
СПИСЪКЪТ С МОИТЕ ЖЕЛАНИЯ 

от Грегоар Делакур 

 

Не само в книгите човек може да промени живота си! 

 

 

С втория си роман Грегоар Делакур се превърна в изненадата на годината... Учудващо е, но 

стартът бе даден първо в чужбина, където авторските му права бяха откупени още преди 

появата му във Франция, и той вече е преведен на 18 езика. Има нещо универсално в историята 

на главната героиня Жослин. На нея й се случва това, за което мечтаят хиляди хора по света – 

печели от джакпота на Евромилион сума, която ще промени съществуването й. Но 

продавачката на дантели и копчета философски мълчи и се съмнява, прави списъци, зачерква 

отново и отново, разкривайки скритото лице на мъжа си, преди още да е осребрила чека. 

Именно в разказа за този промеждутък от време, когато несигурността и тъгата побеждават 

блажения възторг, Делакур надминава себе си.        

          Фигаро 

 

 

„Списъкът с моите желания“ не е опис в духа на Превер или Перек, а роман, който, обзалагам 

се, ще намери отзвук у всеки читател. Историята на едно просто сърце, „просто“ в смисъла, 

вложен в тази дума от великия Флобер: сърцето на една жена, на която няколко цифри и 

случайността, ще напомнят колко крехко е житейското равновесие. 

Паж де либрер 

 

 

Вторият роман на Грегоар Делакур е истинско бижу: вълнуваща история, съответстващ стил и 

философия, много по-дълбока, отколкото изглежда на пръв поглед. Той има всичко, за да ви 

хареса. 

Фемина 

 

Този роман, изпълнен с чувствителност, изисканост и поезия се чете на един дъх. 

Ла репюблик 

 

Грегоар Делакур! По-скоро проницателен и без никакви илюзии за човешкия род, 

изключително великодушен и винаги способен да удиви читателя. И също като героите си –

безкрайно привлекателен.  

Поан дьо вю 

 

 

Този роман е изпълнен с истинска почит към жените, с трепетни и също толкова красиви 

чувства. Той не е обикновено харесване, а любов от пръв поглед. 

Блог koryfree 

 

 

Грегоар Делакур умее да разказва непринудено, с простота, лекота и хумор, дори когато става 

дума за трагедии. И със забележителен усет за точния израз. 

Мартин Маду 

Експрес 
 

Ето един привлекателен роман, пълен с подробности и словесни находки. Грегоар Делакур 

притежава несравним усет за точния израз. Използва го, за да създаде персонажи с много 

недостатъци, за да украси с панделки и дантели привлекателната и несравнима Жослин, своята 

героиня. Грегоар Делакур познава жените по-добре, отколкото самите тях; разбира и 

безсилието на мъжете да ги обичат. 

Софи Адриансе 


