоящ крах. Всяка от жените знае само 
своята част от историята и читателят трябва да 
намести като пъзел отделните парчета от 
повествованието — две персонални вселени, които се 
различават толкова една от друга и въпреки това си 
приличат. Разказва се за жени, за мъже, за деца и за 

котки. Разказва се за един далечен и прекрасен остров (предполага се, че това е 
хърватският остров Крък в Адриатическо море), където може да настъпи 
предвещаният от звездите крах. Разказва се още за земята и морето, за дъжд и 
пещери, за Слънцето и звездите, за стаи и къщи. Преди всичко обаче се разказва за 
нещата от живота на човека, за импулсите и чувството на безсилие, за копнежите 
и реалността, за любовта и липсата на любов, за страстното желание и 
невъзможността да споделиш душата си с друг. А дали предвещаният крах ще 
сполети героите, ще стане ясно от неочакваната последна страница на романа. 
Изненадващото е това, че в повествованието не се разказва за крах. 

Ина Вълчанова е журналист, писател, редактор-драматург и преводач от френски и 
руски език. Завършва магистратура по българска филология в СУ „Св. Климент 
Охридски“. Професионалната й кариера е посветена на изкуството на аудиодрамата. 
Дългогодишен редактор в редакция „Радиотеатър“ в БНР, тя е направила многобройни 
адаптации за радиото на творби от български и световни писатели. Нейните продукции 
за радиото печелят Голямата награда на фестивала „При Марулич“ (Хърватия, 1998 г.), 
втора награда на най-големия европейски фестивал „При Европа“ (Берлин, 1998 г.) и 
Голямата награда на фестивала „Осмата муза“ (София, 2006 г.). Отделно от това Ина 
Вълчанова работи като писател и автор на диалози, а сега участва в нов български 
филмов проект. 

През 2013 г. по първия ѝ роман — „Потъването на Созопол“, е направен филм, за който 
през 2014 г. авторката получава наградата за най-добър сценарий на фестивала 
„Златна роза“. Филмът печели наградата за най-добър чуждестранен филм на 
Международния кинофестивал в Ню Йорк през 2015 г., както и награда за актьорски 
постижения на Международния филмов фестивал в Милано. През 2016 г. филмът е 
отличен с Голямата награда на Независимия международен филмов фестивал в Прага. 

Третият роман на Ина Вълчанова — „Остров Крах“ — печели деветото издание на 
Литературен конкурс „Развитие“ за непубликуван български роман през 2016 г., в 
резултат на което е публикуван по-късно през същата година.   



 

 
  

 


