


Подобно на птица Феникс възкръснала от ковидната 
пепел, най-обичаното списание в новата българска 
история се завръща по-впечатляващо отвсякога 
благодарение на своя нов издател, духовно свързан с 
цялата периодика на изданието – Любен Дилов-син и 
неговите преторианци Димитър Стоянович (главен 
редактор), Ана Йованович (отговорен и фото редактор), 
Сунай Джумалъ (графичен дизайнер). Този своеобразен 
Балкански съюз е сам по себе си гаранция не само за 
високо художествено качество, но и за ново ниво на 
професионализъм в отношенията с партньорите на 
L`EUROPEO, без които всички усилия за възкресяването 
на легендата биха били безмислени.. .



От София до Виена, от Рим до Ню Йорк вече скърцат 
перодръжките на обичаните автори Бойко Василев, 
Валери Найденов, Драгомир Симеонов, Лиляна 
Караджова, Мария Касимова, Жанина Драгостинова, 
Константин Вълков и останалите знайни и незнайни 
титани на еуропейското слово, призовани под 
бойните знамена на първото издание от новата ера на 
L`EUROPEO, което е на тема:





ГАБРИЕЛ ГАРСИЯ МАРКЕС и няколко други гения 
като него отдавна ни подготвяха за шизоидната 
реалност, която днес сме принудени да обитаваме. 
Във времена на глобална пандемия, изолация, 
политическа или инфекциозна параноя, най-
застрашени винаги са любовта и човешките 
взаимоотношения. А изгубят ли се те, смисълът 
да си останал телесно жив всъщност загатва за 
безсмислие.



Първото издание от новата ера на L`EUROPEO 
ще разкаже удивителни истории за хора и съдби, 
които ни помагат да се справим със собствените 
си демони от настоящето. Хора, които насред 
чумните епидемии, испанския грип, холерата, 
СПИН-а, а също и войните, глада, идеологическото 
разделение, са успели да запазят душите си през 
най-възхитителното човешко достижение – 
способността да обичаш и да бъдеш обичан.



Верни литературни помощници в това нелеко 
възпитание на чувствата ще бъдат МАРКЕС 
с „Любов по време на холера“, АЛБЕР КАМЮ с 
„Чумата“, ТОМАС МАН с „Вълшебната планина“, 
„Осъдени души“ на ДИМОВ, БОКАЧО, Вечната 
Амбър, преживелите Испанския грип българи и още 
много като тях, разбрали че истинската любов 
е винаги под обсада, а карантината е обичайно 
състояние на душата в една негостоприемна 
Вселена.



Или както обича да казва новия издател на L`EUROPEO – 
„Усмихнете се! Важното е смъртта да ни завари живи!“
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