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ABSTRACT
The tragedy that befell the Jews in Europe between 1934 and 1945 has been a disgraceful
stigma on the face of the Western civilisation which let hatred, abhorrence and xenophobia
prevail and lead to the cold-blooded methodical massacre of millions of people in
concentration camps without the slightest shred of pity or guilt. The mercilessness of this act
makes the blood curdle. This book by Emil Kalo puts these 'past' events in a different
perspective, one that is revealed through a personal open-ended story told in an human,
intimate manner. The main characters are Hope, Humaneness, Friendship and Love. What
makes The Others and Joseph an invaluable book, among other things is that it is entirely
based on actual events.

This is the second fiction work by author Emil Kalo, who holds a Master's degree in
economics and a Ph.D. in philosophy. He is former long-term president of the Organisation of
the Jews in Bulgaria Shalom and current vice-president of the World Jewish Congress. He
published his first fiction book Stolen Stories and Found Plots in 2012.
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РЕЗЮМЕ
Тези събития са се случили толкова скоро, а вече като че ли потъват в забрава. Сякаш
„това” никога не е било, просто една история от миналото.
"Другите и Йосиф" ще ви разтърси и ще ви хване за гърлото още от първите редове. И
ще ви държи здраво през цялото време. Ще ви отпуска само колкото да си поемете дъх.
И когато си поемете, вече ще сте прочели целия роман. Защото тази изненадващо
вълнуваща история се чете на един дъх.
Трагедията сполетяла евреите в Европа между 1934 и 1945 година е срамно петно върху
лицето на Западната цивилизация, която допуска омразата, ненавистта и ксенофобията
да вземат връх и да доведат до хладнокръвното и методично избиване в
концентрационни лагери на милиони хора без капка съжаление или чувство за вина.
Безчувствеността на този акт е смразяваща. Ние не сме били там, не сме го изживяли,
но ако днес стъпит на територията на Аушвиц, Дахау или Майданек, ще усетим
гнетящата атмосфера, останала завинаги там.
Книгата на Емил Кало ни дава един различен поглед върху тези "отминали" събития, на
лично, по човешки разказана история с отворен край. Надеждата, Човечността,
Приятелството и Любовта са основните действащи лица. Те помагат на неговите герои
да оцелеят и продължат напред. Едно от нещата, което прави "Другите и Йосиф"
безценна книга е това, че е написана изцяло по истински събития.
Това е втората художествена книга на автора - магистър по икономика и доктор по

философия, бивш дългогодишен председател на организацията на евреите в България
"Шалом", понастоящем вицепрезидент на Световния еврейски конгрес. През 2012

година той издаде „Откраднати разкази и намерени сюжети”, Изд. Български писател,
София, , 202 с., ISBN: 9789544439156.

