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Съвсем скоро светът ще бъде поко-
рен от едно решително момиченце 

с копчести очи. Героиня е в приказна ис-
тория и попада на едно много специално 
място... където трябва много да внима-
ваш какво си пожелаваш. Да, става дума 
за очарователния и неочакван свят на 
Хенри Селик и Нийл Геймън, където всич-
ко е създадено от човешка ръка. Само че 
сега няма да говорим за филма Coraline, а 
за невероятния сайт, създаден към него 
– едно истинско бижу, изпълнено с при-
ключения. 

Какво се крие зад ключалката 
Проектът за сайта на Коралайн следва 
стилистиката на самия филм, който е 
приказно зловещ, но пък вкопчващо въл-
нуващ. Още с влизането те посреща 
„хорът на момичетата“ от саундтрака 
на Bruno Coulais, моментално те поби-
ват тръпки, но пък попадаш в тайния 
свят на момиченцето със синята коса 
и бързо си примамен да станеш част 
от фантастичното приключение. Сай-
тът е направен с изумително внимание 
към детайлите, което съответства 
на факта, че всички герои, техните 
дрехи и обстановката, в която се раз-
вива действието във филма, са ръчно 

изработени. След като се запознаете с 
кратката история за създателите му и 
изгледате трейлъра, можете да започ-
нете истинската разходка. Мястото 
е леко зловещо, има скрити места, по-
добно на куест игра, които трябва да 
откриете и изследвате. Ако не искате 
да пропуснете нещо интересно, използ-
вайте картата, за да ги намерите по-
лесно. Започнете например от градина-
та. Там можете да сътворите приказно 
цвете с различни цветове, да му измис-
лите име, да го запазите, свалите като 
файл или да го публикувате в профила си 
във Facebook или MySpace. Обхождайте 
бавно и търпеливо наоколо – не се знае 
къде са скрити тайните. Добре, ще ви 
издам малко: зелената сграда в гради-
ната ще ви покаже на забързан кадър 
кратко филмче за нейното създаване.

Приключения в другата реалност 
Не по-малко вълнуващо е в стаята на 
Коралайн – пианото свири само, грамо-
фонът ще ви пусне забавна песничка, а 
с един клик върху портрета на стена-
та ще се озовете в работилничката на 
алтернативната майка на Коралайн, къ-
дето ви очакват нови изненади. Качете 
своя снимка и изберете сред десетките 

модели копчета тези, които ви допа-
дат най-много, след това ги „пришийте“ 
вместо очи и воалђ – вече сте част от 
приказката! Сменете рамката, обърне-
те снимката накъдето ви се прииска, 
съхранете готовия портрет или го пуб-
ликувайте. Със сигурност ще е уникален. 
На излизане ще видите своята снимка 
на стената заедно с други копчести 
портрети. В дневната не пропускайте 
коментара на режисьора за магията на 
Нийл Геймън, който е скрит в... гардеро-
ба. Проверете и кой портрет на стена-
та ще ви отведе при четири плаката 
за сваляне. В спалнята на Коралайн едно 
от чекмеджетата ще ви разкаже за ми-
ниатюрните ръчно създадени костюми 
във филма, а в другото ще намерите де-
тайли за звездния пуловер на героинята, 
който можете да изплетете сами. По-
огледайте се и за модел за разделител, 
който със сигурност ще ви потрябва, 
ако решите да се сдобиете с книгата. 
Такаа, аз мисля, че достатъчно ви из-
дадох и можете да продължите сами! 
Само в никой случай не пропускайте да 
посетите The Well и Bobinsky Flat. И пом-
нете, колкото по-дълго се оглеждате, 
толкова повече ще видите ;о).
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Coraline факти
Филмът е създаден от режисьора 
на култовата анимация „Кошмари 
преди Коледа“ Хенри Селик. Исто
рията е на гениалния фентъзи май
стор Нийл Геймън, който написва 
книгата Коралайн през 2002 г. От 
нея досега са продадени над 1 ми
лион копия. Миниатюрните кос
тюми за героите са размер XXXS 
и всеки от тях е създаван между 6 
седмици и 6 месеца от дизайнерка
та Алтеа Кром. Coraline е първият 
стереоскопичен 3D филм с използ
ван stopmotion ефект.


