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Играч от отбора на adidas за Световното първенство – въпроси и отговори 

Едисон Кавани, нападение, Уругвай 
 

 
Статистически сте отбелязали повече от един гол във всеки мач за ПСЖ през последния сезон. 

Това сигурно ви дава голямо самочувствие за Световното първенство? 

Да, сезонът найстина беше много добър за мен, но винаги съм бил сигурен, че мога да отбелязвам 

голове, където и по света да играя. Но понякога се случва шутовете ти да не могат да намерят 

вратата за няколко поредни мача, поради една или друга причина. Така че съм много доволен, че 

Световното ме намира в добра форма. По-добре е от колко да си в лоша фаза. Мотивиран съм да 

се възползвам от това и да дам най-доброто от себе си. 

 

Партньорът Ви в намапедние Луис Суарес също изигра много добър сезон в Ливърпул, това 

сигурно ще е от помощ? 

Определено. Луис беше невероятен тази година, той е на-добият играч в Английската висша лига и 

за мен беше удоволствие да следя играта му. Гледайки начинът му на игра си мисля „той ми е 

съотборник на Световното“ – това ми дава огромно самочувствие. Луис играе с удоволствие и 

увереност – той вкарва голове и създава възможности. Надявам се и давамата да отбележим 

много голове и да създаваме голови ситуации един за друг.  

 

Възможно е дори да се изправите един срещу друг в надпреварата за Златната обувка? 

Това би било забавно. Недейте да забравяте Диего Форлан, обаче. Надявам се, че няма да се 

стигне до там да не си подаваме един надруг, защото и тримата искаме да спечелим титлата. Но в 

крайна сметката играта не е за персонални отличия. Ако аз и Луис играем максимално добре, 

знаем че можем да дадем шанс на Уругвай да спечели турнира. За това отиваме на Световното 

първенство. Нашето задължение е да се изправим пред едни от най-добрите защитници и вратари 

в света. 

 

Имахте силно начало в ПСЖ, какво мислите за първия си сезон във Франция? 

За мен беше удоволствие. Имахме много добър сезон и съм доволен от себе си. Спечелихме Лига 

1 и аз отбелязах много голове. Имах и две попадения на финала на Копа де ла лига, което беше 
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хубаво изживяване. ПСЖ е стахотен отбор и въпреки, че бяхме разочаровани от отпадането от 

Шампионската лига, смятам че още по-големи и добри неща очакват тима през следващите 

няколко години. 

 

Имахте голяма заслуга за възхода на Уругвай на Световното първенство през 2010, когато 

завършихте четвъри? 

Това беше едно срахотно лято за отбора и бяхме страшно разочаровани при отпадането си от 

Холандия на полуфиналите. Все още мисля за това и не искам да го изживея отново. Обелязах 

единствения си гол на първенството по време на плейофите за третото място, и повярвайте ми 

никои на иска да играе такъв мач, знаейки че могъл да бъде на финал. Но Уругвай беше горд с нас, 

и Диего Форлан стана играча с най-много попадения на турнира. Вярвам че можем да се 

представим още по-добре тази година. 

 

Имате срещи с Англия и Италия в групите. Опасявате ли се, че може и да не достигнете до 

елиминациите? 

И трите тима се опсяват от това, защото един от нас или двама, в случай че Коста Рика ни 

изненада, ще си тръгне по-рано, и страната им ще бъде много разочарована. Не искаме това да 

сме ние, затова трябва да дадем абсолютно най-доброто от себе си. Трябва да сме тотлано 

концентрирани и да изградим добра тактика. 

 

Луис Суарес е вашия вътрешен човек в Англия, а много от уругвайските футболисти играят в 

Италия, така че... 

Така е. Луис познава английските играчи много добре, както и Диего Лугано и Гастон Рамирес. В 

Италия пък играят Мартин Касерес, Диего Прес, Валтер Гаргано, алваро Гонзалес, Абел Ернандес. 

Аз съм играл за Наполи и Палермо. Разбираме от италиански футбол, които е много близък до 

този в Уругвай. Затова толкова много от нас отиват там. И двете страни са добри в защита, корави 

са и търпеливи с топката. Англия крие много изненади. Ще бъде истинска група на смъртта, но ние 

се надяваме, че ще излезем живи.  

 

Как ще ви се отрази да играете в Бразилия, където Уругвай шокира света през 1950 г.? 

Много е важно за нас, това е една страхотна победа за Уругвай, толкова малка страна да победи 

много по-големи, подобно на Давид срещу Голиат. Много искаме отново д успеем на бразилска 
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почва, това е най-важното за нас това лято. Пожелава ме им да отганизират добър турнир и да му 

се насладят, но искаме да победим в битката си срещу тях. Надяваме се, че ако се изправим на 

елиминации срещу тях, историята ще им повлияее. Единственият път когато е имало Световно в 

Бразилия в миналото, Уругвай го спечели. Представете си това да се случи отново! 

 

Отборът на Уругвай е много опитен в момента, но не смятате ли, че е малко стар за да издържи 

на темпото на Световното първенство? 

Не, смятам че сме супер. Все още сме в страхотна форма и работим много упорито. Но е вярно, че 

нямаме много промени в редиците си и това ще трябва да се случи за следващото първенство, 

най-вероятно. Имаме много опитни играчи като Лугано, Перейра, Диего Годин, Мартин Карекас, 

Хорхе Фусиле, Форлан, Суерес и аз. Сработили сме се добре, но не сме се отпуснали, защото 

знаем, че има хора, които да заемат местата ни ако не се справим добре. 

 

Смятате ли че южноамериканските страни ще има предимство над европейските това лято? 

Ние, Бразилия, Аржентина, Колумбия и Чили – има много силни отбори от нашния континент, 

които ще се чувстват комфортно това лято. Сигурен съм че поне един от финалистите ще бъде от 

Южна Америка. Ще бъде шокиращо, ако това не се случи. Но пък европейски държави са 

печелили последните три първенства, а Испания в по-лоша форма от тази, която показаха през 

2010 г. Ще бъде интересен сблъсък на стилове, но според мен локацията ще даде леко 

предимство на отборите от Южна Америка. 

 

Също така  ще имате и много фенове наоколо... 

Това е много вярно. Бразилците няма да ни желаят доброто, затова не можем да се надяваме на 

неутрална подкрепа, но толкова много уругвайци ще намерят начин да дойдат на мачовете, в това 

съм сигурен. Иска ми се оцветим някой стадион в небесно синьо да направим истинско уругвайско 

събитие. 

 

Обичате да публикувате свой снимки с трофеи на Twitter – и кой не би! Ще пускате ли много 

постове от @ECavaniOfficial това лято? 

Да, ще се постарая да бъда във връзка с уругвайските и футболните фенове по света като цяло. И 

ако успея да пусна своя снимка с трофея, това ще бъде на-великияр пост в света, поне така 

мисля... 


