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Какво има под земята? Вълнуваща енциклопедия за 
тайнствения свят под нас, под краката ни.
Забавно и увлекателно книгата запознава с вътрешния 
строеж на Земята, богатствата на земните недра 
и подземния животински свят. Представя пещери, 
археологически находки, рудници, подземни градове, 
скривалища, лаборатории, подземията на Париж и Токио 
и още много любопитни места и интригуващи теми. Ако 
сравним Земята с яйце, този слой би бил тънък колкото 
черупката на яйцето. Може би точно под мястото, където 
е диванът ни, са вкаменените кости на динозавър, загинал 
преди незапомнени времена, или гробницата на древен 
владетел със златно съкровище, или дълбока пещера с 
подземно езеро, или лабиринт от подземни тунели, където 
хората танцуват на висока музика, която дори не чувате. 
Да започнем да копаем!
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Пр

ом
оц

ия
та

 е
 в

ал
ид

на
 з

а 
пе

ри
од

а 
1.

07
 д

о 
31

.0
7.

20
15

 г.
 и

ли
 д

о 
из

че
рп

ва
не

 н
а 

ко
ли

че
ст

ва
та

 в
 к

ни
жа

рн
иц

и 
“Х

ел
ик

он
” и

 н
а 

He
lik

on
.b

g

Благоевград 
ул. “Васил левски” № 1, 
тел: 02 4604068, blagrad@helikon.bg 
Бургас 
пл. “тройката” № 4, 
тел. 02 4604083, burgas@helikon.bg 
варна - Пикадили Парк 
бул. “приморски парк II” № 482, 
тел. 02 4604073, varna@helikon.bg 
велико Търново 
ул. “Васил левски” № 17, 
тел: 02 4604070, v.tarnovo@helikon.bg 
гаБрово 
бул. “априлов” № 40, мол габрово, 
ет. 2, тел. 02 460 4086, gabrovo@helikon.bg 
доБрич 
ул. “25 септември” № 34, 
тел: 02 4604065, dobrich@helikon.bg 
кърджали 
бул. “българия” № 58, 
тел: 02 4604057, kardzhali@helikon.bg
кюсТендил 
ул. “демокрация” № 33, 
тел: 02 4604069, kiust@helikon.bg 
Плевен 
ул. “Васил левски” 161, 
тел: 02 4604058, pleven@helikon.bg 
Пловдив 
ул. “райко даскалов” № 13, 
тел: 02 4604064, plovdiv@helikon.bg 
Пловдив - ЦенТър 
ул. “Княз александър батенберг” № 29, 
тел. 02 4604074, plovdiv2@helikon.bg 
русе 
ул. “александровска” № 50, 
тел: 02 4604071, ruse@helikon.bg 
сТара Загора 
ул. “Цар симеон Велики” № 100, 
тел: 02 4604066, helikon_sz@helikon.bg
сливен 
ул. Цар освободител № 28
тел. 02 4604079, sliven@helikon.bg 
софия - виТоша 
бул. “патриарх евтимий” № 68, 
тел: 02 4604060, 02 4604061, 
bigbookshop@helikon.bg 
софия - гранд ХоТел България 
бул “Цар освободител” № 4 
тел: 02 4604063, bulgaria@helikon.bg 
софия - славейков
пл. “славейков” № 1, 
тел: 02 4604067, 
slaveykov1@helikon.bg
софия - сТамБолийски 
бул. “ал. стамболийски” № 17, 
тел: 02 4604062, officeeubcc@helikon.bg 
софия - шишман 
ул. “Цар иван Шишман” 27б, 
тел: 02 4604082,  shishman@helikon.bg
шумен 
бул. “славянски” № 88, 
тел: 02 4604072, shumen@helikon.bg
софия - логисТичен ЦенТър
с. Казичене, ул. индустриална, 
тел. 02 4604051, 53, 54, helikonsklad@helikon.bg 
ЦенТър За оБслужване на клиенТи 
Тел. 02 4604081
e-mail: service@helikon.bg

helikon.bg
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ако желаете вашите книги 
да се продават в „Хеликон” 
в хартиен или електронен 
вариант, свържете се с 
нас на service@helikon.bg 
или на 02 4604081

рисунка чавдар николов

Изборът на книгите, които 
четем, е проява на вкус. Но-

вите книгоразделители на „Хе-
ликон” са добър пътеводител в 
лабиринта от нови заглавия. И 
не само. Те групират по двойки 
известни романи, с други, които 
носят същия заряд.

Например, ако сте хареса-
ли „Крадецът на книги” от 
Маркъс Зюсак , непременно си 
вземете „Светлината, която 
не виждаме” от Антъни Доер, 
подсказва книгоразделителят. За 
почитателите на „Човек на име 
Уве” от Фредрик Бакман, много 
подходяща е „Чудото в Пос-
кокова Драга” от Анте Томич. 
Ще го разберете, ако обърнете 
книгоразделителя от другата 
страна. След „Гръцко кафе” на 
Катерина Хапсали отлично 
върви „Балканска сага” на Кармен 
Мишу. Почитателите на Дан 
Браун няма да бъдат разочаро-
вани, ако разгърнат романите 
и на Том Егеланд. Профилът на 
норвежкия майстор Ю Несбьо 
пък отговаря на този Камила 
Лекберг и Джон Вердън.

по дрехите посрещат, по книгите изпращат
Ето още двойки романи от една „кръвна група”:

„Хиляда дни” в Тоскана отМарлена де Бласи) – 
„Красивата Тоскана” от Франсис Мей

„Калуня каля” от Георги Божинов – „Трънски 
разкази” от Петър Делчев

„Мед, море и Афродита” от Дженифър 
Баркли – „Когато кипарисът шепне” от Ивет 
Манесис

„Списъкът с моите желания” от  Грегоар Дела-
кур – „Небето се завърна” от Клара Санчес

 „Хиляда сияйни слънца” от Халед Хосейни – 
„Серенада” от Зюлфю Ливанели

„Отнесени от вихъра” от Мартарет Мичъл – 
„РУТ: историята на Мами от „Отнесени от 
вихъра” от Доналд Макейг

„Търговецът” от Джефри Арчър – „Опасно 
богатство” от Кен Фолет

„Вината в нашите звезди” от Джон Грийн – 
„Преди да умра” от Джени Даунам

„Стогодишния старец, който скочи през про-
зореца” от Юнас Юнасон – „Невероятното 
пътешествие на факира, който се заклещи в 
гардероб на ИКЕА” от Ромен Пуертолас



художестВена литература
смрък
тери пратчет
архонт-В оод

мишената 
дейвид балдачи
обсидиан

калуня-каля
георги божинов
хермес

красивата Тоскана
Франсис мейс
хермес

възкресяване 
стивън Кинг
плеяда

Пъклена кръв
джеймс ролинс, 
ребека Кантрел
бард

7 жени
иво сиромахов
сиела

седемте циферблата
агата Кристи
ера

Парижката книжарница
нина георге
слънце

да убиеш присмехулник
харпър ли
бард

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1200 
лв.

990 
лв.

1099 
лв.

1400 
лв.

1399 
лв.

1599 
лв.

2400 
лв.

1495 
лв.

1495
лв.

1800 
лв.

ново остава нагоре надолу връща се
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нехудожестВена литература
101 отбивки
иван михалев
сиела

Там, където загинаха 
дърветата
светослав иванов
Вакон

Цитати от любими 
книги
христина мираз
апостроф

чудото монтесори
елена тимошенко
асеневци

човекът, който разсмя 
смъртта
норман Казънс
Клуб 8

аферата кТБ
едвин сугарев
нест прес

Прави така всеки ден. 
Закони, съвети, упражне-
ния, формули, молитви
петър дънов
астрала

Течна дружба 3: руските 
хибридни войни
иво инджев
сиела

между нирвана 
и самсара
атанас Куцев
Вакон

скритият дар
джериес авад
AMG Publishing

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1690
лв.

1500 
лв.

599 
лв.

1490 
лв.

1000 
лв.

1400 
лв.

1400 
лв.

1600 
лв.

1500 
лв.

1000 
лв.

К н иж аря т 
п ре п о р ъ ч в а

Случайността 
винаги е на 
страната на 
любовта

люБина йорданова
хелиКон-русе

Корица като незабравимо лято; 
история, разказана като филм; 
изказ, красив като любовно 
стихотворение, и герои, идващи 
от съществуващи градове 
във „Внезапни улици” на иванка 
могилска всяка нова глава 
напомня на кадър от филм и 
освен това носи преживяването 
на пътуване през времето и 
пространството – от средата 
на 50-те години на XX в. до 2012 
г. - от софия, париж, барселона, 
рим, истанбул, будапеща до нос 
Калиакра.

маргарита, макс райн-
хард, матилда, осип и роман 
оживяват „внезапните улици” на 
романа като писател, сценограф, 
фотограф, танцьор и музикант, 
за да преплетат безвъзвратно 
животите си, благодарение на 
изкуството.

Като булевард насред всички 
човешки истории изпъква неосъ-
ществената любов на бивш сце-
нограф, сега тънещ в самота и 
спомени. младата маргарита го 
среща неочаквано, в мига, кога-
то е в една от задънените улици 
на живота си. така тя разбира 
за неговия град мечта, който да 
събере в себе си всички красиви 
кътчета от вече съществува-
щи градове с надеждата някой 
ден да го покаже на изчезналата 
преди 30 години матилда – голя-
мата му любов.

а през това време случайнос-
тта набира скорост… а всичко 
е безкрайните опити на любовта 
да се случва.

а случайността? тя винаги е 
на страната на любовта!



1500 
лв.
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ново остава нагоре надолу връща се

тийн Книги
Българ: книга-игра
неделчо богданов
сиела

наследницата
Кийра Кас
егмонт

фантастични 
животни и къде да ги 
намерим
дж.К.роулинг
егмонт

нещата, на които не ни 
учат в училище
емил Конрад
егмонт

меси - малкото момче, 
което стана голям 
футболист
ивете жултовска-дарска
егмонт

minecraft: наръчник по 
строителство
егмонт

куидичът през 
вековете
дж. К. роулинг
егмонт

унищожи този дневник
Кери смит
ера

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1390 
лв.

1490
лв.

1490
лв.

990 
лв.

1200
лв.

990 
лв.

1 страница на ден: 
ежедневен творчески 
спътник
адам дж. Кърц
A&T Publishing 1299 

лв.

990 
лв.

1290 
лв.

дракони в Порутения 
замък
тери пратчет
прозорец

1500 
лв.

К н иж аря т 
п ре п о р ъ ч в а

Как се 
преодолява 
загубата

елеКтронни Книги
уроци на трейдъра 
милионер – книга трета: 
стратегия за печалб
стефан трашлиев
Цибрица-2009

опитомени
ема чейс
егмонт

след щастливия край
анна тод
егмонт

уроци на трейдъра 
милионер – книга първа: 
настройки на ума
стефан трашлиев
Цибрица-2009

Зиези - острието на 
империята
андрей петров
Фабрика за книги

мрачният рицар кн.5 от 
Братството на меча
Кинли макгрегър
тиара букс

Твърда решимост кн.2 
от Хард инк
лора Кей
тиара букс

уроци на трейдъра 
милионер – книга втора: 
Програмиране на успех
стефан трашлиев
Цибрица-2009

моят таен любовен 
живот
иво сиромахов
сиела

оковите на миналото
Щефани рос
егмонт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

800 
лв.

990
лв.

700
лв.

599 
лв.

1599 
лв.

600 
лв.

1200 
лв.

600 
лв.

1799 
лв.

1099 
лв.

десислава велинова
“хелиКон-ВитоШа”

Книгата на том перота „оста-
налите” е отличена като един 
от романите на 2011 г. според 
„Вашингтон поуст”. не се лъже-
те обаче по корицата, въпреки 
че на нея има сладко кученце. 
том перота умее да разказва 
увлекателно, но книгата му не е 
никак миловидна.

„останалите” не е типичен 
постапокалиптичен роман. на 
14 октомври една голяма част 
от хората просто изчезват 
– като дим. никой не знае причи-
ната за този феномен. В хода на 
повествованието съвсем леко е 
загатната възможната причина. 
но авторът не се интересува 
защо са изчезнали тези хора. 
това, което разбираме е – как 
оцеляват „останалите”.

Всеки се бори със загубата си 
по различен начин и всеки се оп-
итва някак да продължи напред. 
Фокусът е върху семейство, 
останало цяло след т.нар. Въз-
несение. майката обаче решава 
да продължи живота си извън 
дома. синът отива в колеж и 
се забърква в странна каша. 
дъщерята изразява протеста си 
с наркотици. а бащата се лута в 
търсене на любов. 

„останалите” е изключително 
човешка книга – акцентът не 
пада върху свръхестественото 
събитие, а върху ефекта, който 
има върху хората. ако очаква-
те бурно действие, екшън или 
секретни научни експерименти, 
тази книга не е за вас. психоло-
гически роман, който започва 
бавно, но постепенно разгръща 
потенциала и силата си, открад-
вайки напълно вниманието ви.
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българсКа художестВена литература
калуня-каля
георги божинов
хермес

надали, ама а дано/ а 
дано, ама надали
джеки стоев, 
джони пенков
д енд д

7 жени
иво сиромахов
сиела

гръцко кафе
Катерина хапсали
Колибри

жената бе, жената!
чудомир
рамита

възвишение
милен русков
жанет 45

физика на тъгата
георги господинов
жанет 45

на изток от Запада
мирослав пенков
сиела

моят таен любовен 
живот
иво сиромахов
сиела

Текила на разсъмване
михаил Вешим
сиела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1495 
лв.

1400
лв.

1400 
лв.

999 
лв.

1000
лв.

1300
лв.

995 
лв.

1500
лв.

990 
лв.

1200 
лв.

кспрес 
наукаЕ

Канадците Мичъл Мофит и 
Грегъри Браун са създатели-

те на канала „AsapSCIENCE”. 
Те публикуват видеа всяка 
седмица, които са с научен 
характер и дискутират теми, 
свързани с физика, химия, 
биология, физиология, анато-
мия, астрономия, образование. 
Двамата имат и подканал 
- „AsapTHOUGHT”, където кли-
повете имат по-занимателен 
характер. В „AsapSCIENCE” 
те използват цветни рисунки 
и схеми, които биват рисува-
ни на екрана, докато двамата 
говорят. Подходът се използва 
за допълнителна яснота и 
улесняване на зрителя. 

Мофит и Браун завършват 
заедно биология в „University of 
Guelph”. Често техни прия-
тели са силно заинтригувани 
от научните им обяснения за 
това какво се случва в тялото 

при приемане на алкохол и как 
се лекува махмурлук. Вместо да 
работят по специалността 
си по най-стандартния начин, 
те решават да изберат друг 
подход. Грег кара няколко курса 
за преподавател, докато Мичъл 
се образова на тема създаване 
на съдържание онлайн. Така се 
стига до идеята за канала им в 
най-прогресиращата медия през 
последните години - „YouTube”.

Каналът им има близо 4 ми-
лиона абонамента, а видеата им 
редовно имат няколко милиона 
гледания, което ги прави един 
от най-успешните канали в 
„YouTube”. Българското издание 
на „Експрес наука” излиза под 
знака на НСМ Медиа и в превод 
на Владимир Зарков. Книгата е 
подходяща както за деца и тий-
нейджъри, така и за възрастни и 
възрастни, които се чувстват 
деца.

Защо започнахте да се занима-
вате с „експресна наука”?

Оказа се, че и образованието, 
и уменията ни се съчетават 
добре, когато решихме да пра-
вим научнопопулярни клипове и 
да ги публикуваме в „YouTube”. 
Изведнъж ни хрумна идеята, че 
можем да създадем научнопопу-
лярен канал и да качваме в него 
всяка седмица клипове. Отдавна 
се стремим да споделяме своето 
вдъхновение от науката с 
приятелите и близките си, защо 
да не достигнем с посланията 
си още повече хора? Избрахме 
да обясняваме преди всичко 
„всекидневни” научни теми и да 
отговаряме на въпросите, кои-
то хората често си задават. 

Как избирате темата за 
поредния клип?

Отначало се опирахме на нау-
ченото в университета. Напри-
мер сложните биологически ме-
ханизми, свързани с напиването 
и махмурлука. Но все повече хора 
гледаха нашите клипове и ние 
търсехме начини да ги попитаме 

какво искат да видят. Заля ни 
изумителен поток от въпроси 
и предложения. Вече решаваме 
какви клипове да правим, водени 
и от собствената си любозна-
телност, и от желанията на 
зрителите. Затова се налага да 
ровим непрекъснато в различни 
източници в интернет, в науч-
ни списания и книги.

Какви трудности среща-
те, когато се опитвате да 
обяснявате научни идеи чрез 
видеоклипове?

За да ги обясним достъпно, 
длъжни сме самите ние да ги 
разберем. Необходими са дълги 
проучвания, а след това обобща-
ване на информацията в кратък 
текст. После обмисляме как да 
представим тези идеи визуално 
и създаваме клипа. Всеки ден на-
учаваме нещо ново –за различни 
области на науката, за начините 
да покажем наученото правилно 
и интересно. Или занимаваме се 
с това, което най-силно ни при-
влича – знанието и споделянето 
му с други хора.

грег браун и мич мофит 
за своята „експрес наука”
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Арена Хеликон

1495 
ЛВ.
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кралицата 
на тиърлинг
Ерика Йохансен
изд.: Бард
брой стр.: 400
цена: 15.99 лв.

Залезът на боговете
Том Егеланд
изд.: Персей
брой стр.: 384
цена: 14.99 лв.

Muchachas 3
Катрин Панкол
изд.: Колибри
брой стр.: 656
цена: 18.00 лв.

всичко, което не ви 
казах
Силест Инг
изд.: Издателска къща 
Авлига
брой стр.: 228
цена: 15.60

възмездието
Агата Кристи
изд.: Ера
брой стр.: 240
цена: 10.99 лв.

аврамови хроники
Стефка Венчева
изд.: Сиела
брой стр.: 300
цена: 11.90 лв.

балканска сага
Кармен Мишу
изд.: Жанет-45
брой стр.: 654
цена: 23.00 лв.

бог да бди над детето
Тони Морисън
изд.: Обсидиан
брой стр.: 184
цена: 15.00 лв.

Сиела представя
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Това е роман за съдбата, 
предопределението, свобод-

ната воля и смисъла на време-
то. След като е умирал вече 
толкова пъти, главният герой 
трябва да намери нова причина 
да живее. Той решава да попречи 
на мистериозния злодей и да 
спре края на света. Докато два-
мата играят на котка и мишка 
обаче, от врагове постепенно 
те се превръщат в приятели и 
откриват, че не са особено раз-
лични. Хари Август научава едно 
според него основно правило на 
Вселената – „самата природа 
на живота е в това, че той 
трябва да свърши”. 

 „Не го казвам просто така 
– това е една от десетте най-
добри книги, които съм чел”, 
казва Джеймс Дашнър, авторът 
на поредицата „Лабиринтът”. 
Романът е разказан нелинейно 
и действието непрекъснато се 
прехвърля напред или назад из 
многото животи на Хари, кои-
то едновременно си приличат и 
се различават. Макар и на пръв 
поглед да изглежда объркващо, 
сюжетът е подреден по начин, 
който постепенно започва да 
придобива смисъл и придава още 
едно измерение към тази ориги-
нална и любопитна история. 

Автор на книгата е Клеър 
Норт – псевдоним на британ-
ската писателка Катрин Уеб. 
В романа си тя преоткрива и 
развива по изобретателен начин 
някои от познатите мотиви 
на научната фантастика – 

цикличното време, пътуването 
във времето, края на света, 
изследвайки по този начин фун-
даментални въпроси като слож-
ността на съществуването, 
значението на приятелството 
и любовта. Норт не позволява 
на философските проблеми да 

попречат на гладкото развитие 
на сюжета, който предлага 
достатъчно шокиращи обрати, 
дълбоки и интригуващи герои, 
за да привлече вниманието на 
читателя и да го мотивира да 
завърши книгата.

ригинална 
история

“първите петнайсет живота на Хари 
август”

О

първите петнайсет живота на Хари август
Клеър Норт

изд. “Сиела”
472 стр, 16,90 лв.

мик джагър

Книгата на американския 
журналист Кристофър 

Андерсън е написана по случай 
50-годишнината на „Ролинг 
стоунс” и описва подробно 
както музикалната кариера, 
така и личния живот на рок 
легендата – от израстването на 
Джагър в малко английско градче, 
през неговото приятелство и 
конкуренция с другите идоли на 
епохата – Ерик Клептън, Джон 
Ленън и Пол Маккартни, до 
честванията на 50-годишнина-
та на „Стоунс”. Не са пропус-
нати, разбира се, и алкохолът, 
наркотиците, безредиците по 
концертите и безразборните 
връзки на Мик с известни жени 
и мъже като Анджелина Джоли, 
Джери Хол, Ума Търман, Карла 
Бруни, Дейвид Бауи и Рудолф 
Нуреев.

„Мисля че той е като секс 
вампир”, казва в книгата Ната-
ша Тери – терапевтка, с която 
Джагър се консултира през 90-
те и която също попада в легло-
то му, както много други жени. 
Според нея певецът се зарежда 
от хората, с които спи. 

Мик: Дивият живот и бесният 
гений на Джагър

Кристофър Андерсън
изд. “Сиела”

408 стр, 18,00 лв.
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богат, беден
Ъруин Шоу
изд.: Сиела
брой стр.: 704
цена: 22.00 лв.

Дракони в порутения 
замък
Тери Пратчет
изд.: Прозорец
брой стр.: 270
цена: 15.00 лв.

патриархат
Георги Мишев
изд.: Хермес
брой стр.: 526
цена: 17.95 лв.

империя от злато
Анди Макдърмът
изд.: Ергон
брой стр.: 478
цена: 18.00 лв.

неутолимо желание
Кресли Коул
изд.: Ибис
брой стр.: 342
цена: 12.90 лв.

Мод и аюд
Гюнстайн Баке
изд.: Прозорец
брой стр.: 216
цена: 11.00 лв.

въглен в пепелта
Сабаа Тахир
изд.: Сиела
брой стр.: 416
цена: 15.00 лв.

живот на паралел
Вероника Денева
изд.: Хермес
брой стр.: 240
цена: 12.95 лв.

В „Мисия татко” Симеон Колев и Жюстин Томс разказват забав-
ни и мъдри, смешни и може би поучителни истории, с които да 

вдъхновят съвременните бащи за по-позитивно родителство.
„Чудовища в гардероба”, „Ама защо се напишках?”, „Няма по-

лесно от намирането на кубичен обем”, „Заклатило се зъбчето”, 
„Искам китара. Изкарай си пари и си я купи” и т.н. са само част от 
всички случки и истории, целящи да вдъхновят модерния родител 
в неговото сложно и забързано ежедневие.

Двамата популярни от медиите 
автори разказват случки от собст-
вения си живот, но не пропускат да 
припомнят и някои мъдри мисли на 
велики личности за родителството 
и семейството. Читателят ще се 
посмее и с много вицове за татков-
ци, а има възможност и да прочете 
интервютата на Симо Колев с 
известни млади български родители 
като Георги Тошев, Камен Алипиев, 
Графа и Ивайло Захариев.

Романът на Георги Томов „Докато дишам” е финалист в конкурса 
на „Сиела” за нов български роман. Историята беше забелязана 

от Ваня Щерева, която я определи като бъдещ хит.  „Разсмива те 
често, разплаква те – на мен ми се случи 2-3 пъти, дава ти усещане-
то, че си на кино – все едно не полагаш усилия да четеш, – просто 
гледаш филма и ти е интересно до края”, пише Щерева за „Докато 
дишам”. Според нея слабата страна 
на романа е, че е много трудно да 
оставиш книгата. Трудно е да четеш, 
ако имаш работа, защото „Докато 
дишам” не може да се чете само вечер 
или в метрото. Ако хванеш този ро-
ман, той няма да те остави, докато 
не прочетеш и последната страница.

„мисия татко”

„докато дишам”

Мисия татко
Симеон Колев и Жюстин Томс

изд. “Сиела”
168 стр, 10,00 лв.

Докато дишам
Георги Томов и Дейна Бренченс

изд. “Сиела”
400 стр, 16,00 лв.

“роб” на своето време

людмила еленкова
радио „хелиКон”

роб
Сергей Минаев
изд. “Персей”

544 стр, 17,99 лв.

тази книга иронизира героя на 
новото време - човекът, слят с 
работата си. 

40-годишният сергей минаев е 
московчанин, видял и предишната 
съветска империя, и сегашна-
та руска. става звезда още с 
появата на „духless” през 2007 г. 
първата му книга излиза в малък 
тираж, но според статистиката 
продажбите й в русия бързо над-
хвърлят преводите на световни 
бестселъри. 

В „роб” героят на минаев 
александър е в разцвета на силите 
си и в началото на световната 
икономическа криза, работи 
във фирма за детски играчки с 
име „република на детството”. 
посланието е ясно – това лого 
има отношение към властта. а 
тя принадлежи на новите руснаци, 
на онези - особено недоволните, 
свикнали в израз на отмъщение, 
наследственост и неподчинение да 
отместват мисленето си в посо-
ка към нещо гигантско, в случая 
стоките... със същия войнствен 
оптимизъм, с който дедите им са 
бранели отечеството, техните 
костюмирани питомци брандират 
марки. има зрънце от старите 
ценности в младия корпоративен 
роб, разказал стъпка по стъпка 
как рухва великата му страна, 
сведена до просперираща орга-
низация, към която е буквално 
закрепостен. Крахът тръгва от 
неговата личност, неподготвена 
в никой университет за реал-
ността, позната ни до болка. 
управление, заложило на моркова 
и тоягата и крепящо се на кухи 

позитивни фрази, внесени по запа-
ден маниер; симулиране на труд, 
усвоен по соцвреме, много алкохол 
и истерични забавления. стилът 
на автора напомня класическата 
литература, родила пелевин, 
ерофеев и булгаков. способна да 
покаже необятна душа и чувство 
за единство. с остър хумор да 
прониже устоите си, пародирайки 
началото дори на „ана Каренина” 
– „всички щастливи семейства 
си приличат, а всяко нещастно, е 
нещастно по своему”, и цинично 
да заяви: „Всяка процъфтяваща 
руска компания си има собствен 
неповторим сценарий за успеха, но 
за всички фалирали той е еднакъв”.

доколкото този мащаб е по 
силите ни, без да вдигаме наздра-
вици и да изпадаме в славянска 
меланхолия, поставяме „роб”, къде-
то му е мястото – сред добрите 
книги и горчивия житейски опит.
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“Демокрацията: богът, който се провали”

Дебютният роман на Дже-
нифър Нивън „Всички наши 

места” носи световна слава на 
писателката. Три месеца след 
публикуването му в САЩ от 
него са продадени над 100 000 
копия. В Дания само за три дни 
книгата се нарежда на второ 
място в списъка на бестселъри-
те и е №1 в класацията по про-
дажби на най-големите вериги 
книжарници. В Англия „Всички 
наши места” и до този момент 
е най-продаваната книга за 2015 
г. По романа на Нивън пред-
стои екранизация с продуценти 
Паула Мазур и Мичъл Каплан, 
с участието на актрисата Ел 
Фанинг.  

Въпреки че книгата излиза 
в поредицата Enthusiast Teen‘s 
Books и е предназначена за подра-
стващите, тя би била полезно 
четиво и за всеки родител на 
тийнейджър. Освен вълнуваща 
съвременна история, написана 
по изключително увлекателен 
начин, в романа са засегнати 
много социални въпроси от 
всекидневието на младите 
– склонност към суицидни 
мисли, депресивни състояния и 
други психични разстройства, 
отхвърляне на различните от 
обществото и други. Темите 
звучат актуално особено днес, 
когато смъртността сред 
подрастващите вследствие 
на самоубийства се увеличава 
драстично.

Преди всичко „Всички наши 
места” е книга за любовта. Но 

не за клишираната и сладникава 
любов, която задължително 
завършва с „хепи енд”, а за 
истински разтърсващата и 
силна емоция, която разкрива 
нови перспективи, която про-
меня светове и оставя следи. 
Любов към живота, любов към 
утрешния ден, която те кара да 
останеш „буден” въпреки себе си 

и околните, вкопчен в насто-
ящия момент и в надеждата, 
че бъдещето ще донесе нещо 
по-добро. 

„Всички наши места” е исто-
рията на едно момиче, което 
се учи как да живее от момче, 
което иска да умре.

ровокираща 
размисъл

“всички наши места”

П

всички наши места
Дженифър Нивън
изд. “Enthusiast”

368 стр, 15,00 лв.

за мъртвите 
или добро, или 
смешно

жена

Текстовете от втория том 
събрани съчинения от Лю-

бен Дилов – „За мъртвите или 
добро, или смешно” и „Сексуал-
ният живот при тоталитариз-
ма” – са част от „ръкописите в 
чекмедже”, с които промяната 
от ноември 1989-а заварва 
големия български писател 
фантаст. Въпреки убеждението 
на Дилов, че те никога няма да 
видят „бял свят”, съчинения-
та са публикувани в първите 
години на 90-те в изключително 
малки тиражи и практически 
са непознати за читателите. 
Без да претендират за принос в 
литературната ни история, те 
са изключително забавен, смеш-
но-тъжен принос в историята 
на нравите.

Пътят на Йоко започва от 
една железопътна гара и 

завършва с голямо разочарова-
ние от неуспешния опит да се 
утвърди като независима жена. 
Образът й променя предста-
вата за покорната и плаха 
японка. Романът „Жена” побира 
в себе си идеалите, бляновете и 
стремежите на японската ин-
телигенция от епохата Тайшо 
– период на бурен духовен подем 
на Япония. 

Йоко носи в себе си много 
от душевността на модерната 
европейка, което я заклеймява и 

обрича на ненавист от страна 
на обществото. Тя е страстна, 
емоционална и независима, но 
за жалост се ражда в грешното 
време и на неподходящото 
място. 

Уверена в себе си, Йоко тър-
си духа на свободата и е готова 
на всичко, за да изпита най-при-
същите за хората чувства – и 
радости, и скърби. Историята 
й е пример за това как жената 
в новия свободен свят може да 
отвоюва правото си на незави-
симост.

В романа на Такео Аришима 

жени и мъже се отдават на 
чувствата си, обричат се на 
страдание и са готови да прием-
ат любовта – такава, каквато 
мечтаят да я получат. 

Вечната борба за справедли-
востта, за копнежа по някого, 
който е недостижим, за го-
товността да се посветиш на 
чувствата си – това са основ-
ните мотиви, които авторът 
засяга. Дръзко четиво, което ни 
изправя пред парадокса, че за да 
се потуши завинаги един огън, 
трябва да се поддържат буйни 
пламъците на друг.

За мъртвите или добро, или 
смешно

Любен Дилов
изд. “Enthusiast”

280 стр, 16,00 лв.

жена
Такео Аришима

изд. “Апостроф”
440 стр, 15,99 лв.
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възпламени ме
Тахере Мафи
изд.: Егмонт
брой стр.: 368
цена: 12.90 лв.

в полет към теб
Роалд Дал
изд.: Сиела
брой стр.: 256
цена: 13.90 лв.

гавин и завръщането 
на магията
Джеймс Тредуел
изд.: AMG Publishing
брой стр.: 560
цена: 19.95 лв.

наръчник на 
плейбоя
Барни Стинсън
изд.: Книгомания
брой стр.: 172
цена: 9.90 лв.

кукувича прежда
Юлия Дивизиева
изд.: Факел
брой стр.: 122
цена: 10.00 лв.

Черното слънце
Александър Бушков
изд.: Персей
брой стр.: 288
цена: 11.98 лв.

андалуският приятел
Александер Сьодерберг
изд.: Колибри
брой стр.: 456
цена: 20.00 лв.

господин к. на 
свобода
Матей Вишниек
изд.: Гея-Либрис
брой стр.: 240
цена: 11.95 лв.

МаК представя
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Демокрацията: богът, който 
се провали” е едно от 

най-интересните изследвания 
на съвременната политика, пуб-
ликувани през този век. Това е 
поредица от 13 есета, повечето 
от които базирани на лекции, 
изнасяни от автора на различни 
конференции на института 
„Лудвиг фон Мизес” и Центъра 
за либертариански изследва-
ния. Заглавието на книгата е 
алюзия към творбата „Богът, 
който се провали” от 1949 г., в 
която шестима автори, бивши 
комунисти или симпатизанти 
на комунизма, описват разочаро-
ванието си от него.

Ханс Херман Хоппе счита 
себе си за изразител на една 
интелектуална традиция, 
която се простира в минало-
то най-малко до испанските 
схоластици от ХVI в. и която 
е намерила най-ясното си съвре-
менно изражение в Австрийска 
икономическа школа. Моти-
виран от фундаменталните 
теоретически прозрения на 
политическата икономия и по-
литическата философия, авто-
рът ревизира трите централни 
вярвания и интерпретации, 
касаещи съвременната история: 
преобладаващият негативен 
възглед за традиционните 
наследствени монархии; преоб-
ладаващият позитивен възглед 
за демократичното правител-
ство; естественият ред като 
алтернатива и на демокрация-
та, и на монархията. 

Според Хоппе демокрацията 
е основната причина за упадъка 
на цивилизацията след Втората 
световна война, и трябва да 
бъде свалена от пиедестала, на 
който незаслужено е въздигната.

Затова той изследва съвре-
менните демокрации в свет-
лината на техните очевидни 
провали”: повишаването на 
нивата на безработица, нара-
стването на публичния дълг, 
неплатежоспособните системи 
за социална сигурност.

Хоппе  търси виновниците 
за тези неуспехи в натиска, 
упражняван от многобройни 
„групи за натиск” за увеличаване 
на правителствените разхо-
ди, данъците и регулациите, 
както и на липсата на мерки 
за противодействие срещу 
активността на тези групи. 
Той характеризира демокраци-
ята като „притежавано от 
обществото правителство”, за 
разлика от монархията, която е 
„частно притежавано прави-
телство”. Монархията е за 
предпочитане пред демокраци-
ята заради неограничавания от 
мандати управленски хоризонт 
на монарха. Но и монархията, и 
демокрацията, са системи със 
сериозни дефицити в сравнение 
с „естествения ред”: система, 
свободна от данъчно облагане и 
принудителен монопол, в която 
различни юрисдикции свободно 
се конкурират за привържени-
ци. Синоними на естествения 
ред са „подредената анархия”, 

„частно-собственическият 
анархизъм”, „анархо-капита-
лизмът”, „автоправител-
ството”, „обществото на 
частното право”, и „чистият 
капитализъм”. 

Логическият статус на 
естествения ред като теоре-
тически отговор на фундамен-
талния проблем на социалния 
порядък – как да се запази 

свободата, собствеността и 
преследването на щастието, 
поражда обширни дискусии 
върху изискванията за социална 
промяна. В тази книга авторът 
дава едни от най-интересните 
възможни решения на този 
проблем.

есета от Хоппе13
“Демокрацията: богът, който се провали”

Демокрацията: богът, който се провали
Ханс-Херман Хоппе

изд. “MaK”
414 стр, 18,00 лв.
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проектът “кракен”
Дъглас Престън
изд.: Бард
брой стр.: 416
цена: 15.99 лв.

валс с дванайсет 
богове
Лена Манда
изд.: Orange Books
брой стр.: 528
цена: 19.90 лв.

гадна работа на 
улица “гансън”
С. Грег Залер
изд.: Бард
брой стр.: 416
цена: 15.99 лв.

тито е мъртъв
Марица Бодрожич
изд.: Персей
брой стр.: 144
цена: 6.00 лв.

рУт: историята на 
Мами от “отнесени от 
вихъра”
Доналд Макейг
изд.: Бард
брой стр.: 416
цена: 16.99 лв.

историята на бернарда 
соледад, тигрицата от 
сертона
Раймундо Кареро
изд.: Весела Люцканова
брой стр.: 136
цена: 10.00 лв.

горски
Весна Голдсурди
изд.: Обсидиан
брой стр.: 216
цена: 15.00 лв.

Джон Шърман. Доя
У. Б. Йейтс
изд.: Персей
брой стр.: 144
цена: 6.00 лв.

„д-р кишор мета е един от старши преподавателите по хомеопатия и 
аз ценя високо неговата книга за миазмите. макар много автори да са 
обръщали внимание на тази тема, аз намирам книгата „скритите причини 
за хроничните болести. миазмите в хомеопатията” по-завършена и разби-
раема. Тя обръща внимание на всички аспекти на миазмите по един лесен 
за разбиране начин. високо ценя представянето на много случаи, при които 
се набляга на комплексния подход, нужен при боравенето с миазматичните 
ефекти. методологията за разрешаване на случаи на д-р к. мета, следваща 
идеите на най-великия хомеопат д-р Ханеман, изложени в афоризмите, е на-
истина убедителна и ще ни накара да преразгледаме методите на лечение, 
възприети от съвременните хомеопати.

Д-р С. П. С. Бакшни, президент на Централния съвет по хомеопатия към 
Министерството на здравето и семейното благоденствие на Индия, прези-

дент на Хомеопатичната медицинска асоциация на Индия

„Познавам д-р кишор мета като един от най-старшите преподаватели по 
хомеопатия. свидетел съм на безкористната му отдаденост в учебния 
процес на студентите по хомеопатия. неговата книга „скритите причини 
за хроничните болести. миазмите в хомеопатията”, изглежда, е най-раз-
бираемият труд на тази тема и ще бъде много полезна при изучаването 
на миазмите и тяхната еволюция; еволюцията на концепцията за човека; 
еволюцията на човешкия ум и важността на афоризмите на „органона” при 
изучаването на хомеопатията.
систематичният му подход към изучаването на миазмите и тяхната нео-
спорима значимост в клиничната хомеопатия ще позволи на хомеопатите 
по цял свят да лекуват по-съвършено.”

Д-р Рамджи Сингх, новоизбраният президент на 
Централния съвет по хомеопатия към 

Министерството на здравето и семейното благоденствие на Индия

Изток-запад представя
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В основата на тезата за 
миазмите стои схващането 

на Самуел Хенеман , че здравето 
се дължи не само на настоящата 
жизнена сила, но и на всички 
фактори в живота на паци-
ента до момента, както и на 
здравето (здравните проблеми) 
на предците.  Ако дадена болест 
при пациента или предците му 
не е била отстранена правилно 
(напълно) или просто е била 
потисната, това води до 
фундаментално нарушение на 
жизнената сила – миазъм.

В „Скритите причини за 
хроничните болести. Миазми-
те в хомеопатията” авторът 
представя различните видове 

миазми, техните ефекти върху 
ума и тялото на пациента, 
така че той да може да бъде 
лекуван ефективно с хомеопа-
тични лекарства. Обединявай-
ки своя собствен опит, трупан 
през годините на клинична 
практика, д-р Мета разяснява 
на своите колеги разбирането за 
миазмите и тяхната значимост 
при лечението на болните. 
Подкрепени с множество 
клинични  случаи, наблюденията 
и съветите на автора могат да 
послужат на практикуващите 
лекари хомеопати, които жела-
ят пълно и трайно да излекуват 
своите пациенти, съгласно 
уроците на „Органона”.

К
“Скритите причини за хроничните болести. Миазмите в хомеопатията”

скритите причини за хроничните болести. Миазмите в хомеопатията
Д-р Кишор Мета

изд. “Изток-Запад”
248 стр, 14,00 лв.

ъм пълно излекуване
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идиотите са 
непобедими
Анджело Родафинос
изд.: Кибеа
брой стр.: 576
цена: 18.00 лв.

тайните на 
медитацията
Давиджи
изд.: Аратрон
брой стр.: 256
цена: 15.00 лв.

любов и изгнание: 
мемоари за ранните 
години
Айзак Башевис 
Сингър
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 368
цена: 20.00 лв.

тоталитарният 
опит. Човешкият 
отпечатък 1
Цветан Тодоров
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 320
цена: 17.00 лв.

в преследване на 
златото
Джордж М. Тейбър
изд.: Книгомания
брой стр.: 478
цена: 18.90 лв.

Чиракът на 
магьосника. 
Тахир Шах 
изд.: ИК Барака
брой стр.: 374
цена: 15.90 лв.

политически 
некоректно
Ян ван Хелсинг & Ко
изд.: Дилок
брой стр.: 438
цена: 23.00 лв.

красива сватба
Джейми Макгуайър
изд.: Прозорец
брой стр.: 128
цена: 11.00 лв.

огромно удоволствие за мен е да 
напиша предговор, адресиран към 
българските читатели на моята 
книга за миазмите. Вярвам, че 
тази книга ще бъде от голяма пол-
за за всички хо мео пати в българия. 
В книгата е изложена една пред-
пазлива гледна точка за миазмите, 
интегрираща философията за 
живота, психиката и материята. 
историческата, философската, 
психологическата, клиничната, па-
тологичната и симптоматичната 
еволюция на здравето и болестта 
са илюстрирани и подкрепени с 
голям брой клинични случаи.

аз бях уверен в ентусиазма, 
страстта и отдадеността на 
българските хомеопати, особено 
на работещите в медицински 
център „хирон” в софия, да изучат 
рационално хомеопатията за една 
устойчива и успешна хомеопатична 
практика.

идеята за превод на книгата 
дойде от д-р Вилма михайлова, 
управител на медицински център 
„хирон”, която видя необходи-
мостта от стандартизирана 
хомеопатична практика в българия. 
у нея се зароди мисълта, че това е 
възможно да се осъществи посред-
ством постъпателното развиване 
на практикуващите хомео пати в 
българия и издаването на хоме-
опатични книги, чийто подход е 
базиран върху основните принципи 
на хомеопатията, постулирани от 
д-р самуел ханеман.

убеден съм, че тази книга ще 
вдъхне увереност на изучаващите 
и практикуващите хомеопати в 
прилагането на техните знания 
за миазмите в практиката. освен 
разбирането за миазмите, тази 
книга разрешава и проблема за 
идентифицирането им при пациен-
тите.

Изток-запад представя
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“Скритите причини за хроничните болести. Миазмите в хомеопатията” д-р Кишор мета:  
за хомеопатията 

практически 
няма нелечими 

случаи

Изучаването на хомеопатията е един непрекъснат процес, 
валиден за всички области на науката. Днес се знае много повече 
за хомеопатичните средства и тяхното въздействие върху 
човешкото тяло, отколкото преди десет години, и може би 
се знае много по-малко, отколкото след десет години. Това е 
така, защото постоянно има нови фактори, които променят 
основните постулати в Материя Медика.

В Индия всички конвенционални лекари приемат своите колеги 
хомеопати за равни, защото и едните, и другите предоставят 
резултатите от научната работа на широката медицинска 
общност. Експерти, които работят в Министерството на 
здравеопазването в Индия, едновременно са конвенционални 
лекари и хомеопати. Благодарение засилената научна работа сме 
постигнали много добри резултати в борбата срещу сериозни 
заболявания като СПИН, туберкулоза, рак и др. Доволен съм, 
че изследванията продължават и постоянно се развиват на 
по-високо научно ниво. За съжаление, не се наблюдава такава 
интензивна научна работа в Европа. 

Хомеопатичното лекарство въздейства по различен начин на 
всеки, за това и документираме развитието на всеки отделен 
случай. Документацията ни показва как точно влияе определено 
лекарство. 

За хомеопатичното лечение е без значение дали заболяването е 
причинено от вирус или бактерия. Например тежки и смърто-
носни заболявания като скарлатината и холерата са били овла-
дявани в Европа преди да бъдат открити антибиотиците. 
Има писмени доказателства, според които тези заболявания 
са били контролирани именно с хомеопатичните лекарства, 
превантивно давани на деца.

При хомеопатията няма противопоказания, така че може да се 
използва като допълнителна терапия. Препоръчва се използ-
ването на съвременната медицина, за да се постави правилна 
диагноза на заболяването. Когато вече сме разбрали причината 
на болестта, е добре да се използва само хомеопатия.

За хомеопатията практически няма нелечими случаи. Хомеопа-
тията е Надежда за загубилите надежда.

„д-р кишор мета е ръководител на отдела за следдипломна квалификация 
в нашия медицински колеж по хомеопатия „сонаджирао кширсагар” в Бийд. 
Беше ми възложено да оценя неговата книга „скритите причини за хронич-
ните болести. миазмите в хомеопатията”. Той е удостоен с наградата на 
името на д-р Б. k. Бос за най-добър преподавател и за цялостен принос в 
хомеопатията. книгата е полезна за студентите и за клиничната практи-
ка, тъй като дава дълбоко разбиране за миазматичните блокажи по време 
на лечението. речено е: добрият учител е като свещ, която изгаря, за да 
покаже светлината на другите. в случая с д-р мета това е истина.

Д-р Арун Басме, директор на Медицинския колеж по хомеопатия 
„Сонаджирао Кширсагар”, Бийд

Декан на Факултета по хомеопатия, 
Университет по здравни науки на Махаращра, Нашик

от
къ

с
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След 6 години практика като 
психолог Анес Мартен-

Люган се посвещава на литера-
турата. Дебютният й роман 
„Щастливите хора четат 
и пият кафе” се превърна в 
бестселър, преведен е вече на 
20 езика.  И в новата си книга 
„Влюбените в книгите никога 
не спят сами” тя анализира и 
разнищва изящно, нежно и с 
чувство за хумор механизмите 
на човешката душа, за да ни под-
несе четива, които очароват, 
трогват и докосват право в 
сърцето. 

Главната героиня в книгите 
на Мартен-Люган – Диан,   е 
определяна като френската 
Бриджит Джоунс. 

Когато се завръща от Ирлан-
дия, Диан  копнее да обърне нова 
страница. Тя мечтае да забрави 

за бурната си история с Едуард 
и да се установи отново в Па-
риж. С помощта на приятеля 
си Феликс тя връща към живот 
литературното си кафене. Точ-
но там тя среща Оливие. Той е 
мил и внимателен. Връзката им 
все повече се задълбочава, дока-
то един ден той не я води на 
фотоизложба на тема „Ирлан-
дия”. Там Диан отново среща 
Едуард. От него разбира, че леля 
му Аби е тежко болна и може би 
няма да живее още дълго. Това е 
достатъчно, за да се реши тя – 
която иначе за нищо на света 
не се отлъчва от работата си 
– да замине спешно за Ирландия.  
Там обаче я очаква изненада, за 
която Диан не е подготвена. 
И увереността й в направения 
избор ще започне малко по малко 
да се срива...

раво в сърцето
“влюбените в книгите никога не спят сами”

П

влюбените в книгите никога не спят сами
Анес Мартен-Люган

изд. “Ера”
256 стр, 15,00 лв.

Купи 2 книги от поредицата „Хит трилър“ на  
издателство Софтпрес и вземи трета като подарък*

*Промоцията важи от 01.07 до 31.07 в книжарници Хеликон 
** Като подарък се таксува книгата с най-ниска корична цена
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“Лек за вечност”
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Мадам бовари
Гюстав Флобер
изд.: Апостроф
брой стр.: 334
цена: 9.99 лв.

тангото на старата 
гвардия
Артуро Перес-Реверте
изд.: Еднорог
брой стр.: 592
цена: 19.90 лв.

Честна измама
Туве Янсон
изд.: Жанет-45
брой стр.: 170
цена: 13.00 лв.

Човешкото тяло
Паоло Джордано
изд.: Колибри
брой стр.: 352
цена: 19.00 лв.

Да ухажваш катрин
Нора Робъртс
изд.: Бард
брой стр.: 196
цена: 11.99 лв.

сърцето ти нося (в 
сърцето си го нося)
Е.Е.Къмингс
изд.: Жанет-45
брой стр.: 96
цена: 15.99 лв.

Досието “голгота”
Филип Ванденберг
изд.: Емас
брой стр.: 412
цена: 16.00 лв.

близо до теб
Кристина Дод
изд.: Ергон
брой стр.: 336
цена: 15.00 лв.

„Тя отново е успяла да напише 
роман, който ще ви държи на нокти 
с всяко действие и обрат”

Moonlight Reader

„лек за вечност” е поредната 
непоколебима, безпощадна и безми-
лостна част от поредицата „кръв 
от рая”. джули кагава е надминала 
себе си!” Winterhaven Books

„Тази висококонцептуална, вдигаща 
летвата история ще се хареса на 
феновете на паранормалното и 
постапокалиптичната фантасти-
ка.” The Horn Book Guide

„интензивно темпо, живо дейст-
вие и напрегната драма – тази 
поредица изпъква пред другите.”

Booklist

Пробук представя
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Лек за вечност” – е втората 
книга от поредицата „Кръв 

от Рая” на Кагава.  „Кръвта 
зове кръвта” – правилото, 
което управлява света на 
Алисън Секемото в „Законът на 
безсмъртните”, е валиден и сега.  
Тя избира немислимото: да умре, 
за да продължи да живее.  Про-
гонена от Едем и отделена от 
момчето, което се е осмелила 
да обича, Али ще последва зова 
на кръвта, за да спаси създателя 
си Канин от свирепия вампир 
Сарен.  Следата отвежда 
Алисън обратно в родния й Ню 
Ковингтън. Там тя открива 
това, което ще промени света 
завинаги.

Върлува нова епидемия – ос-
татък от Вируса на червените 
дробове, унищожил голяма част 
от човечеството преди някол-
ко поколения. Този път заразата 
е смъртоносна и за хората, и за 
вампирите. Единствената на-
дежда за лек може би е скрита в 
тайните, които таи Канин, но 
само ако Али успее да го открие 
навреме. 

Когато безстрашното мом-
че, което е изоставила, отново 
влиза в живота й, Али е разкъс-
вана от остатъците на човека 
в нея и всепоглъщащата я жажда 
за кръв. Може ли двама толкова 
различни да изпитват тъй сил-
ни чувства един към друг? Това 
е любов, колкото категорична, 
толкова и невъзможна.

Досега Алисън е приемала, че 

безсмъртието е вечно. Но сега, 
когато самата Вечност е изло-
жена на риск, а разликите между 
„човек” и „чудовище” все повече 
се размиват, Али ще се изправи 
пред избор, какъвто никога 
не е очаквала, че ще трябва да 
направи.

магьосващ сюжетО
“Лек за вечност”

лек за вечност
Джули Кагава
изд. “Пробук”

408 стр, 15,99 лв.

джули КагаВа е родена в 
сакраменто, Калифорния, саЩ. 
след като завършва образова-
нието си, работи дълги години 
в книжарници, за да се издържа. 

работи няколко години като 
професионален треньор на куче-
та, докато не успява да продаде 

първата си книга и да започне 
да се занимава само с писане. 

Книгата е „железният крал” от 
фентъзи поредицата „Iron Fey” – 
с нея изгрява звездата на джули 

Кагава.
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Моят пловдив. 
брулени години
Димитър Пампулов
изд.: Хермес
брой стр.: 264
цена: 11.95 лв.

Ecce Homo. писма
Фридрих Ницше
изд.: Лик
брой стр.: 328
цена: 17.00 лв.

Залезът на Запада 
т.2
Освалд Шпенглер
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 728
цена: 35.00 лв.

омнибус сараево
Велибор Чолич
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 198
цена: 12.00 лв.

Мост през вечността
Ричард Бах
изд.: Гуторанов
брой стр.: 340
цена: 15.00 лв.

китайска хроника
Цветан Стоянов
изд.: Стефан Добрев 
Издателство
брой стр.: 80
цена: 14.00 лв.

отвъд волята
Д-р Алекс Лойд
изд.: Хермес
брой стр.: 304
цена: 13.95 лв.

новата дипломация
Шон Риардън
изд.: Труд
брой стр.: 200
цена: 11.99 лв.

Интенз представя
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увлекателният роман „Парижки-
ят архитект” вдъхва живот на 
мрачните и безпощадни улици на 
окупираната от германия франция. 
разработвайки щателно качест-
вата на героите си, чарлс Белфур 
хвърля светлина върху човешкото 
сърце –  сложен лабиринт от любов, 
надежда и копнеж за изкупление – и 
с това ни предлага приковаващо 
вниманието напомняне за жерт-
вите, направени от най-неочак-
ваните герои в историята, за да 
триумфират над злото.”

Кристина Макмортис

„историческият трилър на чарлс 
Белфур носи напрежението на 
„списъкът на шиндлер” и окупи-
рания от германия Париж на алън 
фърст в този напрегнат разказ за 
архитект, който укрива евреи от 
нацистите.” Джули Крамър

„дълбоко емоционална и разтърс-
ваща история за изборите и жерт-
вите. горещо я препоръчвам.”

Каръл Хикс, Bookshelf

През 1942 г. в Париж та-
лантливият архитект 

Люсиен Бернар приема поръчка, 
която ще му донесе много 
пари – а навярно ще му струва 
и живота. Но той е достатъч-
но умен, за да избегне всякакви 
неприятности. Трябва само да 
проектира тайно скривалище 
за един богаташ – място, което 
е толкова невидимо, че и най-
упоритият нацистки офицер 

да не може да го открие. Той 
отчаяно се нуждае от парите, 
а надхитрянето на германците, 
окупирали любимия му град, е 
предизвикателство, на което 
не може да устои.

Но когато едно от неговите 
скривалища се проваля ужасно, а 
проблемът къде да скрият един 
евреин става ужасно личен, Лю-

сиен вече не може да пренебрегва 
нещата, които са заложени на 
карта. 

„Парижкият архитект” ни 
моли да помислим за нещата, 
които си дължим, и докъде 
бихме стигнали, за да оправим 
положението.

азтърсваща историяР
“парижкият архитект”

парижкият архитект
Чарлс Белфур
изд. “Intense”

368 стр, 16,00 лв.

чарлс белФур е писател и архи-
тект, който живее в уестмин-
стър, мериленд. той е възпита-

ник на института „Pratt Institute” 
и университета „Columbia 

University”. работи за каузи, 
защитаващи историческото 

наследство, както като архи-
тект, така и като консултант. 

автор е на 4 нехудожествени 
исторически книги, свързани 

с архитектура, за които полу-
чава награди от историческия 

тръст в мериленд. „парижкият 
архитект” е първият му роман. 
Вторият, „House of Thieves”, ще 

излезе на англоезичния книжен 
пазар през септември 2015 г.
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Шестото измиране. 
неестествена история
Елизабет Колбърт
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 320
цена: 18.00 лв.

биологичният 
часовник. ритмите на 
живота
Ръсел Фостър; Лион 
Крайцман
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 344
цена: 19.00 лв.

бърза кухня за всеки
Жак Пепен
изд.: Сиела
брой стр.: 240
цена: 25.00 лв.

Доверието върши 
работа
Кен Бланчард
изд.: Класика и стил
брой стр.: 150
цена: 14.00 лв.

бързаците. бунтът на 
Уолстрийт
Майкъл Луис
изд.: Litus
брой стр.: 276
цена: 15.00 лв.

стратегическо 
мислене
Тери Хорн и Саймън 
Утън
изд.: Класика и стил
брой стр.: 246
цена: 19.50 лв.

За родителите. 
въпроси и отговори
Юлия Гипенрейтер
изд.: Колибри
брой стр.: 152
цена: 12.00 лв.

липсващите елементи 
на здравето
Георги Жеков
изд.: Бард
брой стр.: 304
цена: 14.99 лв.

СофтПрес представя

17

Джохана Басфорд завладя сърцата на деца и 
възрастни по цял свят. Книгите й „Тайната 

градина” и „Омагьосаната гора” се превърнаха в 
невероятен хит, разбивайки всички класации. 
Джохана е Първата дама на новото поколение 
арт книги. Изданията й промениха смисъла на 
думите „арт терапия”, „изкуство” и „книги за 
оцветяване и се превърнаха” в световен феномен. 
Издадени в 30 страни, те са продадени в над два 
милиона екземпляра. С туш Джохана създава въл-
шебни градини, омагьосани гори и чудни зверове, 
които те предизвикват да отвориш дверите на 
въображението си и да грабнеш моливите. 

Междувременно младата художничка работи 
над третата си книга „Lost Ocean”, подписа 
договор с Penguin Random House и се радва на 
успеха си. 

“За разлика от традицион-
ните рисувателни книги, 
таргетирани към деца, моите 
илюстрации са супер заплетени 

и детайлни. Старая се всяка страница, сама по 
себе си, да е мини произведение на изкуството. 
Докато детските книги използват относително 
прости изображения, аз рисувам картини, които 
са толкова детайлни, колкото биха били, ако бяха 
предназначени за принтове в ограничен тираж 
или корици. Не стремежът към съвършенство е 
важен, а това да оставиш своята следа”

Интервю с Джохана Басфорд на lira.bg

риключение с 
багри 

Книгите на Джохана Басфорд

П

тайната градина
Джохана Басфорд

изд. “СофтПрес”
96 стр, 15,00 лв.

омагьосаната гора
Джохана Басфорд

изд. “СофтПрес”
92 стр, 15,00 лв.

убийствено 
студена

Това е втората книга за раз-
следванията на брилянтния 

детектив Арман Гамаш на-Луиз 
Пени – безспорната майсторка 
на криминалето и считана за 
достойна наследница на Агата 
Кристи.

Мраз е сковал идиличното 
планинско селце Трите бора. 
Наближава Коледа - време за ми-
лосърдие. Както и за ежегодния 
двубой по кърлинг в съседното 
градче, който по традиция 
отборът на Трите бора винаги 
губи. Тазгодишното състезание 
обаче никой няма да забрави. В 
най-вълнуващия момент е убит 
човек от публиката – най-мра-
зената личност в околността. 
При това, без никой да забележи 
и при изключително странни 
обстоятелства. Местната 
полиция е слисана и не разполага 
с никакви следи по случая. 

Но главен инспектор Арман 
Гамаш се завръща в Трите бора с 
екипа си от млади специалисти 
и се заема с разследването.

Убийствено студена
Луиз Пени

изд. “СофтПрес”
368 стр, 15,99 лв.



Обичате ли приключенията 
и заплетените криминални 

загадки? Държите ли на прияте-
лите си, независимо от това 
дали са хора, или животни? 
Имате ли своя голяма мечта? 
Ако поне на един от тези 
въпроси отговорът ви е “да”, 
тогава се запознайте с книгите 
на Лорън Сейнт Джон. Родена 
е през 1966 г. в Родезия, днешно 
Зимбабве. Израснала е в сърцето 
на Африка, където е имала 
жираф за домашен любимец,  
много кучета, коне и глигани. 
Следва журналистика в Хараре, 
премества се в Англия, където 
почти десет години работи 
като спортен журналист в 
„Сънди Таймс”. Критиците 
определят книгите й като 
„омагьосващи и хипнотизиращи 
романи”, а „Таймс” като „истин-

ски очарователни и вълнуващи 
истории, написани с грация и 
достойнство”. Носител е на 
престижната награда за детска 
литература „Блу Питър” за 
2011 г. за книгата „Тайната на 
малкия залив”, където за пръв 
път читателят се среща с 
11-годишната Лора Марлин, 
която мечтае да стане прочут 
детектив.

В романите „Белият жираф”, 
„Съдбата на слона”, „Послед-
ният леопард”, „Песента на 
делфините”, които са предла-
гат в комплект (футляр) Лорън 
Сейнт Джон проследяват пре-
междията и преживяванията на 
11-годишната Мартина, която 
живее в природен резерват в 
Африка. Това са истории за при-
ятелството и вечната връзка 
между човека и природата.

Фют представя
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Време е за  приключения

любов

 Горещо лято с          
 книгите на

Купете романтичен роман и вземете един от трите  
специални подаръка!*

*Промоцията се провежда в търговската верига на 
книжарници „Хеликон“ от 1 юли до 1 август 2015 г. или до 
изчерпване на количествата. В кампанията са включени 
подбрани заглавия от романтичната издателска линия 
„УО“ на „Егмонт“.  Повече информация може да получите 
в обекти те на книжарници „Хеликон“.

целувка  емоция    сън
  

  поглед 

   нощ       желание  
      мечта    страстлято    

копнеж докосване

романс

www.helikon.bgegmontbulgaria.com/romance

699 
ЛВ. 699 

ЛВ.

699 
ЛВ.

699 
ЛВ.



Поздрави на моите българ-
ски читатели. Винаги съм 

мечтала моите книги да бъдат 
издадени на други езици и не мога 
да ви опиша колко е прекрас-
но да  получавам писма от 
български деца, които споделят 
моята любов към четенето и 
любовта ми към животните. 
Вярвам, че любовта към книги-
те е най-прекрасният подарък, 
който един родител може да 
даде на своето дете. Четенето 
е прозорец към света. Когато 
разлистите една книга, вече 
няма значение дали сте беден 

или богат, млад или стар, дали 
живеете в България или Зим-
бабве. Само след миг можете да 
наблюдавате залеза на слънцето 
в Африка, да плувате заедно 
с делфините или да спите до 
някой леопард. Можете да 
разгадавате тайни по мъгли-
вите улици на Сейнт Ив, да 
изкачите връх Килиманджаро 
или да спасявате китовете в 
Аляска. Благодарение на книгите 
можете да живеете истински. 
Нека четенето ви носи радост 
през целия ви живот!”

реме е за  приключения

Фют представя

19

Лято  
          с книга

Лято  
          с книга

Само сега! Купи книга  
от  лятната тийн
селекция на издателство
Егмонт и вземи подарък!*

За покупка  
на или  
над 12,90 лв.

За покупка  
на или  
над 19,90 лв. 

* Промоцията се провежда в обектите на верига книжарници „Хеликон“ от 15 юни до 25 юли 2015 г. или до изчерпване на количествата и не важи за онлайн поръчки от сайта на „Хеликон“.  
В нея са включени книгите за деца и тийнейджъри на издателство „Егмонт“, които са поместени в тази брошура и в интернет на адрес: egmontbulgaria.com/teen-promo

ето и специалното 
послание към  
българските 
читатели на 
английската 
писателка :

1990 
ЛВ.

футляр
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небесният барабан.  
Митове и легенди от 
Древен китай
изд.: Коала прес
брой стр.: 72
цена: 15.60 лв.

не е честно
Виктор Самуилов
изд.: Жанет-45
брой стр.: 72
цена: 15.00 лв.

падингтън 
победоносни
Майкъл Бонд
изд.: Агата-А
брой стр.: 118
цена: 9.00 лв.

Меко казано. копче 
за сън
Валери Петров
изд.: Пан
брой стр.: 80
цена: 12.90 лв.

тупаниците на малкия 
никола
Госини & Семпе
изд.: Колибри
брой стр.: 168
цена: 9.00 лв.

бабата бандит
Дейвид Уолямс
изд.: ДуоДИЗАЙН
брой стр.: 300
цена: 14.90 лв.

Можеш да рисуваш
изд.: Книгомания
брой стр.: 224
цена: 18.00 лв.

енциклопедия на 
фантастичните 
създания
изд.: Пан
брой стр.: 126
цена: 17.90 лв.

гавин и завръщането на магията

отдавна, преди много векове, на 
света имало магия, щастливи 
звезди и русалки.но един ден 
дарът бил изгубен и всичко това 
се превърнало в мит. магията 
била заключена, скрита от земята, 
въздуха, водата, огъня, мисълта 
и погледа. наближава денят обаче, 
когато магията ще се завърне, 
по-мощна отвсякога. романът 
на тредуел „гавин и завръщането 
на магията”играе с красотата 
на литературния език, за да се 
движи умело между смущаващо 
пленителното и свръхестествено 
интересното. той е завладяваща 
история за срещата на доброто 
и злото, която няма да ви напусне 
дълго след като сте отгърнали 
последната страница.

„гавин и завръщането на маги-
ята” е резултат от нещо, което 
се въртеше в главата ми години 
наред, много преди въобще да се 
замисля, че от него може да излезе 
книга. доколкото си спомням, 
всичко започна с картината на 
момче, което ходи само в гората и 
по пътя си среща нещо абсолют-
но необяснимо. усещах, че тази 
картина крие в себе си история, 
която все още не знам и явно съм 
бил прав. често всичко започва с 
малки неща като тази картина: 
сцена, или определен герой, или 
събитие, които сякаш имат 
необяснима тежест. но не бих 
могъл да кажа откъде идват ис-
ториите. Филип пулман веднъж го 
сравни с риболова от малка лодка 
в голямо езеро. просто си седиш 
и, ако имаш достатъчно късмет, 
рано или късно нещо от това 
огромно и абсолютно непрогледно 

пространство под теб се улавя на 
кукичката. не можеш просто да 
насилиш процеса и той да се случи. 
Всичко, което би могъл да сториш, 
е да се съсредоточиш и да бъдеш 
търпелив”, споделя авторът.

джеймс тредуел е бивш научен 
работник и настоящ автор на 
фентъзи романи. роден е в западен 
лондон. израства с книгите на 
роджър ланслин грийн, К. с. луис, 
дж. р. р. толкин, мервин пийк. по-
читател е и на играта „Dungeons 
& Dragons”. продължава да чете 
фентъзи и в университетските си 
години. по образование е експерт 
по британска литература от 
XVIII и XIX век. пише исторически 
трудове, преди да се насочи към 
любимия си жанр.

Интервю с Джеймс Тредуел 
на lira.bg

гавин и завръщането на магията
Джеймс Тредуел

изд. “AMG Publishing”
560 стр., 19,95 лв.

емил йотовски е работил като 
сценарист в почти всички 
хитови забавни тВ формати от 
последните петнадесет години. 
Книгата „жестоко” е резултат 
на един облог, в който той не 
участва и не печели. облогът е за 
кратък разказ от няколко думи, 
който ще трогне всеки, който го 
прочете. разказът е: „ продават 
се детски обувчици. неносени.” 
и автор е ърнест хемингуей. 
ърнест печели облога. също така 
вдъхновява и тази книга.

жестоко” събира 100 разказа 
в 100 думи. това са завърше-
ни истории с неочакван край, 
съспенс, поврати и изненади.  
чете се леко, бързо и най-ва-
жното - храни въображението. 
а въображението е двигател на 
цивилизацията. то е причината да 
имаме съзнание. 

Книгата е за хората, които 
са забравили да четат. 

дейвид балдачи е е един от най-
популярните съвременни автори 
на трилъри. безспорни хитове 
са „невинните”, „забравените”, 
„перфектният удар”, „Кинг и мак-
суел” и още 22 романа, преведени 
на 46 езика в 80 страни.

В „мишената” – новият му 
роман, президентът на саЩ 
знае, че е много рисковано да 
поръча убийството на държавен 
глава. ако мисията е успешна, ще 
бъде отстранена една глобална 
заплаха. при провал ще пострада 
цялата нация. затова президен-
тът се обръща към уил роби и 
джесика рийл - най-съвършените 
убийци, на които правител-
ството възлага да елиминират 
враговете му. но хора на високи 
постове в разузнаването се 
съмняват в лоялността на роби 
и рийл и правят всичко възможно 
това да е последната им задача.

жестоко
Емил Йотовски
изд. “ProBook”

106 стр., 10,00 лв.

Мишената
Дейвид Балдачи
изд. “Обсидиан”

432 стр., 18,00 лв.

жестоко мишената
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Чудото в поскокова 
Драга
Анте Томич
изд.: Колибри
брой стр.: 224
цена: 14.00 лв.

атлас на невъзможния 
копнеж
Анурадха Рой
изд.: Унискорп
брой стр.: 424
цена: 14.00 лв.

онова лято
Лорън Уилиг
изд.: СофтПрес
брой стр.: 368
цена: 15.99 лв.

нощният гмуркач
Елизабет Лоуел
изд.: Хермес
брой стр.: 334
цена: 14.95 лв.

казвам се Марчело
Евелина Ламбрева 
Йекер
изд.: Рива
брой стр.: 192
цена: 12.00 лв.

Зюлейка Добсън или 
оксфордска любовна 
история
Макс Биърбом
изд.: Критика и 
хуманизъм
брой стр.: 332
цена: 18.00 лв.

Души в окови
Съмърсет Моъм
изд.: Хермес
брой стр.: 624
цена: 17.95 лв.

железния чакал
Крис Удинг
изд.: Артлайн Студиос
брой стр.: 650
цена: 20.00 лв.

Кралица на кошмара

ловецът на духове Кас трябва да 
спаси своята мъртва любима, 
която е попаднала на ужасяващо 
място в отвъдното. главният 
герой от „анна в рокля от кръв” 
се завръща в ново приключение, 
което ще смрази кръвта на 
читателите, ще ги накара да 
треперят и да тракат със зъби, 
но все пак да искат да прочетат 
всяка страница. В новата книга на 
блейк Кас - „Кралица на кошмара” 
(продължението на „анна в рокля 
от кръв”),   той  тръгва на може 
би най-опасното пътешествие в 
живота си, за да избави анна от 
жестоки мъчения. 

Както знаем още от мита за 
орфей и евридика, дори смъртта 
не може да раздели влюбените и 
дори в ада има място за надежда. 
а анна изглежда се намира именно 
там и изпраща на своя любим кош-
мари в отчаян зов за помощ. след 
като в края на „анна в рокля от 
кръв” тя се жертва, за да го спаси 
и да му помогне в битката с най-
големия му враг, сега Кас трябва 
да намери начин да я измъкне от 
едно от най-мрачните кътчета на 
отвъдното. 

поредицата на Кендар блейк 
разказва за момче, което има 
дарбата да лови духове. с помо-
щта на магически нож, предаван в 
рода му от поколения, той се бори 
срещу зли и опасни привидения и ги 
прогонва от света на живите. В 
първата книга главният герой Кас 
се влюби в един от духовете. сега 
тяхната любов е поставена на 
изпитание. 

„Кралица на кошмара” е предназ-
начена най-вече за тийнейджъри, 
но значително се различава от 

масата книги за вампири, вещици 
и върколаци, която заля пазара след 
успеха на „здрач”. Кендар блейк 
успява да вмъкне елементи от 
хорър жанра в историята и то по 
толкова успешен начин, че според 
Kirkus Reviews дори самият стивън 
Кинг трябва да се пази от новата 
конкуренция. 

засега поредицата се състои 
само от две книги, но писателката 
не изключва варианта и за още 
една. В отговор на читателски 
въпрос блейк написа: „Кас може и 
да се завърне някой ден. ако почука 
на вратата, ще го пусна, защото 
със сигурност ще е много важно”.

междувременно създателката 
на поредицата „здрач” стефани 
майър реши да продуцира филм по 
„анна в рокля от кръв” със своята 
компания Fickle Fish Films. „от 
момента, в който започнах да 
чета книгата, знаех, че това ще 
е подходяща история за големия 
екран. тя е страшна, романтична и 
те държи под напрежение”, сподели 
писателката.

кралица на кошмара
Кендар Блейк
изд. “Сиела”

292 стр., 12,90 лв.

В продължение на 50 години сър 
ранулф Файнс не спира да пре-
дизвиква себе си и границите на 
човешката природа. той води чел-
ните редици на най-неуморимите 
пътешественици и пионери.  В 
„студ” той умело балансира 
личните подвизи с тези на 
предшествениците си – Кук, рос, 
амундсен, Шакълтън и Франклин. 
повежда ни по любопитните 
пътеки на живота из полярните 
региони . пренасяме се почти фи-
зически на едно зашеметяващо 
пътешествие: студът прониква 
в костите ни, изтръпваме от 
трудностите в най-суровите 
условия на планетата. гладът 
и заплахата от хипотермия са 
само част от препятствията. а 
ампутираните поради измръзва-
не пръсти на Файнс са доказа-
телство за екстремностите, на 
които подлага тялото си.

след бестселъра „обяд в париж” 
елизабет бард ни повежда към 
поредното вкусно приключение 
-този път в южна Франция. 
преди години тя прекъсва 
обяда си в парижки ресторант  и 
последва красив французин нагоре 
по извита стълба до любовно 
гнездо в сърцето на париж. сега 
бременната елизабет е сигурна, 
че е намерила своето място 
завинаги. 
пълна с различни съблазнителни 
рецепти като плодова пита 
със смокини и сладолед с мед и 
мащерка, „пикник в прованс” е ис-
тория за всичко, което се случва 
след думите „и заживели щаст-
ливо”. за обичта в семейството, 
намерило нова професионална 
страст, и за посвещението в 
класическата провансалска кухня.  
с настроение, хумор и топка 
сладолед със сладко от диви 
ягоди, авторката ни напомня, че 
животът в кухнята и извън нея е 
среща с неочакваното. 

студ
Ранулф Файнс

изд. “Вакон”
464 стр., 17,00 лв.

пикник в прованс
Елизабет Бард

изд. “Вакон”
385 стр., 15,00 лв.

студ пикник в 
прованс
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