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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
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www.helikon.bgegmontbulgaria.com

Вземи ме като подарък  

при покупка на издания  

на "
Егмонт“ на минимална 

стойност 19,90 лв.

*Промоцията се провежда в търговската верига на 
книжарници „Хеликон“ от 1 до 30 септември 2015 г.  
или до изчерпване на количествата. Повече информация 
можете да получите в обектите на книжарници „Хеликон“. 



художествена литература
грей
е л джеймс
бард

шестото измиране
джеймс ролинс
бард

Подчинение
мишел уелбек
Факел експрес

седем години копнеж
силвия дей
софтпрес

момичето от влака
паула хоукинс
Enthusiast

калуня-каля
георги божинов
хермес

крадецът
даниъл силва
хермес

любов
елиф Шафак
егмонт

да убиеш присмехулник
харпър ли
бард

40 е новото 20
памела сатран
Кръгозор

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1799 
лв.

1595 
лв.

1490 
лв.

1399 
лв.

1400 
лв.

1495
лв.

1500 
лв.

1599 
лв.

1700 
лв.

1599 
лв.

ново остава нагоре надолу връща се

Класации август
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нехудожествена литература
мандали. оцветяване по 
номера
Шейла Кериган
INK

чудото монтесори
елена тимошенко
асеневци

101 отбивки
иван михалев
сиела

Тайната градина: при-
ключение с цветове и 
багри
джохана басфорд
софтпрес

Петър дънов: За труд-
ностите в живота
светла балтова – 
съставител
хермес

Бойко Борисов. 
(в) първо лице
Ludite

големите любови на бъл-
гарски царе, министри и 
авантюристи
венелин митев
Книгомания

Бягащата с вълци. 
инстинктивната природа 
на жените
Клариса пинкола естес
бард

съвършената. Преподоб-
на стойна неканонична-
та светица
неда антонова
Факел

монахът, който продаде 
своето ферари
робин Шарма
екслибрис

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1199 
лв.

1490 
лв.

1690
лв.

1500 
лв.

695 
лв.

1195 
лв.

1600 
лв.

1999 
лв.

1399 
лв.

1000 
лв.

К н иж аря т 
п ре п о р ъ ч в а

Брилянтният 
Керет
зад привидно непретенциоз-
ната украса на литературния 
си стил в новия си сборник с 
разкази Керет пише за изкон-
ните ценности на социума и 
за способността на индивида 
да се съхрани. редувайки теми, 
гравитиращи между военния 
конфликт в израел, холокоста и 
ежедневното обикновено битие, 
той индиректно ни кара да се 
замислим за смисъла на истин-
ските стойности в живота и за 
тяхното значение, за невъзмож-
ността постъпките ни да се 
тълкуват еднозначно: за здра-
вословната доза егоизъм, без 
който бебетата не биха оцелели, 
за крехкия баланс между това да 
се изявяваш като жертва или да 
се страхуваш, че в действител-
ност биваш възприеман по-скоро 
като палач; за способността да 
виждаш красотата дори в при-
видно набръчканата сивота на 
живота; за кибритените клечки 
и човешкия живот за невъзмож-
ния пацифизъм и за това как 
битовите проблеми и войната 
са равнопоставени теми в раз-
говорите; за „публичната изява” 
на латентните ни страхове 
но и за често незабележимата 
красота на простите неща 
от тривиалния ни ежедневен 
живот, които са в основата на 
смисъла на нашата екзистенция 
– ежедневната любов, с която ни 
даряват и с която ние даряваме 
околните и която ни прави спло-
тени и благодарение на която 
всъщност се съхраняваме живи 
във всеки смисъл на думата.

владимир Белов
хелиКон-сливен



1500 
лв.
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Класации август

ново остава нагоре надолу връща се

тийн Книги
Българ: книга-игра
неделчо богданов
сиела

Хартиени градове
джон грийн
егмонт

малкият принц
антоан дьо сент 
екзюпери
апостроф

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

minecraft: наръчник по стро-
ителство
егмонт

Тими Провала: срещаме 
се отново кн. 3
стефан пастис
сиела

minecraft: наръчник за 
водене на битки
егмонт

всички наши места
дженифър нивън
Enthusiast

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1390 
лв.

1490 
лв.

1290 
лв.

1490 
лв.

1500 
лв.

1299 
лв.

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

990 
лв.

399 
лв.

1290 
лв.

меси - малкото момче, 
което стана голям 
футболист
ивете жултовска-дарска
егмонт 1490

лв.

К н иж аря т 
п ре п о р ъ ч в а

вълшебна 
приказка

елеКтронни Книги
седем години копнеж
силвия дей
софтпрес

Твърде далеч: Пропадане
аби глайнс
егмонт

уроци на трейдъра 
милионер – книга трета: 
стратегия за печалба
стефан трашлиев
Цибрица-2009

между дявола и 
желанието
лорейн хийт
егмонт

Перверзни игри
ема томова

свързани
ема чейс
егмонт

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

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

оковите на миналото
Щефани рос
егмонт

Прокълната целувка 
кн.2 от поредицата 
Повелители на нощта
джина Шоуолтър
егмонт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1280 
лв.

600 
лв.

700
лв.

1599 
лв.

1299 
лв.

1099 
лв.

1200 
лв.

1299 
лв.

800 
лв.

1099 
лв.

„океан море” е вълшебна приказ-
ка, разказана изящно с четката 
на нежността и болката. всичко 
започва пред морето, където то 
не е още море, а земята не е още 
земя и всяка направена стъпка 
може лесно да бъде заличена. там 
в странноприемница „алмайер”.

на това място няколко 
корабокрушенци в живота се 
срещат случайно, докато тър-
сят самите себе си: художни-
кът пласон, чийто единствен 
сполучлив завършек са неприят-
ните разговори, а онова, което 
най-много обича, е да рисува 
синьото безбрежие, без да го 
изобразява; професор бартъл-
бум, който пише енциклопедия 
за пределите; прелюбодейката 
ан деверия, заточена тук от 
съпруга й; страхуващата се 
елизевин, която иска да живее 
и нейния придружител – отец 
плюш, който обича да измисля 
молитви за всякакви поводи; 
тайнственият адамс с очи на 
„животно на лов”. и един незнаен 
посетител в седмата стая.

а там, в лоното на морето, 
се случва най-страшното. то е 
обезобразено с кръв от жесто-
костта на човека. убийства, 
омраза, борба за оцеляване, пре-
даване, умиране и покой, който 
да те върне на брега. савини и 
тома.

песните на завръщането се 
пеят в края, когато вече няма 
страх. има една дума. за да се 
каже морето. за да се помни. а 
дали то има очи? граници? из-
питва ли болка? обича ли? смее 
ли се? дали наистина може да 
бъде жестоко, като човека? или 
единственият му смисъл е да 
лекува? хиляди въпроси. и един 
отговор – океан море.

люБина йорданова
хелиКон-русе



холивуд снима филм в 
книжарница „хеликон-българия”

очаквайте биографията на 
майкъл джордан 

„островът на изгубените” 
е предисторията на филма 
„наследниците”

Класации август
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българсКа художествена литература
докато дишам
георги томов, 
дейна бренченс
сиела

калуня-каля
георги божинов
хермес

гръцко кафе
Катерина хапсали
Колибри

7 жени
иво сиромахов
сиела

куфарът на брат ми
съставител и 
редактор невена 
дишлиева-Кръстева
ICU

физика на тъгата
георги господинов
жанет 45

възвишение
милен русков
жанет 45

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

студена кръв. 
старобългарски загадки
николай пенчев
труд

кан Тервел - кошмарът 
на Халифата
емил димитров
Фабер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1600 
лв.

1300
лв.

1200 
лв.

999 
лв.

1600
лв.

1400
лв.

1480
лв.

990 
лв.

1500
лв.

1495 
лв.

Холивуд-
ската 

звезда Кевин 
Полак снима 
новия си 
филм в 
столичната 
книжарни-
ца „Хеликон България”. Полак 
нашумя с ролите си в хитовете 
„Обичайните заподозрени”, 
„Казино” и много други. Той се 
радва и на огромен интерес с 
телевизионното шоу, носещо 
неговото име.

Полак и екипът му избраха 
книжарница „Хеликон-България” 
заради лукса, атмосферата и 
спокойствието. Книжарница-
та за часове бе преобразена в 
читалня, в която се развива 
момент от сюжета на лентата 
„Late bloomer”. Това е неговият 
дебют като режисьор, пише сп. 
„Варайъти”.

Филмът е комедия и е 
базиран на излязлата през 2001 г. 
автобиографична книга от Кен 
Бейкър ”Man Made: A Memoir of 
My Body”.

Последната биографична 
книга на легендарния 

баскетболист Майкъл Джордан 
ще излезе на български . Очаква 
се изданието на „Жануа ’98” да 
бъде в книжарници „Хеликон” 
след 20 септември. Автор на 
биографията е авторитетни-
ят журналист Роланд Лейзънби. 
Българският превод е дело на 
Елена Бойчинова – журналист и 
книжар. 

Книгата с меки корици ще 
струва 23 лв. , а колекционерско-
то издание - 45 лв. Любопитно-
то е, че Джордан в дългата си 
кариера е играл с 23-ти и 45-ти 
номер на фланелката си. 

В „Майкъл Джордан” Лей-

зънби  разкрива историята зад 
превръщането на „Въздушния” 
в икона.

Егмонт” издаде „Островът 
на изгубените” – романът, 

оглавяващ бестселър класацията 
за детска литература на New 
York Times в последните 11 
седмици. Тя разказва предисто-
рията на хитовия игрален филм 
на „Дисни Ченъл” – „Наследници-
те”, който ще се завърти у нас 
през септември. Насочен към 
деца и тийнейджъри, филмът 
среща децата на най-известни-
те злодеи от филмите на „Дис-
ни” с потомците на добрите 
герои.

Интересът към „Островът 
на изгубените” в САЩ е не 
по-малко забележителен. Веднага 
след излизането си на американ-
ския пазар през май тази година 

романът пожънва феноменален 
успех.

“Колоритания”

Островът на изгубените
Мелиса де ла Круз

изд. “Егмонт”
280 стр, 9,90 лв.



www.helikon.bg  нови заглавия

град на стълби
Робърт Джаксън Бенет
изд.: Бард
брой стр.: 496
цена: 17.99 лв.

бледият конник
Бърнард Корнуел
изд.: Сиела
брой стр.: 416
цена: 14.90 лв.

Дневник на крадеца
Жан Жьоне
изд.: Колибри
брой стр.: 256
цена: 16.00 лв.

спускане от върха
Ъруин Шоу
изд.: Бард
брой стр.: 368
цена: 15.99 лв.

геном
Сергей Лукяненко
изд.: ИнфоДар
брой стр.: 496
цена: 15.00 лв.

Любовницата на 
Фройд
Карън Мак; Дженифър 
Кауфман
изд.: Колибри
брой стр.: 352
цена: 16.00 лв.

Любовни мечти
Елизабет Бърг
изд.: Обсидиан
брой стр.: 400
цена: 17.00 лв.

смъртта носи маска за 
красота
Мери Хигинс Кларк
изд.: Бард
брой стр.: 304
цена: 15.99 лв.

Книгата на Клеър и новото течение 
“психогеография”
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INK представя

талантливата млада художнич-
ка лизи мери Кълън е създала 

изумително красиви и богати 
илюстрации, представящи 

колекция от известни емблема-
тични места от цял свят. тук 

ще откриете изображения на 
лондон, париж, сан Франциско, 

барселона, ронда, Япония, москва, 
амстердам, берлин, рим, ню 

йорк, египет, малта, рио, сидни 
и венеция.

оцветяването и запълването 
с драскулки (doodle) на тези 

отличителни, завихрени като в 
спирала илюстрации на красиви 

и живописни градове и прочу-
тите им забележителности 

ще ви накара да погледнете на 
познатото по фантастично нов 

начин и ще отвори ума ви към 
скритите чудеса на градските 

пейзажи. впуснете се по паважа 
на криволичещите улички, насоче-

те поглед към небостъргачите, 
раздиращи небето, извисете се 

над покривите и кулите. 
вдъхновение и терапия – идеал-
ната книга за почитателите на 

новата мода, оцветяването.
 лизи мери Кълън е учила дизайн в 
колежа голдсмитс, а през 2010 г. 

е обявена за една от топ 50-те на 
Design’s Week с най-голям принос 

в сферата на дизайна.

Не ми се случва твърде 
често да попадна в плен на 

книга за оцветяване, но тази ме 
спечели изцяло! Новата книга на 
художничката с редица награди 
Лизи Мери Кълън е изумителна 
колекция от илюстрации на гра-
дове, забележителности и улици 
от цял свят. Повечето са про-
чути архитектурни шедьоври 
като Операта в Сидни и Тадж 
Махал, но има и не толкова 
известни места като уличния 
пазар на Портобело Роуд и тю-
дорската сграда Литъл Мортън 
Хол. За ваше улеснение и в случай 
че не разпознаете мястото, то 
е означено във всяка илюстра-
ция.

Отличителният стил на 
Лизи и спираловидните рисунки 
са наречени “психогеография” – 
художничката рисува градски 
карти, отразяващи състояние 
на ума, емоции – специфичния 
начин, по който тя вижда и се 
свързва с околната среда.  

За пръв път чувам термина 
“психогеография”, но вече мога 
да твърдя, че той ще се превър-
не в новата терапия, която е 
и в основата на тази наистина 
уникална и необичайна книга за 
оцветяване. 

Вижте по нов начин места-
та, представени по неповто-

рим личен начин. Много от тях 
са от Лондон, където живее 
художничката. Наред с лондон-
ските забележителности, посе-
тете Сан Франциско, Маракеш, 
Берлин, Мемфис, Виена и много 
други. Многообразието ще ви 
погълне!

В края на книгата има тест 
страница, на която да експери-

ментирате различни средства 
за оцветяване и да изберете 
кои да използвате. Тъй като 
илюстрациите са сложни, аз 
препоръчвам тънкописци и 
меки флумастери. Хартията е 
дебела и гладка  и обещава висо-
ко качество на оцветените от 
вас произведения.

От  Adult Colouring

агичният градМ
“Колоритания”

Магичният град
Лизи Мери Кълън

изд. “ИНК”
96 стр, 14,95 лв.
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Пустинният бог
Уилбър Смит
изд.: Сиела
брой стр.: 430
цена: 15.90 лв.

Дребната старица, 
която наруши всички 
правила
Катарина Ингелман-
Сундберг
изд.: Колибри
брой стр.: 408
цена: 20.00 лв.

крадецът
Даниъл Силва
изд.: Хермес
брой стр.: 448
цена: 15.95 лв.

клуб Умбрийска 
вечеря
Марлена де Бласи
изд.: Слънце
брой стр.: 352
цена: 14.00 лв.

Дърветата на 
самотраки. къси 
разкази от нашата 
планета
Стефи Недевска
изд.: Изида
брой стр.: 128
цена: 15.00 лв.

разбойници
Съставители Джордж 
Р. Р. Мартин; Гарднър 
Дозоа
изд.: Сиела
брой стр.: 632
цена: 29.00 лв.

бари Линдън
Уилям Текери
изд.: Персей
брой стр.: 448
цена: 17.00 лв.

Писмо в бутилка от П.
Юси Адлер-Улсен
изд.: Емас
брой стр.: 540
цена: 18.00 лв.

Сиела представя
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Студената война като че ли 
изобщо не е приключвала. За 

повечето от нас опасността 
от ядрен апокалипсис е мираж 
от един полузабравен и екзоти-
чен свят, но за тайните агенти 
на великите сили сблъсъкът за 
надмощие продължава и се води 
със същите безскрупулни сред-
ства, като едно време. Цената, 
която плащат участниците в 
тази война, е огромна.

Доминика Егорова е таен аг-
ент на СВР – агенция в админи-
страцията на Владимир Путин, 
която е наследила ролята на 
КГБ в СССР. Против волята си 
тя става „лястовица” – специ-
ално обучена прелъстителка, 
която трябва да използва 
тялото си, за да изкушава 
чуждите агенти и да измъква 
тайните им. Егорова обаче има 
неподозирано оръжие на своя 
страна. Тя е синестет – вижда 
„цвета” на човешката реч, а към 
тази странна способност се 
добавя и умението да разпознава 
характера на човека по негова-
та невидима аура. Съвременна 
Русия е описана в мрачни краски 
– сякаш тоталитарния режим 
не си е отишъл. 

На страната на Доминика 
обаче застава неочакван съюзник 
– врагът, срещу когото трябва 
да се бори. Тя намира любовта в 
лицето на американския агент, 
когото е изпратена да прелъс-
ти. Върху двама шпиони пада 
тежестта на продължаващата 
борба за надмощие между Русия 

и САЩ.
В книгата на Джейсън 

Матюс има всичко, което може 
да се желае от един шпионски 
трилър – напрежение, интриги, 
еротика, екзотика, а също така 
и множество детайли от ис-
тинската работа на съвремен-
ния шпионин. Авторът пише 
тази книга, използвайки своя 

личен опит като дългогодишен 
агент на ЦРУ, който е бил на 
не една мисия в Русия. „Много 
агенти на ЦРУ и МИ6 са ста-
нали писатели, но Матюс е от 
малкото, които са толкова до-
бри в новия си занаят, колкото 
и в стария” пише „Уошингтън 
поуст”. 

азтърсващ 
трилър

“червената лястовица”

Р

Червената лястовица
Джейсън Матюс

изд. “Сиела”
544 стр, 18,00 лв.

пустинният 
бог

В „Пустинният бог” Уилбър 
Смит отново среща чита-

телите с Тайта – герой, който 
почитателите му вече позна-
ват от други негови романи, 
но който тук се развихря, за да 
ни отведе на едно незабравимо 
приключение из древния свят. 
Романът е величествен епос, в 
който има магия, мистерии и 
кървави интриги. На тучните 
брегове на Нил брилянтни-
ят Тайта – освободен роб и 
съветник на египетския фараон, 
измисля план, чрез който да 
унищожи враговете – могъщите 
хиксоси. За да осъществи крое-
жите си обаче, той трябва да 
пропътува огромно разстояние, 
което позволява и на читате-
лите да надникнат зад завесата 
на историята и да видят 
древния Вавилон, бурното море 
и гръцките острови. Тайта се 
гмурва в приключения, където 
границата между верността и 
предателството е непостоян-
на като пустинните пясъци, 
които, благодарение на неве-
роятните описания на Уилбър 
Смит, сякаш всеки момент ще 
докоснат краката ви.

Пустинният бог
Уилбър Смит
изд. “Сиела”

432 стр, 15,90 лв.
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съпругата на 
губернатора
Майкъл Харви
изд.: Обсидиан
брой стр.: 272
цена: 17.00 лв.

Орденът на 
ясновидците
Саманта Шанън
изд.: Сиела
брой стр.: 540
цена: 19.99 лв.

Момичето на 
скалата
Лусинда Райли
изд.: Труд
брой стр.: 444
цена: 15.99 лв.

афера с непознат
Луиз Даути
изд.: Хермес
брой стр.: 352
цена: 14.95 лв.

нещастието да си грък
Никос Диму
изд.: Orange Books
брой стр.: 94
цена: 9.90 лв.

спомените
Давид Фоенкинос
изд.: Колибри
брой стр.: 280
цена: 15.00 лв.

индия Плейс
Саманта Йънг
изд.: Orange Books
брой стр.: 344
цена: 14.90 лв.

кървави книги т.4
Клайв Баркър
изд.: Колибри
брой стр.: 224
цена: 14.00 лв.

Това е първият роман, вдъхновен от Вселената на култовата 
игра ”Minecraft”, дело на писателя Марк Чевертън. Книгата не 

е официално одобрена от създателите на “Minecraft”, но въпреки 
това описва света на играта. „Нашествието на горната земя” е 
предназначена за деца на 9-годишна възраст, но ще се хареса на всеки 
геймър. 

Главният герой е опитен играч, който знае много трикове. Него-
вият прякор е Геймнайт99. Той е типичното дете, което прекарва 
времето си онлайн и вярва, че там 
може да прави всичко безнаказано. 
Оказва се обаче, че греши.

След особено напрегната сесия 
главният герой магически е пренесен 
в света, който досега е контроли-
рал. Той става част от играта и 
открива, че всички в нея са живи, 
уязвими, но също така и доста 
опасни същества, някои от които се 
нуждаят от неговата помощ, а други 
са готови да го убият.

Наследниците”, подобно на повечето книги на Пени Винченци, 
представлява епична сага с много семейни тайни, интриги, 

романтика и силни жени. Този път в центъра на сюжета е едно 
аристократично семейство, което притежава някога могъща 
компания за козметика – търговска къща „Фаръл”, домът на забе-
лежителния продукт за лице „Еликсир”. Светът на козметиката 
обаче се променя и фирмата трябва 
да остане в крак с времето. Тогава се 
появява Бианка Бейли – бизнес дама 
с неповторим усет, майка на три 
деца и жена, която винаги успява да 
постигне своето. Тя започва битка 
със собственичката на „Фаръл” – 
Атина, за бъдещето на компанията. 
В последвалия сблъсък ще се разкрият 
дълбоко скрити тайни от миналото 
на фамилията и марката.

нашествието на 
горната земя

наследниците

нашествието на горната земя
Марк Чевертън

изд. “Сиела”
180 стр, 10,00 лв.

наследниците
Пени Винченци

изд. “Сиела”
688 стр, 19,99 лв.

Модел на съществуване

людмила еленкова
радио „хелиКон”

„подчинение” излиза в деня на 
атаката на сатиричния седмичник 
„Шарли ебдо” през януари 2015 г. 
редакционният екип загива в 
касапницата, разтърсила целия 
свят, мнозина във „Фейсбук”, 
съпричастни, слагат на личните 
си профили вместо снимка посла-
нието „аз съм Шарли”. струва ли 
книгата на този французин колко-
то отнетия живот на 12 души? 
„политически фикшън” я определя 
авторът, покрусен от случилото 
се. отрича да го е предрекъл или 
провокирал. 

всичко е плод на мисленето 
на героя Франсоа - професор по 
литература в париж, написал 
въодушевена дисертация върху 
жорис Карл Юисманс - същия 
префинен френски декадент, който 
обезсмъртява своята криза на 
идентичността в романа си 
„наопаки”. 

Франсоа е на средна възраст - 
време, когато тялото все още се 
подчинява на любовта, а умът - на 
ясни цели. той преподава веднъж 
седмично, пътува скромно с ме-
трото, приема делника с апатия, 
запълва го с телевизия, понякога 
с порнография. университетът 
е далече от просветителската 
атмосфера – под фасадата на 
академизма лъсва дребнотемие и 
кариеризъм.  

въпросът доколко обществе-
ният живот променя личния идва с 
демократичните избори. годината 
е 2022 г. професорът, вгледан в 
прогресивния XIX в., не се вписва 
в бъдеще, наложено от спечели-
лото „мюсюлманско братство”. 

лидерът на тази партия, основана 
на вяра и родови ценности, съз-
дава задушевен рай, непостижим 
дори за социалистите утописти. 
поощряват се семействата и 
образованието, земеделието и 
занаятите. сорбоната цъфти, 
субсидирана от арабски петролни 
компании. границите на европей-
ския халифат включват турция, 
тунис, ливан, египет, мароко и 
алжир. изморен от догматични 
приказки, изпълнен с угризения към 
интимния си свят, неспособен да 
повери живота си на никой идеал, 
лидер или бог, Франсоа напуска 
париж със страх. 

трудно е да останем безпри-
страстни. вместо да дебнем 
превъзходството на нов социален 
ред, безсилие на икономиката, 
даже масова ислямизация, нека 
вдигнем  по-високо летвата 
пред себе си. отвъд визията за 
подчинение съществува друга – за 
спасение.

Подчинение
Мишел Уелбек

изд. “Факел Експрес”
300 стр, 17,00 лв.
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Морал
Тадеуш Доленга-
Мостович
изд.: Хермес
брой стр.: 352
цена: 14.95 лв.

градът на гладните. 
кн.2 за чудатите деца 
на Мис Перигрин
Рансъм Ригс
изд.: Бард
брой стр.: 416
цена: 24.99 лв.

русалката
Камила Лекберг
изд.: Колибри
брой стр.: 472
цена: 18.00 лв.

разум и чувства 
(Проекта Остин)
Джоана Тролъп
изд.: Еднорог
брой стр.: 352
цена: 15.00 лв.

Замъкът на шапкаря
Арчибалд Кронин
изд.: Фама
брой стр.: 630
цена: 19.00 лв.

Дъщерята на палача
Оливер Пьоч
изд.: Хермес
брой стр.: 368
цена: 14.95 лв.

северна светлина
Арчибалд Кронин
изд.: Фама
брой стр.: 270
цена: 14.00 лв.

Обещанието на океана
Франсоаз Бурден
изд.: Ера
брой стр.: 256
цена: 15.00 лв.

Без теб” е напрегната исто-
рия за единствената оцеляла 

от самолетна катастрофа и за 
това как търсеното на изгубе-
ната й идентичност разтърсва 
живота на всички, които я 
познават...

В романа Мише Бюси остава 
верен на неповторимия си 
стил – заплетени психологиче-
ски интриги, прескачане между 
минало и настояще, съзнателно 
манипулиране на читателя 
и абсолютно непредсказуема 
развръзка.

На 23 декември 1980 г., в 
навечерието на Коледа, един 
самолет, изпълняващ полет от 
Истанбул за Париж, се разбива 
над Мон Терибъл в планината 
Юра. При тежката самолетна 
катастрофа единственият 
оцелял е малко бебе – триме-
сечно момиченце с ярко сини 
очи... Родителите му са загинали 
в пламъците на пожара от 
разбилия се самолет. В самолета 
обаче са пътували две бебета на 
една и съща възраст, с дълбоки и 
запомнящи се сини очи. Лиз-Роз 
или Емили е оцелялото бебе? 
И сега две семейства – едното 
богато, другото съвсем скромно 
– водят истинска война, за да 
получат родителските права 
над чудотворно спасеното 
дете, което медиите наричат 
Водното конче. Накрая съдът 
постановява: оцелялото моми-
ченце е Емили Витрал. Офици-
ално загадката е разплетена, но 
в главата на Емили се борят 

стотици въпроси. Коя е тя 
наистина?

18 години по-късно Кредюл 
Гран-Дюк, частен детектив, 
който разследва историята с 
чудотворно спасеното бебе, 
все още си задава същия въпрос. 
И стига до така дълго чакания 
отговор. Но точно в този 
момент той е убит. След него 
остава само една стара тетрад-

ка със записките му, спомените 
му, и братът на Емили – Марк, 
който е решен да открие 
истината.

Без да се усети как, читате-
лят е въвлечен в едно лудо пре-
следване на истината – и така, 
докато паднат всички маски.

Enthusiast представя
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едьовърът на Бюси
“Без теб”

Ш

без теб
Мишел Бюси

изд. “Enthusiast”
464 стр, 16,00 лв.

миШел бЮси е френски поли-
толог и автор на криминални 

романи. през януари 2014 г. той 
заема осмо място в престиж-

ната класация на „Фигаро” за 
най- продавание книги на френски 

автори.  започва да пише през 
деветдесетте години на миналия 
век. темата на първия му роман е 
десантът в нормандия, но той е 

отказан от издателите, на които 
авторът го предлага. продължава 

с писането на новели, сценарии, 
които обаче не стигат до публи-

куване. едва 10 години по-късно 
отново се връща към идеята за 

роман, провокиран от свое пъ-
туване до рим, по време на бума 
на „Шифърът на леонардо” на дан 

браун. през 2006 г. той издава 
при малък провинциален издател в 
скромен тираж полицейския роман 

„Кодът люпен”. този първи негов 
публикуван роман до момента 

има 8 издания.
 необходими са още няколко 

години, за да може и следващите 
му романи –„смърт край сена”и 

„черните нимфи” – да постигнат 
успех и да увеличат продажбите 

си. именно публикуването на 
романа „без теб”  го изстрелва 

на върха на класациите и го прави 
изключително популярен. за да 

стигне през януари 2015 г. в топ 
5 на най-продаваните френски 

автори.



Enthusiast представя

Какво се случва, когато внезапно се изправиш пред труден избор? 
Опиянението от чувствата или стабилността и сигурнос-

тта на семейството натежава повече? Завърта ли се наобратно 
колелото на живота? „Нашето лято” е история, която ни показва 
как изглежда истинското щастие.

Годината е 1982 и Клара за първи път отива сама на море, в 
Италия. На плажа се запознава с привлекателния Щефан, който дава 
чадъри под наем. Той учи в Германия и мечтае за голямата свобода. 
Южна Америка е неговата заветна цел. Планира да я посети, щом 
се дипломира. Двамата с Клара бързо се сближават под топлите 
лъчи на лятното слънце. Прекарват заедно една приказна седмица, 
влюбени до полуда един в друг. Но както съдбата ги събира, така ги 
и разделя и всеки от тях поема по своя път. Далеч един от друг.  

Какво е да срещнеш отново първата си, изгубена любов, която 
преобръща досегашния ти живот с главата надолу? Двадесет 
години по-късно съдбата среща отново Клара и Щефан в Мюнхен 
и старата страст пламва. Всичко обаче е толкова различно. Тя е 
омъжена и е майка на пораснала дъщеря, а бракът й се е превърнал в 
рутина и еднообразие. Той, професор 
по литература, се впуска в нищо 
незначещи за него афери със студент-
ките си. Толкова ли е просто обаче 
да започнеш живота си отначало, 
да срещнеш отново първата си, 
изгубена любов, която преобръща до-
сегашния ти живот с главата надолу? 
Двамата започват връзка. Могат ли 
да продължат оттам, докъдето са 
стигнали?

Никой не е твой” е разтърсващата изповед на едно градско мо-
миче – откровена и рязка. В нестандартен стил и естетична 

визия „Никой не е твой” ни разказва история, към която няма как 
да не останем съпричастни. Героите са толкова истински, сякаш 
всеки момент ще се разминем на улицата, в кафето или ресто-
ранта. Бурната любов на ТЯ и ТОЙ вълнува от началото и края. 
История, разказана достоверно от мъжка гледна точка и неподпра-
вено от женска. Всъщност всеки читател ще се припознае малко 
или много в НЕЯ или НЕГО.

Рано или късно идва момент, в който човек си казва, че е време 
за промяна. „Свободата да си себе си се плаща скъпо, но е безценна. 
Стремежът да останеш жена и човек е над всичко. Мъжете са само 
част от пейзажа. Те се сменят като времето.” Със сигурност е 
хубаво да вирееш до мъж, наподобяващ сигурна и слънчева страна. 
Лукс е постоянно да пътуваш и да търсиш своето място, но е 
единственото пътешествие, което си струва. Защото все някак, 
някъде, пътят спира и обикновено е там, където се чувстваш на 
място и си казваш: „Тук принадлежа”.

„Никой не е твой” НЕ е книга за 
любов. Това е разказ за човешките 
отношения такива каквито са наис-
тина. За хората, които срещаме през 
живота си – хора, които ни ограб-
ват, но в същото време и подаряват 
част от тях. Част, която остава 
„наша” през целия ни живот. Книга 
за онези, които упорито се опит-
ваме да забравим, но никога не ни се 
получава.

нашето лято никой не е твой

нашето лято
Анете Хоберг

изд. “Enthusiast”
280 стр, 15,00 лв.

никой не е твой
Христина Мираз
изд. “Апостроф”
296 стр, 9,99 лв.
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Свърши ли почивката ви от 
писането?

Да, за пръв път в кариерата 
си като писател не писах цяла 
година. Обикновено, като завър-
ша един роман, вече имам идея за 
следващия. Но „Шарлот” беше 
много важна за мен и трудна 
за писане книга. Но започнах 
отново. За голямо неудоволст-
вие на тези, които не харесват 
книгите ми.

А новата книга отново ли ще 
бъде с толкова сериозна тема 
като „Шарлот”, или пак ще 
се върнете към абсурдизма на 
предишните си произведения?

О, ще бъде много различна 
от всичко, което съм писал до 
момента, но не мога да разкрия 
повече. Нека ви изненадам. Но 
знаете, най-хубавата ми книга е 
следващата…

Как ви засегна случилото се с 
„Шарли Ебдо” и навлизането 
на ислямския тероризъм в 
страната ви?

О, беше голям шок. Още по-
вече, когато става дума за хора, 
които познаваш. Аз не харесвам 
много хумора на „Шарли”, но 
хората, които правеха този 
вестник, особено по-старите, 
бяха невероятни, с изключи-
телно чувство за хумор. Беше 
много тъжно, защото бяха хора, 
които познаваме. Живеем в 
постоянен страх. Всеки ден има 
такива актове. Това бяха жур-
налисти със своя гледна точка 
и огромно чувство за хумор. Но 
няма йерархия между жертвите 
на тероризма и драмите, всички 
са важни.

Може ли тероризмът да е 
следващата сериозна тема в 
творчеството ви след тази 
за Холокоста”?

Не. По никакъв начин не смя-
там, че в „Шарлот” темата е 
Холокостът. Разбира се, закачих 
го по някакъв начин в книгата 
си, но всъщност просто бях 
възхитен от една художничка 
и очарован от работата й и 
това каква невероятна жена е 
била. Така се случи, че нейната 
трагична съдба е свързана с 
Втората световна война. Но 
не си казах, че ще напиша книга 
за Втората световна война. 

Напротив. От доста време 
исках да осветля тази тема. 
Всъщност смятам, че е важно 
да не си избираш темите за 
писане, защото те са тези, 
които те избират. За мен беше 
абсолютна необходимост да 
напиша „Шарлот”. Мечтаех да 
споделя тази страст. Получи 
се прекрасно, защото книгата 
имаше много голям успех във 
Франция. Много хора откриха 
нейното творчество. Из-
питвам прилив на енергия да 
представя това творчество на 
целия свят и заради книгата ще 
пътувам доста.

А как ви намери историята 
на Шарлот Соломон?

Това е много различна 
история, необичайна. Разказвам 
реалния живот на Шарлот. 
Понякога читателят дори си 
задава въпроса дали не си измис-
лям нещо. Това е една трагедия, 
белязана от силния характер 
на Шарлот Соломон. Но аз 
направих сериозно проучване на 
живота й, който в книгата е 
разказван от самата нея. Нейно-
то творчество разказва исто-
рията й, разказва за Франция в 
онези години. Исках да споделя 
с читателя вълнението, което 
изпитах, когато видях карти-
ните й. Радвам се, че книгата 
получи наградата „Гонкур” на 
младите читатели, бях трог-
нат. Тази жена дава пример за 

смелост и въпреки всички изпи-
тания тя, която през цялото 
време живее на ръба на отчаяни-
ето и лудостта, е успяла да ги 
превърне в творчество, което 
е олицетворение на културата 
и хумора. Израснала е в Германия 
през 30-те години по времето 
на голям интелектуален подем, 
обградена от музиканти, 
ерудити. Но всичко това е 
било унищожено. Животът й е 
за пример. Естествено, както 
става обичайно, срещата ми с 
Шарлот беше случайна. Имах 
приятелка полякиня, която ми 
гостуваше от време на време. 
Тя ми показа картините й и бях 
изумен. Обичам изкуството, но 
не бях виждал толкова интен-
зивно творчество. Тя придава 
в картините си най-съкровено-
то у човека. Имах чувството 
за дежавю. Малко мистично 
изживяване, но толкова силно, 
че с години мислех за нея. Писах 
книгата много дълго, говорех за 
нея постоянно. Щастлив съм, 
че най-накрая успях да представя 
живота и творчеството й. Тя 
е могла като Ане Франк да напи-
ше дневник, но вместо това ри-
сува. Дори участвах в слагането 
на паметна плоча на Шарлот в 
града в Южна Франция, в който 
е живяла.

Разкажете за „Деликатност”, 
лентата по която ще пред-
ставите във Варна на фести-

давид ФоенКинос (40) е 
сред най-успешните и уважа-
вани френски творци - писа-

тел и сценарист, автор на 13 
романа, много от които вече 

са преведени на български. 
„деликатност”, излязъл през 
2009 г., бе отличен с десет 

литературни награди и преве-
ден на десетки езици. заедно 

с брат си, стефан Фоенкинос, 
през 2011 г. адаптира романа 

за киното, като главната 
роля е поверена на одри тоту. 
друг негов голям бестселър е 
романът „спомените” (2013), 

също претворен на големия 
екран, но под режисурата на 
жан-пол рув. за разтърсва-

щата творба Шарлот, която 
се отличава с оригиналната 

си форма и е посветена на 
художничката Шарлот соло-

мон, давид Фоенкинос печели 
награда рьонодо 2014 и гонкур 

на гимназистите 2014.
той беше гост на междуна-
родния кинофестивал „лю-

бовта е лудост” във варна. 
Фоенкинос  даде интервю 

специално за читателите на 
сп. „Книжарница” и lira.bg.

О
Давид Фоенкинос:

бичам любовта да е нежна и 
стабилна, не само лудост



Давид Фоенкинос:

бичам любовта да е нежна и 
стабилна, не само лудост

вала „Любовта е лудост”.
Тази книга излезе през 2009 г. 

и промени живота ми. Преди 
това книгите ми не се про-
даваха много добре, но не бях 
отчаян. „Деликатност” се пре-
върна в явление. Мислех си, че 
се шегуват, като ми казваха, че 
всички я четат. Стигна до № 1 
в класациите, надмина 1 милион 
продажби. Беше много стран-
на ситуация. Странното на 
филма е, че докато го снимахме, 
книгата стигна до върховете. 
Успехът нямаше значение за фил-
мирането й. С брат ми не бяхме 
правили филми заедно. Макар че 
прави само по един филм годиш-
но, Тоту се съгласи, искаше й се 
да участва в скромна френска 
продукция. Нямахме идея кой 
да й партнира, но се спряхме на 
един белгиец. Доста абсурдно. 
Има някаква магия в това да 
създадеш едни герои и след това 
да видиш как оживяват.

Любовта наистина ли е 
лудост?

Вярно е. Тя е в сърцето на 
много от моите книги. Но аз 
не съм романтик и не пиша лю-
бовни книги. Просто разказвам 
истории, като тази на Натали 
в „Деликатност”. В „Спомени-
те” и в „Шарлот” също се гово-
ри за любов и съдба, за живот. 
Любовта често е изправена 
пред много въпроси. Не искам да 
пиша любовни истории, макар 
всичките ми герои изживяват 
такива. Харесва ми идеята, че 
всичко е възможно в любовта. 
Обичам любовта да е нежна и 
стабилна, не само лудост. Но 
тя е различна за всеки. Чисто и 
просто обичам любовта.

Как успявате да разпускате 
след напрежението на инте-
лектуалния труд, какъвто е 
писането?

Не смятам, че писането е 
единствено интелектуална 
работа. Това е труд, който 
изисква също емоции, усещания. 
Нямам впечатлението, че пиша 
винаги с мозъка си само. Много 
е физическо. Почивам, като се 
отпускам, живея. 

Интервюто взе Елена Бойчинова
Цялото интервю на lira.bg
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В „Лейди Африка” вие се 
връщате към 20-те години 
на ХХ век, период, който 
пресъздадохте в „Парижка-
та съпруга”. Този път сме 
в колониална Кения с Берил 
Маркам – безкрайно интерес-
на личност, позабравена от 
историята. Какво ви вдъхно-
ви да пишете за нея?

Беше нещо напълно неочак-
вано. След „Парижката съпру-
га” започнах да работя върху 
друг исторически роман, но 
той просто не се получаваше. 
По някаква причина не можех 
да намеря гласа на книгата и не 
можех да продължа. По това 
време, пролетта на 2013 г., 
отидох на почивка в Орландо 
със сестра ми и нейния годеник, 
който е лекар и пилот. Един 
ден, докато лежахме край басей-
на, той непрекъснато вдигаше 
поглед от книгата в ръцете си 
– „На запад с нощта” на Берил 
Маркам, - и казваше: „Трябва 
да прочетеш за тази жена. 
Страхотна е.” Взех книгата 
вкъщи и я сложих на етажерка 
в дневната, където събираше 
прах още година и половина, 
преди да я започна. Когато 
обаче най-после го направих, бях 
изумена! Гласът на Берил вед-
нага ме грабна с комбинацията 
от сила и храброст, носталгия 
и мъка. Тя е била такава смела 
авантюристка и е постигнала 
всички тези невероятни неща, 
за които жените от нейното 
време не са се осмелявали и да 
помислят. Как е могла да бъде 
толкова дръзка и неконвен-
ционална? Тя наистина ме 
вдъхнови.

По какъв начин приликите 
ви с Берил се отразиха на 
начина, по който писахте за 
живота й? Бяхте ли на нейна 
страна още отначало или ви 
трябваше време, за да види-
те света през нейните очи?

Берил е живяла в Африка в 
първите десетилетия на ХХ 
век в свят, различен от моя, но 
въпреки това ние имаме много 
общо. И двете сме отраснали 
с коне, и двете сме се омъ-
жили рано, и то за кратко, и 
двете сме били изоставени от 
майките си на четири години. 
Всичко това определено ми 

помогна да разбера движещите 
сили на някои от по-трудните 
й решения. Интересувам се и 
от човешката природа, пси-
хология и въображение. Като 
писател аз ще се доближа много 
повече до героите си и до 
сърцето на техните истории, 
ако не ги съдя, а се опитам да 
ги разбера. И ако е имало мо-
менти, в които някое решение 
на Берил ме е натъжавало и 
съм искала да променя нейната 
съдба, дори тогава тя никога 
не е била нещо друго освен себе 
си. Тя е живяла по собствени 
правила, за което искрено й се 
възхищавам.

В началото на ХХ век хората 
са отивали в Африка, за избя-
гат от „строгата дефини-
ция как да живеят”. Тогава е 
била популярна шегата „Же-
нен ли си, или си в Кения?” 
В действителност какъв е 
бил животът в колониална 
Кения?

Определен тип хора са били 
привлечени от Африка... тази 
нова, безгранична земя. Дивата 

природа, изолацията и огро-
мното разстояние до „цивили-
зацията” сякаш освобождавали 
белите заселници от задръжки. 
Изневерите и сексуалните екс-
перименти били навсякъде, но 
дори и в най-бохемските среди 
имало сложни правила за дис-
кретност, като някои неща 
не се допускали. Клюките били 
като вирус, а спекулациите и 
намеците правели живота на 
Берил много неприятен.

Берил е била бунтарка и 
първа в много неща, но това, 
което я прави толкова 
интересна, е невероятно 
драматичната й история. 
Действието на „Лейди Аф-
рика” се развива в годините 
преди нейния полет през 
Атлантика. Защо избрахте 
да пишете за тази част от 
живота й?

Много е забавно да се 
чете за полета в „На запад с 
нощта”, но в крайна сметка 
аз бях най-заинтригувана от 
това как тя се е превърнала в 
тази дръзка жена, готова да се 
справи с всякакви опасности 
и приключения. Мислите и 
емоциите й са пълна мистерия. 
В своя мемоар тя се старае да 
не говори за нищо лично. Тя 
никога не споменава майка си, 
която я е изоставила, нито 
баща си, който я е предавал 
и разочаровал. Била е женена 
три пъти, но не говори за 
нито един от съпрузите си 
или за сина си Жервас. Карен 
Бликсен  никога не се появява, 
а Финч Хатън е само някой, 
на когото Берил се възхищава 
след смъртта му. Всички тези 
тайни и желанието да разкрия 
нещата, които тя премълчава, 
възбудиха въображението ми.

Превела от английски 
Свилена Господинова

Цялото интервю на lira.bg

пола маклейн: берил маркам ме 
вдъхнови за „лейди африка”

след феноменалния успех на романа „парижка-
та съпруга” пола маклейн (50) възкресява ис-
торията на една забележителна личност от 
същия период, възхитила ърнест хемингуей. 

тя е берил маркам, англичанка, израснала в 
колониална Кения, бунтарка с авантюристи-
чен дух, първата авиаторка, прекосила сама 

атлантическия океан от изток на запад.

Лейди африка
Пола Маклейн

изд. “Обсидиан”
400 стр, 17,00 лв.
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Успешна седмица!
Антон Копринаров
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 360
цена: 18.00 лв.

шарлот
Давид Фоенкинос
изд.: Колибри
брой стр.: 232
цена: 14.00 лв.

силата на паметта. 
Упражнения и 
съвети за силна и 
услужлива памет
изд.: Книгомания
брой стр.: 144
цена: 14.00 лв.

когато господ 
ходеше по земята
Никола Радев
изд.: Жанет-45
брой стр.: 400
цена: 18.00 лв.

Любов 2.0
Барбара Фредриксън
изд.: Кибеа
брой стр.: 296
цена: 18.00 лв.

Дервишката къща
Иън Макдоналд
изд.: Алтера
брой стр.: 610
цена: 25.99 лв.

Под сянката на 
сталин и Хитлер т.3: 
Подялбата на европа
Пламен С. Цветков
изд.: Нов български 
университет
брой стр.: 694
цена: 27.00 лв.

Отвисоко на живота
Гергана Брънзова
изд.: Тип-топ прес
брой стр.: 136
цена: 13.00 лв.

Ера представя
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“нека да ти нарисувам”

Това е истинската история 
на Джанис Маклауд.

На 34 г., неудовлетворена от 
работата и самотна на личния 
фронт, тя е закотвена в голяма 
рекламна агенция, вместо да 
следва мечтата си да пътува и 
твори. Но един на пръв поглед 
обикновен ден променя всичко. 
Джанис решава да напусне 
работа. Изненадващо това не 
се оказва толкова плашещо за 
изпълнение. С малко математи-
ка и много решителност тя се 
отървава от излишните вещи, 
спестява достатъчно и си купу-
ва две години свобода в Европа.

Джанис пътешества из 
Франция, Шотландия, Англия, 
Италия, среща се с интересни 
хора и черпи вдъхновение от 
историята, изкуството и пъ-
стротата, която я заобикаля... 
А в Париж се намесва съдбата 
и тя среща любовта. Въпреки 
езиковата бариера Джанис се 
впуска във вихрен парижки ро-
манс и скоро осъзнава, че никога 
няма да се върне към дванайсет-
часовите работни дни. 

Намаляващите й средства 
обаче я принуждават да търси 
начин да спонсорира мечтите 
си. Така Джанис създава серия 
рисувани писма, които изпраща 

по пощата на хиляди абонати, 
жадуващи да получат нещо 
красиво. И щастливият край на 
нейната приказка се сбъдва.

В духа на „Под небето на 
Тоскана” и „Яж, моли се и оби-
чай” това е вдъхновяващият 
мемоар за пътя на една жена 
от забързаното ежедневие в 
Калифорния до намереното 
блаженство в Париж. Написана 

непринудено сякаш е разговор 
между приятелки на чаша кафе, 
със свежи нотки на остроумие 
и мъдрост и с приятния щрих 
на включените авторски писма, 
това е книга за всички, които се 
осмеляват да нарисуват живо-
та, за който мечтаят.

дъхновяващ 
мемоарВ

нека да ти нарисувам
Джанис Маклауд

изд. “Ера”
240 стр, 15,00 лв.

обещанието 
на океана

Бурната история на една 
млада жена се разгръща на 

фона на живописния Бретан 
сред приливи, отливи и 
насрещни ветрове… Красива 
и енергична, Мае е собственик 
на малка риболовна компания в 
бретанско градче. Всеки ден й се 
налага да се бори с капризите на 
океана и да осигурява бъдещето 
на моряците си. Тя се грижи и за 
болния си баща, останал вдовец 
още когато тя е дете. И вече 10 
години Мае се справя успешно, 
въпреки че финансите й винаги 
са на ръба. 

Или с други думи – тя е 
твърде заета, за да има време за 
личен живот. 

Макар приятелката й Армел 
да прави всичко възможно да я 
насърчи, Мае упорито отказва 
да се обвърже. Защото голяма-
та й любов - онази, която би я 
отвела до олтара, е приключила 
едновременно разочароващо и 
трагично… 

И все пак никога не е късно 
късметът да й се усмихне.

Обещанието на океана
Франсоаз Бурден

изд. “Ера”
256 стр, 15,00 лв.
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Мъдрото дете. 
Духовно ръководство 
за развиване на 
интуицията у децата
Соня Чокет
изд.: Жар-Жанет 
Аргирова
брой стр.: 208
цена: 16.00 лв.

балканският човек XIV 
- XVII век т.3
Йордан Велчев
изд.: Жанет-45
брой стр.: 670
цена: 29.00 лв.

Мигновено 
изцеление: Мощни 
молитви за всеки 
ден
Сюзън Шумски
изд.: Кибеа
брой стр.: 376
цена: 15.00 лв.

българия и 
швейцария заедно в 
историята
Венелин Цачевски
изд.: Студия 
Трансмедия
брой стр.: 564
цена: 30.00 лв.

Пет минути с Петър 
Увалиев. радиобеседи 
Ч.1
Съставител Огнян 
Ковачев
изд.: Агата-А
брой стр.: 446
цена: 22.00 лв.

Хюман Дизайн. 
науката за 
диференциацията
Ра Уру Ху; Линда Бел
изд.: Кибеа
брой стр.: 496
цена: 48.00 лв.

никола Фурнаджиев и 
истанбул
Хюсеин Мевсим
изд.: Жанет-45
брой стр.: 196
цена: 15.00 лв.

великото дело на 
живота ти
Стивън Коуп
изд.: Кибеа
брой стр.: 344
цена: 18.00 лв.

Фют представя
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Четири нови „съкровища” 
от Фабиан Ленк обогатя-

ват юношеската приключенска 
литература. „Търсачи на съкро-
вища” е вълнуваща поредица 
за трима верни приятели, 
които пътешестват с кораб по 
света. „Маската на маите” ги 
отвежда в Мексико, с „Мечът 
на императора” пътуват за 
Япония, „Скелет в леда” се крие 
в Антрактида, а  по следите на 
„Стъкленият лъв” се озовават 
във водите на Венеция. Герои 
на поредицата са три любозна-
телни хлапета, които вървят 

по следите на опасни престъп-
ници и разкриват злосторните 
им деяния. Тримата приятели 
Феня, Лука и Ник спасяват без-
ценни древни съкровища. Заедно 
с това опознават удивителни 
места и забележителности,  на 
които мечтае да  се озове  всеки 
съвременен тийнейджър.  

Поредицата има всички 
предпоставки да се превърне в 
любимо четиво   на жадните за 
прикючения тийнейджъри. На-
писана е в духа на съвременния 
приключенски роман. Въздейст-
ва с оригинален сюжет и дина-

мични сцени. Ярките образи на 
трите изобретателни хлапета 
и заплетените ситуации, от 
които се измъкват „сухи”, са 
любим и често срещан похват в 
творчеството на Фабиан Ленк. 

Авторът е добре познат в 
България с поредицата „Детек-
тиви с машина на времето”. 
Но „Детективите” разкриват 
тайните на миналото, докато 
„Търсачите на съкровища” 
действат мълниеносно в насто-
ящето. За себе си Фабиан Ленк 
споделя, че е твърде любопи-
тен, постоянно зает в търсене 

на тайни, загадки и открития. 
Явно тази черта е вплел и в 
своите книги. Сред достойн-
ствата на неговите романи 
е неусетното обогатяване на 
общата култура със специалния 
факт лист в края на всяка книга. 

„Детективи” или „Търсачи” 
- съвременните любознателни 
деца харесват творчество-
то на Фабиан Ленк и чакат 
с нетърпение всяка следваща 
книга на майстора на вихрени-
те приключения и заплетени 
ситуации.

Интервю с Фабиан Ленк на lira.bg

ова поредица от 
Фабиан ЛенкН

“търсачи на съкровища”

Мечът на императора
Фабиан Ленк

изд. “Фют”, 152 стр, 6,99 лв.

Маската на маите
Фабиан Ленк

изд. “Фют”, 184 стр, 6,99 лв.

скелет в леда
Фабиан Ленк

изд. “Фют”, 184 стр, 6,99 лв.

стъкленият лъв
Фабиан Ленк

изд. “Фют”, 160 стр, 6,99 лв.
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Романът на Том Роб Смит 
„Дете 44” излиза на англо-

езичния пазар през 2008 г. и се 
превръща бързо в бестселър. 
Това е една история подобна на 
тази на серийния убиец Андрей 
Чикатило (1936 – 1996), но в 
зловещите години на Сталино-
вия режим. Книгата е преведена 

на повече от 30 езика, има 
редица номинации за престижни 
международни награди, включена 
е в предварителната селекция за 
“Букър” за 2008 г. и е удостоена 
с приза „Стоманен кинжал” за 
най-добър трилър на Британска-
та асоциация на писателите на 
криминални романи.

Том Роб Смит: „Трамплинът 
за романа бяха събитията около 
живота на серийния убиец 
Андрей Чикатило. Но криминал-
ният процес, несправедливости-
те, самата система бяха по-ва-
жни от реалните прототипи 
и ме вдъхновиха повече. Самата 
Съветска Русия е персонаж в 

книгата – чудовищна смесица 
от ужас и абсурдност. Опитах 
се да бъда възможно най-близо 
до това”.

Пълният текст на интервюто 
на ira.bg

1. През 1919 г. в Русия е имало 
21 регистрирани концентра-
ционни лагера.

2. През 1920 г. те са били 107.
3. През 1930 г. в системата 

ГУЛАГ е имало 179 000 
затворници.

4. През 1953 г., годината 
на смъртта на Сталин, 
затворниците са били 2 468 
524.

5. Брой на бременните затвор-
нички – 6286.

6. Брой на работниците, пола-
гащи принудителен труд в 
СССР – 28.7 милиона.

7. На 12 ноември 1938 г. 
Сталин е подписал 3167 
смъртни присъди.

8. По политически мотиви 
между 1930 и 1953 г. са раз-
стреляни 786 098 души.

9. Брой на затворниците, пре-
возвани с кораба на ГУЛАГ 
„Индигирка”- 1500.

10. Брой на спасителните 
салове на „Индигирка” – 0.

11. Брой на загиналите при 
потъването на кораба 
затворници – 1000.

12. Брой на сигналите за по-
мощ от екипажа – 0.

13. Количество хляб, давано 
на работник от системата 
ГУЛАГ през 1940 г. – 550 г 
дневно.

14. Очакван добив въглища на 
ден, за да се заслужи този 
хляб – 5.5 тона.

15. Количество хляб, открад-
нат през последните шест 
месеца на 1946 г. от 34 
лагера – 70 000 килограма.

16. Стандартна височина на 
кофата, служеща за тоалет-
на – параша – в мъжка килия 
за задържане – 55 сантиме-

тра.
17. Стандартна височина на 

кофата, служеща за тоалет-
на в женска затворническа 
килия – 30 сантиметра.

18. Брой на децата в дом за 
сираци през 1940 г. – 212.

19. Брой на лъжиците в същия 
дом – 12.

20. Брой на чиниите в същия 
дом – 20.

21. Брой бездомни деца през 
периода 1943 -1945 г. – 842 
144.

22. Брой бездомни деца, изпра-
тени в трудови колонии 
– 52 830.

23. Брой църкви в Москва пре-
ди революцията – 460.

24. Брой църкви в Москва на 1 
януари 1933 – 100.

25. Брой писатели в Украйна 
през 1935 г. – 240.

26. Брой писатели, „изчезнали” 
от Украйна – 200.

27. Брой селяни, умрели по 
време на терора, глада и 
разкулачването през периода 
1930-1933 г. – 14.5 милиона.

28. През 1933 г., по време на 
принудителното изселване  
на кулаците, в един от райо-
ните на Полтавска област 
загинали 7113 души.

29. От тези 7113 души 3549 са 
били деца под 18 години.

30. Брой на съветските деца, 
умрели през периода 1932- 
1934 г., жертви на глада и ек-
зекуциите – 3 до 4 милиона.

31. Брой на минутите закъс-
нение, за да бъде подложен 
работникът на криминално 
преследване – 20.

32. Брой на хората, наредили 
се на опашка пред един от  
хранителните магазини в 

Ленинград – 6000.
33. Средна жилищна площ в 

Москва през 1940 г. на глава 
от населението – 4 квадрат-
ни метра.

34. Обща дължина в киломе-
три на канализационните 
тръби в Сталинград през 
1938 г. – 0.

35. Население на Новосибирск 
през 1929 г. – 150 000 души.

36. Брой на обществените 
бани за цялото население на 
Новосибирск – 3.

37. Процент на всички женени 
мъже на възраст 30-39 годи-
ни през 1937 г. – 91.

38. Процент на всички омъ-

жени жени на възраст 30-39 
години през 1937 г. – 82.

39. Парична помощ на майки-
те със седем и повече деца 
– 2000 рубли годишно.

40. Цена на чифт обувки – 12 
рубли.

41. Брой на регистрираните 
семейства с 8 деца в Мос-
ковска област – 2730.

42. Брой на регистрираните 
семейства с 9 или 10 деца в 
Московска област – 1032.

43. Брой деца в едно семей-
ство в Шаховски район – 15.

44. Възраст, на която едно 
дете може да бъде разстре-
ляно – 12 години.

окиращ романШ
“Дете 44” “Готвачката на Химлер”

Дете 44
Том Роб Смит

изд. “Лъчезар Минчев”
464 стр, 16,00 лв.

от
къ

с последната част на романа
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карнавалът на 
животните + CD 
(разказ по музиката 
на камий сен-санс)
Марко Зимса; Дорис 
Айзенбургер
изд.: Емас
брой стр.: 30
цена: 19.90 лв.

Малкият никола: Лош 
късмет за любимеца 
на учителката
Госини & Семпе
изд.: Колибри
брой стр.: 32
цена: 5.99 лв.

Домашна 
работилница: 23 
неща, които да 
направиш, преди да 
станеш на 12 години
изд.: Фют
брой стр.: 64
цена: 12.90 лв.

шоколадова магия
Лора Флоран
изд.: Кръгозор
брой стр.: 352
цена: 14.00 лв.

нашествието на 
горната земя
Марк Чевертън
изд.: Сиела
брой стр.: 180
цена: 10.00 лв.

Малкият никола: 
Паника в музея
Госини & Семпе
изд.: Колибри
брой стр.: 32
цена: 5.99 лв.

тими Провала: 
срещаме се отново 
кн. 3
Стефан Пастис
изд.: Сиела
брой стр.: 300
цена: 12.90 лв.

нека да ти нарисувам
Джанис Маклауд
изд.: Ера
брой стр.: 240
цена: 15.00 лв.

Гурме представя
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Готвачката на Химлер” има 
всички нужни съставки, за 

да е крайно интригуваща и обо-
гатяваща книга. Известният 
френски журналист и писател 
Франц-Оливие Жизбер се е заел с 
амбициозен и виртуозно изпъл-
нен проект – разказ от първо 
лице на над стогодишната Роз, 
свидетел на всички трагични 
световни събития на XX век. 

Жена с драматично ми-
нало и скандална репутация, 
Роз е гениална готвачка, но и 
хландокръвен убиец, когато 
се отдава на голямата цел на 
живота си - да си отмъсти за 
преживяното. А то е смайващо: 
жертва на арменския геноцид, 
на нацистката окупация на 
Франция и, косвено, на култур-
ната революция на Мао. Твърде 
много драми за една единствена 
книга, би се сторило на някого, 
но след като я прочетем, си да-
ваме сметка, че човечеството 
има точно такава история и че 
животът на някои хора е имал 
точно такъв развой. Стига въ-
ображението ни да се остави на 
действителността - историче-
ски достоверно реконструира-
на от автора, която понякога е 
по-силна от измислицата. 

В края на живота си Роз 
е собственик на ресторант 
в Марсилия. Внезапно тя 
открива, че някъде в Германия 
има внук, син на нежеланата й 
дъщеря от нацистки офицер, 
която тя е изоставила. Това я 
подтиква да напише мемоари, 

в които поради възрастта, 
мъдростта и каления си в 
житейски драми характер няма 
да спести нищо на главните 
герои на историята на XX век. 
Описва от първо свидетелско 
лице виновниците за погрома 
над арменците, близкото обкръ-
жение на Хитлер, обществото 
на френските колаборационис-
ти, кръга приближени на Мао и 
им отдава заслуженото, като 
споделя суровата истина, вещо 
подправена с интригуващи би-
тови подробности. Развенчава 
донякъде и ореола на известни 
френски интелектуалци от 
средата на века като Жан Пол 
Сартър, спира се и на връзката 
му със Симон дьо Бовоар. Не 
остава длъжна никому и в края 
на живота си, след поредица от 
лично проведени отмъстител-
ни акции е достатъчно мъдра 
да сподели, че „ако Историята е 
адът, то Животът е раят”.  

В романа има и голяма любов, 
и мъчителни загуби, и удовлет-
ворението, което само ходът 
на живота може да донесе под 
формата на мъдрост. Не липс-
ват и няколко от най-добрите 
рецепти на готвачката, щедро 
споделени в края на книгата, 
сякаш да потвърдят тезата, че 
животът си иска своето въпре-
ки хода на историята.

Авторът Франц-Оливие 
Жизбер е френски журналист и 
писател, роден в САЩ (1949). 
Работи за престижни издания 
като Le Figaro и Le Point. Автор 

е на сценарий за документален 
филм за бурните му отношения 
с бившия френски президент – 
„Никола Саркози, тайната на 
едно президентство”. Още с 
втория си роман L’Affreux, 1992, 
печели наградата на Френската 
академия. Следват още романи 
и няколко награди. „Готвачката 
на Химлер” е неговата 13-та 
книга. За нея писателят казва, 

че не е трилър и не е историче-
ски роман. „Но да, това е разказ, 
който се случва през ХХ век… 
Обсебен съм от тази история, 
от Втората световна война 
въобще. Членове от моето 
семейство са участвали в нея”, 
споделя Франц-Оливие Жизбер.

ълнуваща разходка в 
миналотоВ
“Готвачката на Химлер”

готвачката на Химлер
Франц-Оливие Жизбер

изд. “Гурме”
320 стр, 16,00 лв.
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Любимите рецепти 
на Лидия
Лидия Матичио 
Бастианич & Т
аня Бастианич Мануали
изд.: Монт
брой стр.: 236
цена: 25.00 лв.

Преговори и решаване 
на конфликти
изд.: Класика и стил
брой стр.: 192
цена: 15.00 лв.

тихите убийци на 
мозъка
Дейвид Пърлмътър
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 316
цена: 17.00 лв.

грей
Е Л Джеймс
изд.: Бард
брой стр.: 544
цена: 17.99 лв.

аюрведична кухня за 
самолечение
Уша Лад, д-р Васант Лад
изд.: Аратрон
брой стр.: 293
цена: 18.00 лв.

Да бягаш с кенийците. 
тайните на най-
бързите хора в света
Адхарананд Фин
изд.: Вакон
брой стр.: 264
цена: 17.00 лв.

Лечение на организма 
със собствени сили
Сергей Филонов
изд.: Бард
брой стр.: 272
цена: 13.99 лв.

шестото измиране
Джеймс Ролинс
изд.: Бард
брой стр.: 496
цена: 15.99 лв.

Кръгозор представя
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В общество, в което основно 
се разчита на научни факти 

и логическо мислене, е хубаво да 
вярваме, че понякога съществу-
ват и чудеса. Романът „Мага-
зинчето на мечтите” на Мена 
ван Праг е модерна приказка за 
надеждата, шансовете, които 
ни дава съдбата, и вълшебната 
сила на любовта.

Романът ще ни провокира 
да се замислим дали е възмож-
но нещо толкова малко като 
червена звездичка, пришита на 
дреха, да има силата да промени 
човешка съдба и начина, по кой-
то човек вижда себе си и света. 
Или истинската магия е в това 
да трансформираме живота си 
ден след ден чрез малки жестове, 
за които се изисква доза кураж, 
упоритост и вяра...

 Облечете тази рокля и ще 
намерите онова, което ви липс-
ва: увереност, смелост,  любов, 
красота… 

Сгушено на криволичеща 
уличка в Кеймбридж, чаровно-
то магазинче на Ета изглежда 
обикновено на пръв поглед, 
но роклите – богата палитра 
цветове и феерия от коприна, 
кадифе и деликатна дантела, 
пазят чудни тайни. Само една 
червена звездичка, пришита 
скришом с няколко бода, и тези 
рокли придобиват силата да 
осъществят най-съкровеното 
желание на всяка жена. 

Нейното най-голямо желание 
е магията да проработи и върху 
внучката й, защото след мисте-

риозната смърт на родителите 
си Кора е заключила сърцето си 
и  се е посветила единствено на 
науката. Тя не забелязва прияте-
ля си от детството, срамежли-
вия книжар Уолт, влюбен в нея 
до уши.  Твърдо решена да не 
позволи Кора да изпусне шанса 
си за щастие, Ета прави своя 
вълшебен бод... Но магическите 
заклинания, както и истинска-

та любов, могат да поемат в 
неочаквана посока. 

„Магазинчето на мечтите” е 
сбъднатата мечта за любители-
те на романтични истории.

Интервю с Мена ван Праг 
на lira.bg

одерната 
приказка

“Магазинчето на мечтите”

М

Магазинчето на мечтите
Мена ван Праг

изд. “Кръгозор”
280 стр, 14,00 лв.

Шоколадова 
магия

Гладът за храна и гладът за 
секс са две от най-големите 

човешки нужди, които човек 
може да изпита. Вземете ги, 
смесете ги в един роман и ще 
получите рецепта за „вкусна” 
литературна творба. 

Ако добавите голяма порция 
шоколадови изкушения, няколко 
тайни заклинания, доза роман-
тика и щипка еротика, ще 
получите „Шоколадова магия” 
– новия роман на Лора Флоран. 
След  „Крадецът на шоколад” и 
„Шоколадово докосване” това 
е третата книга, която излиза 
у нас. 

Наситена с хумор и прелива-
ща от сексуално напрежение, тя 
носи удоволствието, като да 
отхапеш невероятно парченце 
шоколад. 

Интервю с Лора Флоран 
на lira.bg

шоколадова магия
Лора Флоран

изд. “Кръгозор”
352 стр, 14,00 лв.
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Писма от Феликс за 
пътуването с цирка
изд.: Фют
брой стр.: 40
цена: 5.90 лв.

как да бъдеш 
популярна. Дневник
Мая ван Уейгънън
изд.: Сиела
брой стр.: 272
цена: 12.90 лв.

атлас на животните/ 
със стикери + голям 
плакат
изд.: Хермес
брой стр.: 12
цена: 7.99 лв.

андерсенови летни 
приказки
изд.: Smart Books
брой стр.: 104
цена: 9.99 лв.

Патилата на 
шарпланинеца Дон
Вишня Стахуляк
изд.: Емас
брой стр.: 416
цена: 13.00 лв.

Писма от Феликс 
за едно приказно 
пътешествие
изд.: Фют
брой стр.: 40
цена: 5.90 лв.

сватби на животни 
и неща
Рая Господинова; Георги 
Господинов
изд.: Жанет-45
брой стр.: 44
цена: 9.00 лв.

атлас на динозаврите/ 
със стикери + голям 
плакат
изд.: Хермес
брой стр.: 12
цена: 7.99 лв.

Пробук представя

19

“неестествени твари”

Неестествени твари” е 
сборник разкази за онези 

фантастични неща, които 
съществуват само в нашите 
умове – подбрани и представени 
от обичания и най-продаван 
според „Ню Йорк Таймс” автор 
Нийл Геймън.

Шестнадесетте разказа, 
събрани от Геймън, който е 
носител на наградите „Хюго” и 
„Небула”, варират от смешни 
до ужасяващи. Вълшебните съз-
дания обхващат от върколаци 
и птици-слънца до неописвани 
досега  такива. Едит Несбит, 
Дайана Уейн Джоунс, Гахан 
Уилсън и други литературни 
светила дават своя принос за 
антологията. 

От първата страница 
Геймън призовава въображение-
то, предхождайки всеки разказ с 
кратък личен коментар, карайки 
читателите да си зададат въ-
проси, от които те никога не 
са предполагали, че се вълнуват. 

Кого би изял грифонът? Какъв 
е вкусът на феникса? Какво се 
случва, ако разпитваш невидим 
дракон? Защо закачалките за 
палта винаги са твърде много? 
На всички тези въпроси и много 
други е отговорът е тук. Някои 
от историите са лековати, 
други - сърцераздирателни, тре-
ти – мъдри, но всички те със 

сигурност ще накарат косите 
на читателите да настръхнат.

От заплашително мрачни до 
сюреалистично странни, изцяло 
в стила на Геймън, тези разкази 
са страховити, разрушителни и 
малко зловещи. Почитателите 
му ще ги „глътнат” лакомо.

ентъзи парадФ

неестествени твари
под редакцията Нийл Геймън

изд. “Пробук”
408 стр, 16,99 лв.

вечната 
песен

Това е последната част от 
трилогия „Кръв от рая” на 

Джули Кагава. 
И ако в първите две книги 

Алисън (Али) Секемото се 
измъчваше от въпроса – „човек 
или чудовище”, след смъртта на 
своя любим Зийк, тя вече знае 
отговора: Чудовище!

Тя ще прегърне своята 
студена вампирска страна, за 
да открие и ликвидира Сарен 
– вампирът-психопат, който 
е убил Зийк. Но следата е дълга 
и кървава, а Сарен е оставил 
много изненади за Али и спът-
ниците й – създателя й Канин 
и кръвния й брат Чакала. Тя 
води право към единственото 
място, което те трябва да за-
щитят на всяка цена – последна-
та зона без вампири на Земята 
–  Едем. 

А Сарен е подготвил един 
последен, брутален шок за Али. 

В един погубен свят, в кой-
то ничий живот не е свещен, а 
бившите съюзници могат да се 
обърнат срещу теб за секунди, 
Али ще изживее най-мрачните 
си дни.

вечната песен
Джули Кагава
изд. “Пробук”

364 стр, 15,99 лв.

„силно препоръчваме тази книга, 
ако искате нещо страшно, но 
освежаващо и различно от масата 
книги на ужасите. Тази определено 
ще препрочитам отново и отново”

The Guardian

„един красив завършек на една 
отлична колекция разкази, каквато 
всеки почитател на фентъзито 
трябва да има на рафта си.”

Карин Л. Крос, tor.com
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Над 150 упражнения
за перфектното овладяване на езика

Никога не е късно да научите чужд език с Langenscheidt – 

150 години традиция в езиковото обучение!
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Тестове и упражнения поИТАЛИАНСКАГРАМАТИКА
Над 150 упражнения

за перфектното овладяване на езика

Langenscheidt

150 ãîäèíè
òðàäèöèÿ

С А М О У Ч И Т Е Л

АНГЛИЙСКИ
ЗА 30 ДНИ

Langenscheidt150 ãîäèíèòðàäèöèÿ

Над 150 упражнения
за перфектното овладяване на езика

  Ðàçíîîáðàçíè óïðàæíåíèÿ Èíòåðåñíè òåêñòîâå îò íàé-ðàçëè÷íè æàíðîâå

  Ñèòóàöèè îò åæåäíåâèåòî
  Ðàçãîâîðåí åçèê Êëþ÷ ñ îòãîâîðè çà ñàìîïðîâåðêà

Èäåàëíî ïðàêòè÷åñêî ïîìàãàëî çà ñàìîïîäãîòîâêà, ïðåãîâîð 

íà çíàíèÿòà èëè äîïúëíåíèå êúì åçèêîâ êóðñ. Îáõâàùà îñíîâ-

íèòå òåìè â àíãëèéñêàòà ãðàìàòèêà è ïðåäëàãà:
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Никога не е късно да научите чужд език с Langenscheidt – 

150 години традиция в езиковото обучение!

ПЪЛЕН КУРС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Учебник,  речник, 6 аудиодиска
ПЪЛЕН КУРС ПО БИЗНЕС АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Учебник,  речник, 6 аудиодиска
АНГЛИЙСКИ ЗА 30 ДНИ
Самоучител с аудиодискБИЗНЕС АНГЛИЙСКИ ЗА 30 ДНИ

Самоучител с аудиодискАУДИО САМОУЧИТЕЛИ ПО БИЗНЕС АНГЛИЙСКИ:

 Телефонни разговори Делови срещи Преговори Неформални разговори
 Интервю за работаБИЗНЕС КОРЕСПОНДЕНЦИЯ  НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

АНГЛИЙСКИ УНИВЕРСАЛЕН РАЗГОВОРНИК

КИ:

Business

English

ó÷åáåí êîìïëåêò: 
êíèãà+àóäèî CD

áèçíåñ òðåíèíã

Òåëåôîííè ðàçãîâîðè

com

glish
àçãîâîððèðèèèèèè
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Óíèâåðñàëåí ðàçãîâîðíèêБЪЛГАРСКО-АНГЛИЙСКИ

АНГЛИЙСКИ
Èçðàçèèèèèèèè è ääääääääóóóóóóóóìììììììèèèèèèè 
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Софтпрес представя

20

Уловете последните дни на 
лятото с горещ любовен 

роман, който ще ви остави без 
дъх и ще нажежи страстите.

Линдън и Стефани са млади, 
красиви и винаги готови за 
приключения. Заедно с Джеймс, 
собственик на любимия им 
бар, образуват шеметно трио, 
наслаждаващо се на младостта, 
приятелството и нощния жи-
вот на Сан Франциско. Между 
Линдън и Стефани винаги е 
имало искра, но никой от тях 
не иска да рискува приятелство-
то, което са изградили. 

Една вечер, полята с повече 
алкохол и две катастрофални 
първи срещи, Линдън и Стеф 
сключват сделка - двамата си 
обещават, че ако при навършва-
нето на 30-та си година никой 

от тях няма сериозна връзка, 
ще сключат брак помежду си. 
Шеговитото обещание е на 
път да промени всичко. То ще 
разбие стената от заблуди, коя-
то са си изградили, за да скрият 
чувствата, които изпитват 
един към друг. 

“Обещание” е първият роман 
на Карина Хали на български. За-
бавен, чувствен и очарователен, 
стилът на младата канадска 
звезда на романтичния жанр ще 
плени читателите. 

Линдън и Стефани ще 
преживеят върхове и сривове, 
оставайки приятели по пътя на 
житейското израстване. Оста-
ва им да открият отговора на 
най-важния въпрос - любов или 
приятелство. А може ли човек 
да има и двете?

П
“обещание”

Обещание
Карина Хали

изд. “Софтпрес”
320 стр., 15,99 лв.

риятелство 
или любов
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Тестове и упражнения поИСПАНСКАГРАМАТИКА
Над 150 упражнения

за перфектното овладяване на езика
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Тестове и упражнения поНЕМСКАГРАМАТИКА
Над 150 упражнения

за перфектното овладяване на езика

НАУЧИ НОВ ЕЗИК СЕГА

*Промоцията важи 
от 01.09 до 30.09  
в книжарници Хеликон
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  Ðàçíîîáðàçíè óïðàæíåíèÿ Èíòåðåñíè òåêñòîâå îò íàé-ðàçëè÷íè æàíðîâå

  Ñèòóàöèè îò åæåäíåâèåòî
  Ðàçãîâîðåí åçèê Êëþ÷ ñ îòãîâîðè çà ñàìîïðîâåðêà

Èäåàëíî ïðàêòè÷åñêî ïîìàãàëî çà ñàìîïîäãîòîâêà, ïðåãîâîð 

íà çíàíèÿòà èëè êàòî äîïúëíåíèå êúì åçèêîâ êóðñ. Îáõâàùà 

îñíîâíèòå òåìè âúâ ôðåíñêàòà ãðàìàòèêà è ïðåäëàãà:
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ФРЕНСКАГРАМАТИКА

ФРЕНСКИ ЗА 30 ДНИ
Самоучител с аудиодиск ФРЕНСКИ РАЗГОВОРНИК

Безплатен CD онлайн
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С А М О У Ч И Т Е Л

ФРЕНСКИ
ЗА 30 ДНИ
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Óíèâåðñàëåí ðàçãîâîðíèê

БЪЛГАРСКО-ФРЕНСКИ

ФРЕНСКИ
Èççççççðððððððððàçèèèèè  èèèèèèèè ääääääääóóóóóóóóììììììììèèèèèèèçççççççççààààààààà âââââââââññññññññÿÿÿÿÿÿÿÿêêêêêêêêàààààààà ñññññèòóàöèÿ â ÷óæáèíà

Èäåàëåí çà ïúòóâàíå
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Над 150 упражнения
за перфектното овладяване на езика

Никога не е късно да научите чужд език с Langenscheidt – 

150 години традиция в езиковото обучение!
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Тестове и упражнения поИТАЛИАНСКАГРАМАТИКА
Над 150 упражнения

за перфектното овладяване на езика

Langenscheidt

150 ãîäèíè
òðàäèöèÿ

С А М О У Ч И Т Е Л

АНГЛИЙСКИ
ЗА 30 ДНИ
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Над 150 упражнения
за перфектното овладяване на езика

  Ðàçíîîáðàçíè óïðàæíåíèÿ Èíòåðåñíè òåêñòîâå îò íàé-ðàçëè÷íè æàíðîâå

  Ñèòóàöèè îò åæåäíåâèåòî
  Ðàçãîâîðåí åçèê Êëþ÷ ñ îòãîâîðè çà ñàìîïðîâåðêà

Èäåàëíî ïðàêòè÷åñêî ïîìàãàëî çà ñàìîïîäãîòîâêà, ïðåãîâîð 

íà çíàíèÿòà èëè äîïúëíåíèå êúì åçèêîâ êóðñ. Îáõâàùà îñíîâ-

íèòå òåìè â àíãëèéñêàòà ãðàìàòèêà è ïðåäëàãà:
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Никога не е късно да научите чужд език с Langenscheidt – 

150 години традиция в езиковото обучение!

ПЪЛЕН КУРС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Учебник,  речник, 6 аудиодиска
ПЪЛЕН КУРС ПО БИЗНЕС АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Учебник,  речник, 6 аудиодиска
АНГЛИЙСКИ ЗА 30 ДНИ
Самоучител с аудиодискБИЗНЕС АНГЛИЙСКИ ЗА 30 ДНИ

Самоучител с аудиодискАУДИО САМОУЧИТЕЛИ ПО БИЗНЕС АНГЛИЙСКИ:

 Телефонни разговори Делови срещи Преговори Неформални разговори
 Интервю за работаБИЗНЕС КОРЕСПОНДЕНЦИЯ  НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

АНГЛИЙСКИ УНИВЕРСАЛЕН РАЗГОВОРНИК

КИ:

Business

English

ó÷åáåí êîìïëåêò: 
êíèãà+àóäèî CD

áèçíåñ òðåíèíã

Òåëåôîííè ðàçãîâîðè

com

glish
àçãîâîððèðèèèèèè
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Като дете Адхарананд Фин – 
авторът на  „Да бягаш с ке-

нийците”, е сравнително добър 
бегач, но журналистическата 
му кариера оставя тази мечта 
на заден план. На 36 години той 
събира цялото си семейство 
и отлита за Кения в градчето 
Итен. Там британецът се надя-
ва да отговори на един въпрос, 
който мъчи десетки хиляди 
хора: Как го правят кенийците? 

Първоначално Фин смята, че 
разковничето се крие в бягане-
то на бос крак, но в Итен той 
вижда, че местните атлети 
носят маратонки. Или поне 
възрастните. Кенийските деца 
бягат до училище и обратно 
боси, защото не могат да си 
позволят обувки. Тази ранна 
принудителна подготовка им 

дава старт, немислим в запад-
ния свят. Но това е само капка 
в морето. Мнозина смятат, 
че тайната е в гените, клима-
тичните условия или простия 
подход на отдадено посвещение 
на тренировките и много сън 
(до 16 часа на ден). Самите 
кенийци отдават бързината си 
на царевичното тесто, което 
консумират ежедневно, или на 
тежките условия, които не им 
оставят място за провал. 

С пристигането си Адхара-
нанд Фин се задъхва по прашни-
те кенийски пътеки дори и след 
най-бавната жена, но е решен да 
подложи тялото си на местни-
те условия и да застане редом 
до най-бързите хора на плане-
тата в преследване на тяхната 
тайна.

К
“Да бягаш с кенийците”

Да бягаш с кенийците
Адхарананд Фин

изд. “Вакон”
264 стр., 17,00 лв.

ак го правят

ОТВОРИ УМА СИ!

*Промоцията важи 
от 01.09 до 31.09  
в книжарници Хеликон

Вакон представя
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Книгопис представя

22

К
образователна поредица за деца

ой е

Това е поредица за знаменитите 
личности – учени и писатели, мо-

реплаватели и космонавти, художници 
и музиканти, президенти и монарси. 
Любопитни подробности са представе-
ни редом с най-прочутите дела, с които 
великите хора са останали в историята. 

Книгите са предназначени най-вече 
за деца, но са полезно четиво за всички 
възрасти. Написани са с много жив 
език, като съчетават познанието със 
забавата. Необичайно големият брой 
илюстрации прави поредицата наисти-
на уникална. Всяка книга съдържа близо 
сто илюстрации. Тематични страници 
предоставят  допълнителни сведения за 
интересни събития и факти, свързани 
със съдържанието. 

Създадена от американски автори и 
илюстратори, КОЙ Е вече включва над 
петдесет заглавия и неведнъж е попадала 
в класацията на „Ню Йорк Таймс” за най-
успешните поредици за деца.

животът на емблематичната ренесансова личност е като 
пъстър пъзел от постижения и провали. Книгата представя 
великия творец и изобетател от детството му в родното 
италианско градче до последния му час в имение на френския 
крал. 
Колкото и много да се знае за леонардо, книгата изненадва с 
много любопитни случки и факти. защо родителите му го изо-
ставят? вярно ли е, че водил записките си с огледално писане? 
Колко хиляди рисунки съдържат тетрадките му? опитал ли 
е да лети с направени от него крила? правил ли е дисекции на 
трупове, за да опознава човешкото тяло? 
това са само част от въпросите, на които забавното четиво 
и закачливите илюстрации дават интересни отговори.

макар че исак нютон е сред най-прочутите учени на всички 
времена, често знанието за него се изчерпва с мита как пада-
ща ябълка му подсказала идеята за гравитацията. а биогра-
фията му е далеч по-богата на научни постижения и житейски 
превратности. Книгата го представя не само като гениален 
професор в Кеймбридж, но и като потаен алхимик, управител 
на монетния двор в лондон и дори депутат в британския 
парламент. нютон постигнал огромна известност и признание 
в научните среди, но в личния си живот останал самотник, 
известен със сприхав нрав и нежелание да споделя прозренията 
си. освен с десетки великолепни рисунки изданието е илюстри-
рано с познавателни схеми и с портрети на други велики учени 
от онова време.
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