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аскоро Весо Овчаров се завърна 
от Намибия, където заедно с 
малък екип, включващ брат му 
Атанас, Антони Кръстев (от 
Never Know Productions) и синхро 
партньора му Петар Лонкар 
снимаха филм. Трейлърът из-
лезе преди по-малко от месец 

и веднага разбрахме, че не са били на почивка. Двеми-
нутният клип ни дава бърз поглед над магическите 
планини Шпицкопе, пустинята и нейните пясъчните 
дюни, миещи се в бреговете на Атлантическия океан. 

Ние, нали сме връзкари, успяхме да видим и неза-
вършената версия на целия филм и останахме без 
думи. Хубавите кадри не са изненада от Весо, нито 
хубавите места, но историята ни грабна силно. За-
познахме се с българския консул в Намибия Михаил 
Михайлов - Мишо, човек с множество таланти. Ос-
вен че е най-продаваният автор на книги в Намибия, 
преподавател по музика в местния университет и 
член на най-старата банда за рок музика в страната, 
той е научил и хор от африканци на българска музика, 
които изнасят концерти, пеейки българска народна 
музика по света. Били са дори в България и са пяли в 
Храм-паметника „Свети Александър Невски“. 

От историята във филма разбираме още, че любовта на 
Весо към Намибия е толкова силна, че дори заплахата от 
ебола, която върлуваше там, не го спря отиде за втори 
път в търсене на нелетени досега пространства.

След като почти нито едно от набелязаните предва-
рително места за летене не сработи, поради небла-
гоприятни условия или силен вятър, Весо и приятели 
бяха принудени да разчитат на шесто чувство, за да 
начертаят нова карта на парапланеризма в Намибия. 
Следвайки стъпките на животните и собствения си 
стремеж към непознатото и предизвикателното, че-
тиримата обиколиха най-отдалечените кътчета, из-
качиха стръмни скалисти планини и се бориха с горещи-
ни и пясъчни бури, за да бъдат възнаградени с уникални 
гледки, граничещи със сюрреализъм, близки срещи с 
дивия свят и невероятни въздушни акроизпълнения.  
Очакваме съвсем скоро филма за приключенията в На-
мибия, защото това, което видяхме до тук ни остави 
нетърпеливи да го видим завършен на голям екран!

                          Вижте трейлъра на  


