
Романът „Боинг-747“ от Виктор Цаков е силно актуалната днес 

история на един имигрант, предадена под формата на ярко изрязани, 

остри и бързи епизоди. Няма грам сладникава сантименталност в този 

увлекателен разказ – читателят трябва да е постоянно готов за 

шокиращи и резки обрати в повествованието. Истината между 

редовете е, че емигрантът може да очаква винаги да бъде 

безмилостно експлоатиран заради слабата си позиция, но в това 

дълго пътешествие той винаги може да се надява на внезапна 

„любезност от непознати“.  

Със шеметния си ритъм и набитото око към детайла, тази книга най-

добре може да бъде сравнена с тази на Джак Керуак „По пътя“ и 

бестселъра на Грегъри Робъртс  „Шантарам“. 

Героят/антигерой е българин, който решава да избяга от България за 

Канада точно в момента, в който комунизмът отстъпва пред 

фалшивата зора на фалшивата демокрация в страната му. Поради 

това му се налага с мъка да убеждава закоравели канадски 

имиграционни съдии в това, че е истински политически бежанец.  

Независимо от добрата съобразителност и адаптивност на нашия 

човек, само женитба може да му даде оставане и постоянен статус в 

новата му страна. На всичкото отгоре му се налага да навигира 

внимателно в тази необикновена нова страна: един англоговорящ 

българин в Монреал - сърце на разгорещените емоции на 

франкофонската провинция Квебек. 

Изправен пред нечовешките мащаби на Канада, нашият българин си 

проправя път нагоре през капиталистическата джунгла от началото си  

като доставчик на рекламни флайъри в минус-четирийсетградусови 

температури. 

Той преуспява пак благодарение на своята съобразителност, която 

най-често успява да го предпази от предателствата на тези, които са 

най-близко до него. Като всеки емигрант, той постоянно е на косъм от 

катастрофата. В портрета на нашия герой не е спестено нищо, 

особено що се отнася то интимните му връзки и взаимоотношения. И 



макар все по-често той сам да се сравнява с вълк в джунглата, именно 

щастливи срещи с нови хора му помагат да оцелява. И накрая личното 

му изкупление идва с блестяща проява на смелост. 

 

Кристофър Бъкстън, британски писател 

 

*** 

Виктор Цаков е роден и израсъл в България, където завършва 

философия в Софийския университет и работи като журналист. 

Ветровете на промяната от 1989 година го заварват на 27-годишна 

възраст, когато той емигрира в Канада, където се сблъсква с всички 

предизвикателство на един напълно наново започнат живот. 

Упражнява дълъг списък от професии в Канада, който включва близо 

хиляда журналистически публикации, коментари, литературни и 

филмови рецензии, телевизионни сценарии за канадските телевизии. 

Пътят му в художествената територия на литературата започва с 

публикуването на романа му „Боинг-747“, който бързо е посрещнат с 

одобрението на критици и читатели, и вече е преведен на английски и 

френски език. Оттогава авторът подготвя втора книга, както и 

поставянето на негова театрална пиеса. 

Виктор Цаков поддържа списването на собствен блог, в който активно 

и с многобройно участие се дискутират теми от литературата и 

другите изкуства. 

 

 

 

 


