
30 дни в Африка – Живот сред дивата природа 

Предговор 

 

 

   В тази книга авторът споделя с читателя сбъдването на една мечта. И то неведнъж, а 

цели два пъти. Много хора имат големи мечти и мислят, че са недостижими. Симеон 

Стоилков е бил дълго време един от тези хора, които са били просто мечтатели, докато 

един не повярва в това, че всеки човек има силата да сбъдне всяка една своя мечта, 

стига да я превърне в цел. През 2019г, млад и неопитен в далечните пътувания, но с 

изключителен авантюристичен дух, той поема на дълъг път от България до Южна 

Африка, изминавайки повече от 10 000 километра със самолет. А през 2020г, една 

година по-късно, отново се завръща на континента, но този път в друга красива страна 

– Кения. И в двете си посещения, той живее сред животните в диви и непознати земи, 

като помага а опазването на застрашени животински видове, работейки с 

природозащитни организации. 

 

 

  Книгата ще ни помогне да усетим силата, красотата, културата и истинския дух на този 

континент, такъв какъвто го познаваме от документалните филми. Авторът разказва 

вълнуващи истории, изпълнени с опасности, адреналин и много емоции от близки 

срещи, с едни от най-опасните животни на планетата.  

 

 

Истории с много лъвове, слонове, носорози, диви и непредсказуеми животни, красива 

и необятна природа, невероятни пейзажи и какво ли още не. Чрез разказите си Симеон 

Стоилков иска да запознае читателя с един нов непознат свят, да го потопи в 

омагьосващата атмосфера на Африка и да го накара да се влюби в нея. Читателят ще 

има възможност да се запознае подробно с най-вълнуващите моменти от тези 

приключения и да ги изживее все едно е бил там. 

 

Африка е континентът с най-богатия животински свят на планетата и мястото където, 

човек може да отключи в себе си дивото и да изгради истинска връзка с природата и 

животинския свят. Четейки, ще се потопите в атмосферата на този невероятен 

континент. 

 

Добре дошли в Африка! 


