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СИНОПСИС 
 
Въпреки, че всичко в живота й изглежда наред,  Маргита не може да намери мястото си на този 
свят. Вътре в нея има някаква огромна липса и мисълта какво я е породило, не я оставя на 
мира. Тя изпитва странна и необяснима тревожност пред цялото време докато е будна.  
Единствено в сънищата си, се чувства спокойна и на сигурно място. Което само по себе си е 
парадоксално, тъй като тя сънува, че е на непознато за нея място и прави не много редни  за 
нейните разбирания  неща.  

Мистерията на тези сънища не й дава покой. Търсейки нещо повече за тях в интернет, тя 
открива друго момиче (Манца), което сънува същото място без да знае защо.   

Двете се разбират да се срещнат в Сараево, за да се опитат да открият какво ги кара да сънуват 
този град.  

Лутайки се из него и мислите си, те се отправят на едно пътуване към човешката същност.  
Редувайки верни и грешни стъпки откриват, че всъщност, искаш или не, дълбоко в теб  остават 
истински важните неща, като любов, близост, доверие, вяра.  И колкото и малки да изглеждат 
моментите на тяхната проява на фона на световните събития, те са тези, които реално те 
формират като личност и човек. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПЕРСОНАЖИ 
 
 

 

 

МАРГИТА 

Маргита е около тридесетгодишна българка. Винаги стилно и елегантно облечена, сякаш в 
живота й, всичко е спокойно и улегнало. Но това не е така. Всъщност тя е търсещ и тревожен 
човек, който чувства, че няма място където да се чувства добре.  

Привидно в брака й всичко е наред, но тя усеща някаква празнота. Единственото място, където 
наистина се чувства комфортно, са сънищата й.  

Маргита е силно независима и борбена, тя е човек, който търси предизвикателствата. Готова е 
на крайности за да защити истините, в които вярва. Има силно авантюристичен дух. Но също 
така търси същината на нещата, не се задоволява с повърхността, иска да изследва нещата в 
дълбочина.  

Това, което се случва в сънищата й, едновременно я тревожи и успокоява. От една страна иска 
да знае защо се случва, но от друга, това е нейния си свят, където по някакъв начин се чувства 
уютно. От една страна иска да отиде в Сараево и да разбере защо сънува, че е точно в този 
град, от друга страна се притеснява това да не развали света от сънищата й, в които се чувства 
така добре.   

Все пак любопитството й надделява и тя се впуска в това приключение със цялото си същество. 

Намираща се в някакъв граничен етап от живота си, когато трябва да му даде вярната посока, 
тя решава, че това е последната възможност да открие истинското си аз. Усеща, че след 
няколко години синът й ще е пораснал и тя безвъзвратно ще се е превърнала просто в майка и 
съпруга, затова това пътуване за нея е някакъв вид последен опит за намиране на себе си. 

 

 

 



 

 
 

МАНЦА 

Манца е около тридесет годишна словенка. Облечена винаги семпло, но с много вкус. Тя е по-
скоро плаха в стъпките си през живота.  Външният й вид издава известна ранимост, но 
всъщност има една прикрита решителност в нея.  

Животът й изглежда неподреден - с малко момиченце, с чийто баща живеят разделени, 
поддържащи сложна и странна връзка. И макар всичко да изглежда случайно, тя някак си 
успява да се справи с трудностите в живота си. 

Това, което сънува, всъщност я успокоява по странен начин и й дава сигурност, че върви по 
правилния път.  Въпреки това, тя вътрешно е наясно, че трябва да разбере защо сънува Сараево 
и някак това пътуване за нея започва да изглежда като необходимост. 

Като човек, който не се чувства съвсем на място в материалния свят, тя се доверява на 
интуицията си, която я води към това пътешествие.  

За нея срещата с другото момиче е също толкова важна, колкото и срещата с града. Знае, че и 
двете имат последен шанс да са извън правилата на материалния свят и да търсят нещо 
непознато, като усещанията им. Интуитивно усеща, че за тях това ще е някакво сбогуване с 
детството, че откривайки, с разума си, емоционалните си спомени от детството, всъщност се 
разделяш с него.  Един граничен момент, през който трябва да минеш и след който няма да си 
същият. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
САРАЕВО 
 
Града е много повече от фон на действието. Той носи свой собствен дух и образ. И има своите 
усещания. Носи тайните си, както и белезите си.  

Това е град разделен на две. Град преживял обсада и носещ знаците за това по фасадите на 
сградите си. Град, в който има православни и католически храмове, и мюсюлмански джамии, 
но лицата на хората изглеждат еднакво. Град в който, цари спокойствие, но също така са усеща 
и възбуда.  

Град, който може да ти е близък. Място, което можеш да чувстваш като свое.  

Град който има собствен дух, който виждаш в очите на хората, в спокойствието на парковете, в 
склоновете на малките улички. 

Град, който можеш да носиш във себе си. 

Град, който може да пази част от теб в себе си. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРОДУКЦИЯ 

 
В началото беше идеята да направим филм изследващ подсъзнанието ни. И по-точно това 
какви емоции и чувства, какви картини, остават запечатани там, без ние да си даваме сметка за 
това.  

Също така искахме да изследваме връзката между човек и място.  Защо човек се чувства уютно 
на дадено място, а на друго не.  И какво може да свързва един човек с един град. 

С други думи искахме да направим road movie - филм за пътуване, пътуване навътре в себе си, 
към скритите спомени и усещания. 

Сценарият бе написан за две конкретни актриси, като дори името на едната беше запазено.  
Предварителното ни познанство, ни позволи да се опитаме да ги усетим и да изградим 
персонажите върху емоционалния им свят.  

Въпреки, че сценарият се базира на техните индивидуалности или именно заради това, 
актрисите не знаеха нищо от сюжета по време на снимки. Снимаше се хронологично и те 
откриваха всичко едновременно с персонажите си. Така че бяха истински тревожни и 
несигурни  за целта си,  точно както и героините им.  

Филмът бе заснет през месец август 2012 година, почти изцяло в Сараево, Босна и Херцеговина. 
Градът е и третият равностоен персонаж във филма.  

Снимките се осъществиха на реално съществуващите места в града.  

Зала „Зитра“, макар и вече преименувана на „Хуан Антонио Самаранч“ е възстановена точно 
както е изглеждала по време на олимпиадата през 1984г. Изцяло разрушена по време на 
войната, през 1991г., сега тя е възстановена в оригиналния си вид.   

Интересно съвпадение е, че филмът излиза на екран през 2014г., когато се празнува 30-
годишнината  от  Зимните олимпийски игри в Сараево. 

Като остатък от кръвопролитната война през 1991г. са и многото гробища в  Сараево, които са 
заснети във филма.  Въпреки това града е запазил по някакъв начин красотата  си и е изпълнен 
с млади и жизнерадостни хора. 

Нощният живот на Сараево, такъв какъвто е заснет във филма, е изцяло действителен и 
искрено се надяваме тази атмосфера да не се променя,  и заведението so.ba да си остане все 
така ъндърграунд -  непопулярно, но пазещо този свободен дух.   

Екипът осъществил снимките бе перфектен микс между българи и босненци, със средна 
възраст от тридесет години.  Изпълнителен продуцент от босненска страна беше компанията 
pro.ba, в лицето на продуцента Адис Джапо, който ни осигури екип от прекрасни 
професионалисти и ни оказваше изключителна подкрепа през цялото време. 

Филмът беше заснет по класически начин на 35мм филмова лента,  след което беше обработен 
с класическа технология, без дигитализиране. Лентата беше физически нарязана, беше 
изработен негативен монтаж, а после проявено позитивно копие. 

Това беше естествено следствие от избраната естетика, която търсеше изображение, което да  
е поетично и в известен смисъл метафизично. Да  обръща особено внимание на фактурата на 
кадъра. От пазещите белезите си от войната сгради до лицата на актрисите. Изображение, 
което да се опитва да вникне зад тези образи и да запечата невидимото. 

За целта изградихме и такава звукова атмосфера, която да се опитва да дава релефа на нещата, 
разкривайки тяхната същност. 

Целта ни беше филмът да остава у зрителя не като картина, а като усещане и емоция. 
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БИОГРАФИЯ 
 
Николай Тодоров е роден през 1979г. в София. Завършва режисура в НАТФИЗ „Кр.Сарафов“ 
през 2006г., в класа на проф. Георги Дюлгеров. Дипломният му филм „Минутите след това“ има 
няколко международни награди и множество селекции на международни фестивали. Носител 
на наградата „Джеймисън“ за най-добър късометражен филм на София Филм Фест  и Наградата 
на фестивала в Корк, Ирландия. 
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