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Сайтът buzzfeed.com представя 
10 научно доказани начина, чрез 
които четенето може да подобри 
качеството ви на живот.

1. Четенето може да 
предотврати Алцхаймер. В 
проучване на „Proceedings of the 
National Academy of Sciences” 
става ясно, че възрастните 
хора, които четат редовно, 
се разболяват от синдрома 2,5 
пъти по-рядко. Това не означа-
ва, че само четенето определя 
дали някой ще има Алцхаймер, 
а просто че има връзка между 
двете.

2. Четенето ви учи на нови 
неща. В статията си „What 
Reading Does For The Mind” Ан 
Е. Кънингам доказва, че четене-
то ни прави по-умни.

3. Хората, които че-
тат, по-често гласуват и са 
физически и културно актив-
ни. Изследване на „National 
Endowment for the Arts” откри, 
че тези, които четат по-

редовно, много по-често имат 
гражданска позиция.

4. Книгите редуцират 
стреса и подобряват настро-
ението. В сайта kumon.co.uk 
е публикуван материал от 
проучване, направено през 
2009 г., което доказва, че чете-
нето, дори само за 6 минути, 
намалява моментните нива на 
стреса с 68%.

5. Четенето може да 
има ефекта на терапия. В 
timigustafson.com е публикувана 
статия с извадки от проуч-
вания на различни американ-
ски университети, които 
достигат до заключението, 
че емпатията с персонажи от 
литературна творба помага за 
подобряване на психическото 
състояние.

6. Четенето подобрява 
паметта. Всеки път, когато 
четете, вие запомняте поне 
част от прочетеното. Така 
упражнявате „мускулите на 

паметта”. До такъв извод 
стигат учени от университе-
та „Yale”.

7. Четенето ви кара да 
изглеждате по-секси. Важи 
особено за мъжете. Инте-
лигентността е едно от 
качествата, които най-много 
привличат жените. Описано 
е в проучване, публикувано в 
northbynorthwestern.com.

8. Четенето подобрява 
аналитичното мислене. 

Отново извод от вече 
спомената статия на Ан Е. 
Кънингам.

9. Книгите обогатяват 
речника. Зад това застават 
учените от „Sholastic”.

10. Четенето ви прави 
по-добър писател. В изследване 
на „University of California” е 
доказано, че ако някой, който 
пише, прочете много добър 
роман, той неминуемо ще 
придобие част от уменията 
на автора. 

10 научни доказателства, 
че четенето подобрява живота
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Силата на 
човешкия дух

Какво бихте направили, ако се 
окажете единственият човек на 
цяла планета? Как бихте се по-
чувствали, когато тази планета 
всячески се опитва да ви убие? 
и няма кого да помолите за по-
мощ, защото … са ви оставили. 
да се оправяте, както намерите 
за добре.

това е историята на марк 
Уебър, биолог и инженер от 
наса. с изключителна находчи-
вост, самообладание и чувство 
за хумор, той намира изход от 
всяка трудна ситуация, която 
се изправя пред него. само че 
трудните ситуации възникват 
постоянно. в момента, в който 
реши, че се е измъкнал и може 
да се отпусне, се случва нещо 
непредвидено, което обръща 
положението на 180 градуса. 
машините се развалят, живо-
топоддържащите механизми 
отказват и т.н.

Книга за издръжливостта 
на човешкия дух пред невъз-
можността на съдбата. и за 
човешката саможертва, когато 
на карта е заложен животът на 
твоя събрат. изпълнена с напре-
жение до последната страница, 
тази книга ще събуди различни 
чувства у читателя – през 
страх и чувство за обреченост, 
до болка в корема от смях. анди 
Уеър е изключителен писател, а 
това е едва първият му роман. 
определено си заслужава да го 
прочетете, дори и само за да 
гледате филма по книгата след 
това.

мая касаБова
хелиКон-витоШа хУдожествена литератУра

речник на погледите
елиф Шафак
егмонт

сияен ангел
нелсън демил
бард

накарай ме
лий чайлд
обсидиан

Бляскаво момиче
сюзън елизабет Филип
ибис

калуня-каля
георги божинов
хермес

грей
е л джеймс
бард

Подчинение
мишел Уелбек
Факел експрес

да убиеш присмехулник
харпър ли
бард

гръцко кафе
Катерина хапсали
Колибри

Баба праща поздрави и се 
извинява
Фредрик бакман
сиела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1490 
лв.

1700 
лв.

1399 
лв.

1500
лв.

1500 
лв.

1799 
лв.

1495 
лв.

1490 
лв.

1900 
лв.

1699 
лв.

нехУдожествена литератУра
силата на разума
ориана Фалачи
издателска къща маК

чудото монтесори
елена тимошенко
асеневци

речите, които 
промениха света
съставител 
софия петрова
Millenium

чудото на алкалното 
хранене
росица тодорова
распер

вчера, днес и утре. 
моят живот
софия лорен
рива

как се пише? книжовен, 
диалогичен и дигитален 
български
павлина върбанова
бг Учебник прес

гатанки от небето
ивинела самуилова
хермес

Похитеното съкровище на 
богомилите
христо буковски
сиела

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

факторът чърчил
борис джонсън
хермес

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1200 
лв.

1490 
лв.

2000
лв.

1000 
лв.

1600
лв.

980
лв.

1295 
лв.

1500 
лв.

1399 
лв.

1995 
лв.
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Фредрик 
Бакман умее да 
забавлява
той пак е тук! Фредрик бакман 
– създателят на невероятния 
литературен шедьовър  „човек 
на име Уве”, този път ни поднася 
историята на елса и нейната 
безподобно луда баба - “баба пра-
ща поздрави и се извинява”. елса 
е на 7, баба й е на 77 г. това по 
никакъв начин не й пречи да тор-
мози всичките си съседи в блока, 
в който живеят. Като нищо 
може да звънне на вратата ви 
и като Уве да попита невинно: 
„да имате вълниста ламарина?”. 
бабата е много изобретателна 
в това да прави пакости. Както 
казва елса за нея: „да имаш баба 
е като да имаш армия”.

елса от своя страна е раз-
лично момиче, което е тормозе-
но в училище. тя е и храбър рицар 
на кралство миамас в измисле-
ната от баба й „страна-на-поч-
ти-будните”. мястото, което 
всяка вечер двете посещават, 
преди да заспят.

бабата на елса, освен че е 
луда, е и много болна. преду-
сещайки края си, тя изпраща 
внучката си на лов за писма, с 
които моли хората, към които 
се е отнесла лошо, за прошка. 
елса има мисия. това се превръ-
ща в най-голямото приключение 
за малката. тя се сблъсква с 
необикновени герои, чудовища, 
пияници, зверове. момичето 
трябва да предаде писмата и да 
каже, че баба й праща поздрави и 
се извинява!

това е прекрасна история, 
която ще ви забавлява до полуда 
и ще ви накара да се замислите 
за значимите неща в живота 
и за това колко е важно да 
устояваш правото си да бъдеш 
различен.

александра янкова
хелиКон-витоШа

1500 
лв.

тийн Книги
нещата, на които не 
ни учат в училище [не] 
продължението
емил Конрад
егмонт

гръцките герои на Пърси 
джаксън
рик риърдън
егмонт

minecraft: наръчник 
за водене на битки 
(обновено издание)
егмонт

малкият принц
антоан дьо сент 
екзюпери
лъчезар минчев

наследниците. историята 
от филма
адаптация рико грийн
егмонт

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

Хари Потър и 
философският камък 
(илюстровано издание)
дж. К. роулинг
егмонт

мечът на лятото
рик риърдън
егмонт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

990 
лв.

699 
лв.

1490
лв.

3990 
лв.

1990 
лв.

600 
лв.

Българ: книга-игра
неделчо богданов
сиела

1390 
лв.

1790
лв.

1890
лв.

островът на 
изгубените
мелиса де ла Круз
егмонт

990 
лв.

елеКтронни Книги
Твърде далеч кн.2: никога
аби глайнс
егмонт

ястребът кн.2 от 
стражите на шотландия
моника маккарти
егмонт

обещание
Карина хали
софтпрес

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

русалката
Камила лекберг
Колибри

Български работи
иво сиромахов
сиела

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

фотографът 
галин никифоров
сиела

Приложен форекс
светлин минев
сиела

Бебето е мое
сюзън елизабет Филип
ибис 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1099 
лв.

600 
лв.

700
лв.

950
лв.

900 
лв.

720 
лв.

1000 
лв.

800 
лв.

1279 
лв.

1499 
лв.
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Магнус Чейс и боговете на Асгард”  
е новата поредица за деца и тий-

нейджъри на Рик Риърдън, а първата 
книга от нея е  „Мечът на лятото” .  
Великолепният американски разказ-
вач този път води читателите си 
в лабиринтите на Скандинавската 
митология. 

Главният герой  е Магнус Чейс – 
хлапе с постоянни проблеми. След 
загадъчната смърт на майка си той 
живее по улиците на Бостън, като 
оцелява единствено благодарение на 
острия си ум. Един ден обаче го нами-
ра негов чичо – човек, който никога 
не е срещал, а майка му е смятала за 
опасен. Този чичо му разказва невъзмож-
ни неща: че Магнус е син на северен бог, 
легендите на викингите са истина и 
боговете на Асгард се готвят за вой-
на. За да спре надвисналия Рагнарьок, 
Магнус трябва да претърси Деветте 
свята за оръжие, което е било изгубено 
преди хиляди години. А когато атака-
та на огнените великани го принуж-
дава да избира между собствената си 
сигурност и живота на хиляди, Магнус 
взима фаталното решение.

Рик Риърдън  стана популярен със 
серията за Пърси Джексън и при-
ключенията му сред древногръцките 
богове и герои. Писателят, който е 
учител по професия, разкри по забавен 
и привлекателен за младите читатели 
начин много истории от древногръц-
ката и древноримската митология в 
14 приключенски романа. Той открехна 

и страници от древноегипетските 
митове и легенди чрез поредицата 
„Хрониките на Кейн”. Същият подход 
Риърдън използва и с „Магнус Чейс и 
боговете на Асгард”.

„Митовете са древни, но са вечни 
и понякога са изненадващо актуални. 
Много обичам да пиша за персонажи, 
които са на милиони години, но се 
сприятеляват със съвременните хора. 
Ние можем да се смеем на боговете 
или да се ядосваме на техния егоизъм 
и чувство за величие, но ги разбираме, 
защото те са като нас.  Модерни-
зирането на всички тези божества 
също е предизвикателство.”, споделя 
писателят.

Накарай ме” е 20-ият роман от 
поредицата на Лий Чайлд за 

легендарния Джак Ричър.  В него сим-
патичният и непобедим бивш военен 
полицай ще помогне на специалния 
агент Мишел Чен да намери изчезналия 
си партньор. Джак Ричър не знае къде 
отива, но има цялото време на света, 
за да пристигне. Когато той дости-
га до малък град със странното име 
Майчина почивка, решава, че това е 
идеалното място да пренощува, преди 
да продължи към неизвестното. Това, 
на което Ричър изненадващо попада, е 
жена, която чака изчезналия си парт-
ньор, криптирана бележка за смъртта 
на 200 души и общност от тихи, но 
изненадващо бдителни хора. Бившият 
военен полицай, любител на кафето и 
ръкопашния бой, решава да помогне на 
жената – агент Чен. Мисли си, че лесно 
и бързо ще открие партньора й. Пре-
ди да се осъзнае обаче, Ричър е въвлечен 
в заплетена схема, като гангстери и 
наемни убийци го дебнат на всеки ъгъл. 
В градчето със странното име той 
ще се изправи срещу най-страшния си 

кошмар.
Лий Чайлд е сред най-нашумелите 

писатели в Западна Европа и САЩ. 
Роден през 1954 г. с името Джим 
Грант в Ковънтри, Англия. Женен е за 
американка, живее в САЩ от 1998 г

мечът на лятото
Рик Риърдън

изд. “Егмонт”
536 стр, 19,90 лв.

накарай ме
Лий Чайлд

изд. “Обсидиан”
464 стр, 19,00 лв.

българсКа хУдожествена литератУра
калуня-каля
георги божинов
хермес

гръцко кафе
Катерина хапсали
Колибри

орлов мост
владимир зарев
хермес

възвишение
милен русков
жанет 45

физика на тъгата
георги господинов
жанет 45

монго и други работи
Калин терзийски
сиела

докато дишам
георги томов, 
дейна бренченс
сиела

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

18% сиво. роман
захари Карабашлиев
сиела

Пътуване към себе си
блага димитрова
хермес

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1495 
лв.

1600 
лв.

1200 
лв.

1200 
лв.

1495 
лв.

1000
лв.

1400
лв.

1300
лв.

1495 
лв.

1500
лв.
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Писателят призрак
Филип Рот
изд.: Колибри
брой стр.: 184
цена: 14.00 лв.

Джак от сенките
Роджър Зелазни
изд.: Бард
брой стр.: 224
цена: 15.99 лв.

нощна буря
Юхан Теорин
изд.: Колибри
брой стр.: 400
цена: 19.00 лв.

към себе си
Марк Аврелий
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 216
цена: 11.00 лв.

Бъдеще
Дмитрий Глуховски
изд.: Сиела
брой стр.: 668
цена: 22.00 лв.

Бонита авеню
Петер Бювалда
изд.: Колибри
брой стр.: 608
цена: 20.00 лв.

станция Единайсет
Емили Сейнт Джон 
Мандел
изд.: Екслибрис
брой стр.: 400
цена: 15.90 лв.

валс на раздяла
Милан Кундера
изд.: Колибри
брой стр.: 256
цена: 20.00 лв.

Нежно откритие” е втора-
та част от поредицата 

„Станисласки” на любимата 
на поколения романтици Нора 
Робъртс . Сидни Хейуърд е 
израснала сред разкош и при-
вилегии, но животът до този 
момент я е оставил напълно 
неподготвена за бъдещето, 

което я очаква. Тя трябва да 
поеме управлението на семейна-
та корпорация, а потопът от 
нови отговорности заплашва 
да я удави. Всяко усложнение 
може да я запрати зад борда, а 
Михаил Станисласки определе-
но не прави нещата по-прости.нора робъртс (65) е една 

от най-успешните автори 
на съспенс романи, книгите 

й са бестселъри не само в 
саЩ, но и в европа. членува 
в няколко писателски групи 
и е спечелила многобройни 

награди от колегите си и от 
издателската индустрия. 

многократно е провъзглася-
вана от „пъблишърс Уикли” 

за писателка с необятно 
въображение и талант.

общият тираж на книгите й  
е над 280 милиона копия. това 
означава, че ако бъдат подре-
дени на местата на огромния 

„джайънтс стейдиъм”, ще 
го запълнят над 4 000 пъти. 

след появата на първия 
й бестселър през 1991 г. 

книгите й са прекарали общо 
632 седмици в класацията 

на „ню йорк таймс” – това 
се равнява на над 12 години 
бестселъри всяка седмица. 
често по 4 нейни книги са 

влизали в класациите за най-
продавани книги.

„всяка книга заслужава да да-
деш най-доброто от себе си 

за написването й. без отпус-
кане”, споделя американската 

писателка.

Сиела представя
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од ледената 
обвивка

“нежно откритие”

п

нежно откритие
Нора Робъртс
изд. “Сиела”

224 стр, 9,99 лв.

границата

В новия си роман „Граница” 
майсторът на научната фан-

тастика описва Земята по на-
чин, по който не сме я виждали 
досега. Преди планетата е била 
наш дом, а сега е негостоприем-
на граница – фронт, на който 
воюват две свръхестествени 
сили. На трети април, без 
никакво предупреждение, адът 
се отваря и Земята става бойно 
поле. Хората са въвлечени в една 
война, която тече от хилядо-
летия – между чудовищните 
горгони и невидимите пехо-
тинци на зловещите мъгляви. 
Под техните удари планетата 
умира, а малкото оцелели нямат 
шанс. Самата природа се вдига 
на бунт срещу човечеството 
и последната надежда е в едно 
момче, което придобива чутов-
ни способности и се превръща в 
заплаха за воюващите извънзем-
ни. „Границата” е великолепна 
смесица между научна фантас-
тика и ужаси, която напомня за 
други романи на МакКамън като 
„Лебедова песен” и „Стингър”. 
На български тя излиза с помо-
щта на Deja Book.

границата
Робърг МакКамън

изд. “Deja Book”
452 стр, 17,90 лв.
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какви са унгарците
Янош Лацхфи
изд.: Рива
брой стр.: 150
цена: 10.00 лв.

Любовта на Лайла
Нора Робъртс
изд.: Бард
брой стр.: 224
цена: 13.99 лв.

анна и планината
Невена 
Митрополитска
изд.: Жанет-45
брой стр.: 364
цена: 19.00 лв.

сараевско марлборо
Миленко Йергович
изд.: Жанет-45
брой стр.: 140
цена: 12.00 лв.

останете с нас
Марек Шинделка
изд.: Изида
брой стр.: 160
цена: 8.00 лв.

сияен ангел
Нелсън Демил
изд.: Бард
брой стр.: 336
цена: 16.99 лв.

където злото властва
Йорген Бреке
изд.: Изида
брой стр.: 384
цена: 14.00 лв.

жертви на любовта. 
монодрами
Елена Алексиева
изд.: Факел Експрес
брой стр.: 182
цена: 11.00 лв.

Поколения наред семейството на Фин е защитавало малкото 
градче Даркмут от свирепите чудовища, наречени Легенди. 

Зловещите създания обаче подготвят нова атака и задачата да ги 
спре се пада на самия Фин. За жалост, той е най-неумелият ловец 
на Легенди в историята. Фин разполага с много малко време, за да 
се превърне в герой и да спаси Даркмут. Книгата на Шейн Хегарти 
„Даркмут” е началото на нова детска поредица, която е много под-
ходяща за Хелоуин. Изпълнена с приключения, хумор, митологични 
създания и немислими опасности, тази история ще се хареса както 
на децата, така и на авантюристич-
но настроените родители. Идеална е 
за фенове на Пърси Джаксън и Как да 
си дресираш дракон.

„Даркмут” вече привлече интере-
са и на Холивуд. Продуцентите от 
„Alcon Entertainment” купиха правата 
за филм по първата книга на Хегарти 
за почти милион и в момента се тър-
си сценарист, който да пренесе света 
на „Даркмут” на големия екран.

След успеха на романа „Човек на име Уве” шведският писател 
Фредрик Бакман се завръща с още една забавна и необикновена 

история, която ще накара читателите да се усмихнат, да се за-
мислят и да погледнат по друг начин на живота. Новият роман на 
Бакман се казва „Баба праща поздрави 
и се извинява”. Това е книга, написана 
с широко сърце, точно както бе и 
обичаната от толкова много хора 
„Човек на име Уве”. В нея се говори 
за живота, смъртта, но и за едно от 
най-важните човешки права: правото 
да бъдеш различен.

даркмут

баба праща поздрави 
и се извинява

Даркмут
Шейн Хегарти
изд. “Сиела”

316 стр, 12,90 лв.

Баба праща поздрави и се 
извинява

Фредрик Бакман
изд. “Сиела”

416 стр, 15,00 лв.

Съживеното  българско слово

людмила еленкова
радио „хелиКон”

първият български печатар от 
хVI век Яков Крайков оживя 

пред очите ни в романа на силвия 
томова - „печатарят”.  не се и 
замисляме,  когато прелистваме 
страниците или превключваме 
електронния четец, насред  ба-
налния въпрос „изяде ли мишката 
книжката”, покрай политизи-
раната тема кого обслужват 
печатниците днес, че зад всичко 
това стоят векове, хора и съдби. 
на един от тях – българинът 
от Кюстендилско, извървял 
пътя на послушник в манастир 
до богат търговец и витална 
ренесансова личност в сърце-
то на европа, е посветен този 
художествен текст. безспорно 
оригинален, криволичещ и сръчен 
като буквите, излезли под ръцете 
му в онова късно средновековие. 
Книгата разказва за човека Яков 
Крайков, откупил  венецианската 
печетница на черногореца божидар 
вукович и отстоял интересите и 
най-вече призванието си да създа-
ва книги на кирилица, встрани от 
църковнославянския канон. макар и 
богослужебни, неговият „часо-
слов”, „псалтир”, „молитвеник” и 
сборникът с „различни потреби”, 
преправят българския език към 
революционен за времето си начин 
по мярка, наложена за еталон и до 
днес. ние не мерим ръст с тита-
ничните усилия на този достоен 
мъж, но четем с удоволствие 
за вярата му в щастливото 
стечение на обстоятелства-
та, тръпнем, респектирани от 
неговия парадоксален свят, и се 
освобождаваме с лекота от духа 
на религиозното, сякаш преодоля-

ваме чрез образа му невидима  и 
безкомпромисна власт. Курти-
занката лучия е другата линия в 
„печатарят”,  заради която още 
по-силно разчитаме статута на  
творчеството. здравомслеща, 
пълнокръвна, обляна в светлина 
и еротика, тя е контрапункт 
на всички търговци от хVI век 
с помътнял от догматизъм и 
самолюбие разум. 

и накрая – венеция. почти 
светска, но винаги в сянката на 
дожите,  град - репродукция на 
старите майстори, а в каналите й 
отеква смехът на карнавал, наред 
с тътена на нова печатарска 
преса. там работи Яков Крайков. 

дали е било толкова роман-
тично, или по-скоро делото му е 
изисквало кръв, пот и несигурност 
в една враждебна икономически 
и културно среда? няма как да 
оборим историята, но можем поне 
да си я представим. запълнете 
празнините в знанието си с 
„печатарят”.

Печатарят
Силвия Томова

изд. “Жанет-45”
460 стр, 20,00 лв.



нови заглавия  www.helikon.bg

жмичка
Георги Николов
изд.: Рива
брой стр.: 392
цена: 12.00 лв.

Дива вещица
Лене Кобербьол
изд.: Емас
брой стр.: 456
цена: 13.00 лв.

Почти истински 
гений
Татяна Устинова
изд.: Прес
брой стр.: 320
цена: 15.00 лв.

Продавачът на 
истории
Юстайн Гордер
изд.: Дамян Яков
брой стр.: 288
цена: 12.00 лв.

смърт на брудершафт: 
странен човек. 
Победен гръм да се 
раздава
Борис Акунин
изд.: Еднорог
брой стр.: 350
цена: 15.00 лв.

атлантската чума - 
книга 2 
(тайнството на 
произхода)
А. Дж. Ридъл
изд.: Бард
брой стр.: 496
цена: 16.99 лв.

Windows on the World
Фредерик Бегбеде
изд.: Колибри
брой стр.: 272
цена: 14.00 лв.

Принцесата или 
жабокът принц съм аз? 
- книга 3 (скъпо тъпо 
дневниче)
Джим Бентън
изд.: Хермес
брой стр.: 160
цена: 8.95 лв.

Определят го като един от 
най-съвършените съвремен-

ни писатели и като един от 
последните живи класици на XX 
век. Романите на Лев Асланович 
Тарасов, по-известен с лите-
ратурния си псевдоним Анри 
Троая, предизвикват революция 
в литературата на Франция. 
С неподражаемия си славянски 
сарказъм и руска страст Троая 
сваля повечето от маските на 
прочутата парижка буржоазия. 
Той излага на показ цялата доса-
да и лицемерие на най-консерва-
тивните кръгове от лъскавите 
квартали на столицата. Кул-
товата му трилогия „Ейглети-
ерови” e истинска сензация на 
литературния пазар през 70-те 
години на миналия век. Много 
от книгите на Троая са издадени 
у нас, но именно със знамени-
тата сага e най-популярен сред 
българските читатели.

Анри Троая започва да пише 
поредицата за семейство Ейгле-
тиер през 1965 г. Първата книга 
от трилогията е публикувана 
в България през 1968 г., а през 
годините е преиздавана много-
кратно. Историята се превръ-
ща в любима за много поколения 
читатели, а новите издания на 
„Ентусиаст” я представят по 
съвременен начин, провокирай-
ки интереса и на по-младата 
аудитория. През април се появи 
ново издание на първата част 
– „Семейство Ейглетиер” – от 
трилогията на френския класик. 
През октомври издателството 

публикува и дългоочакваната 
втора книга - „Гладът на лъвче-
тата”.

Във втория роман от сагата 
Анри Троая остава верен на себе 
си и отново повежда чита-
телите към пътешествие до 
най-дълбоко пазените желания 
и копнежи на Ейглетиерови. 
Семейството продължава да 
се бори с егоистични страсти, 
алчни желания и непростими 
грехове. Oпиянението от 
чувствата или стабилността 
и сигурността на семейство-
то натежава повече? Завърта 
ли се наобратно колелото на 
живота? Въпросът е докъде са 
готови да стигнат!?

Старият Ейглетиер – все 
така самоуверен, не забелязва, че 
светът му е на път да се срути, 
не може да разбере своите деца 
и пропастта между него и 
съпругата му започва да става 
все по-голяма. Той смята себе 
си за глава на едно семейство, 
което все повече се изплъзва 
от влиянието му и върви към 
тотален разпад.

Жан Марк се опитва да 
сложи край на своята скан-
дална връзка с Карол – него-
вата твърде млада мащеха. 
След опита за самоубийство 
Франсоаз отстъпва пред чара 
на преподавателя си по руски, 
който всъщност я е подтикнал 
към отчаяния акт. Наивното 
момиче не може да устои на 
физическото привличане между 
нея и шармантния Алексан-

дър Козлов и тръгва против 
принципите и мечтите си. А 
веселият и жизнерадостен Да-
ниел се отказва от учението, за 
да се отдаде на страстта си по 
пътешествията и на любовта 
към приятелката си Даниела. 

Руснакът, който пише на 
френски, оставя незаличима 
следа в световната съвременна 

литература. Морис Дрюон, 
който съобщава за смъртта на 
Троая във в. „Фигаро”, заявява: 
„Той беше роден разказвач на 
приказки – както истински, 
така и измислени. За това живе-
еше и дишаше. За него бе грях да 
не пише, макар и един ден.”

Enthusiast представя
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окъде ще стигнат 
Ейглетиерови

“Гладът на лъвчетата”

Д

гладът на лъвчетата
Анри Троая

изд. “Enthusiast”
312 стр, 15,00 лв.
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Батман аполо
Виктор Пелевин
изд.: Колибри
брой стр.: 408
цена: 18.00 лв.

говорещият със 
слонове
Лорънс Антъни и Греъм 
Спенс
изд.: Хермес
брой стр.: 400
цена: 17.95 лв.

месалина. 
фаталната жена на 
древността
Алфред Широкауер
изд.: Емас
брой стр.: 398
цена: 16.90 лв.

Принцесата, 
разбойникът и 
фермерското момче
Александра Бракен
изд.: Егмонт
брой стр.: 280
цена: 14.90 лв.

ръководство на героя 
за спасяване на 
кралството
Кристофър Хийли
изд.: Сиела
брой стр.: 406
цена: 14.00 лв.

гатанки от небето
Ивинела Самуилова
изд.: Хермес
брой стр.: 272
цена: 12.95 лв.

кънтри
Даниел Стийл
изд.: Бард
брой стр.: 320
цена: 15.99 лв.

страхосказания. 
Зловещи истории от 
мрачни автори
Съставител Стивън 
Джоунс
изд.: Артлайн Студиос
брой стр.: 496
цена: 24.00 лв.

Enthusiast представя
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Жизнеутвърждаваща история за приятелство, което надмогва 
разделението. Истинските личности и събития вдъхновя-

ват авторката Барбара Мъч да напише тази зашеметяваща исто-
рия, определяна като световен феномен. „Дъщерята на слугинята” 
вече е продадена в седем страни, включително и в САЩ.

Романът е за приятелството и постоянния стремеж към залича-
ване на изкуствено наложените, но пък за сметка на това могъщи 
предразсъдъци. Авторката предлага интересен поглед към живота в 
Южна Африка преди и по време на  разделението между черни и бели 
и към начина, по който животът на 
обикновените хора се оплита в тези 
конфликти. Великолепно предаване 
на душевни състояния, борби и 
съмнения на също толкова бурен фон. 
Книга, която със сигурност трябва 
да имате в библиотеките си.

Древногръцки оракул” е книга за всички, които искат да знаят 
как е предначертан пътят им и какво им вещаят древните 

символи и знаци. Всичко за влиянието им върху съдбата е събрано 
на едно място. Всеки сам има възможност да си пророкува сам само 
с помощта на лист хартия, молив и тази безценна книга. Чрез нея 
можете всеки ден да вземате важни решения за настоящето и бъде-
щето, черпейки мъдри съвети и предсказания за всяка трудност от 
най-почитания оракул на древните 
гърци. 

Този кратък том не разчита 
на случайни практики и теории в 
гадаенето. В ръцете си държите 
изключителна находка. Настоящата 
книга представлява древен ръкопис, 
намерен край останките от храма на 
основното светилище на най-почи-
тания гръцки бог Аполон в Делфи. 

дъщерята на слугинята

древногръцки оракул

Дъщерята на слугинята 
Барбара Мъч

изд. “Ентусиаст”
456 стр, 18,00 лв.

Древногръцки оракул
Колектив

изд. “Апостроф”
208 стр, 9,99 лв.

писмен и говорим немски 
по най-лесния начин

немският език не е труден. трудно 
е да се разработи ефективна и на-
деждна система за самостоятел-
но обучение. Учебникът „писмен 
и говорим немски по най-лесния 
начин” е съставен от издател-
ство Barron’s Educational, с чиито 
книги всяка година милиони хора 
по света учат и усъвършенстват 
чужди езици. 
обучението с учебника и записа 
към него ще ви увлече още от 
самото начало. Комплектът е 
предназначен както за начинаещи, 
така и за тези, които имат начал-
ни познания за езика.
Уроците съдържат ясни диалози, 
информация за езика и културата, 
изчистени и ясни обяснения за гра-
матиката и разнообразни упражне-

ния за практикуване на наученото. 
преди да започнете, обърнете 
внимание на правилата за четене и 
произношение в началото.

Писмен и говорим немски по 
най-лесния начин. Учебник

Колектив
изд. “Skyprint”

296 стр, 14,99 лв.

Писмен и говорим немски по 
най-лесния начин - 4 CD

Колектив
изд. “Skyprint”

296 стр, 24,90 лв.

Писмен и говорим немски по 
най-лесния начин. комплект 

учебник + 4 CD
Колектив

изд. “Skyprint”
296 стр, 34,95 лв.
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черните кучета
Иън Макюън
изд.: Колибри
брой стр.: 232
цена: 15.00 лв.

Забранени нощи кн.7 
от рискована любов
Керелин Спаркс
изд.: Тиара Букс
брой стр.: 384
цена: 13.99 лв.

малки хора
Саит Фаик Абасъянък
изд.: Прозорец
брой стр.: 176
цена: 14.00 лв.

орлов мост
Владимир Зарев
изд.: Хермес
брой стр.: 320
цена: 14.95 лв.

синият присмехулник
Иван Бинар
изд.: Ерго
брой стр.: 290
цена: 14.00 лв.

морето на 
спокойствието
Катя Милей
изд.: Тиара Букс
брой стр.: 560
цена: 17.99 лв.

Бурен ден
Розамунде Пилхер
изд.: Труд
брой стр.: 216
цена: 14.99 лв.

време да се живее и 
време да се мре
Ерих Мария Ремарк
изд.: Хермес
брой стр.: 368
цена: 17.95 лв.

„Дъщерята на реките” е 
вашият втори роман. Какво 
ви провокира и мотивира да 
пишете?

Литературата е моята 
първа любов, а икономически 
науки втората. В България 
следвах немска филология, а в 
Белгия - администрация. Имам 
съзнанието, че за добър или лош 
късмет, познавам някои почти 
неизвестни истории, живяни 
от мои роднини по време на 
Втората световна война. За 
много хора беше напълно неиз-
вестна благородната дейност 
на Алберт Гьоринг за спасяване 
на евреи. Моят личен опит 
като беглец от комунисти-
ческия режим, а и извънредно 
интересната история на 
окупирането на Амазония от 
хора от най-различен произход: 

индианци, португалци, испанци, 
италианци, африканци, араби и 
евреи, също ми позволяваха да 
си мисля, че не липсва материал 
за писане. 

Още с първите страници 
вашият роман ме върна във 
времето, когато четях Джек 
Лондон.

Разбира се влиянието на 
Джек Лондон е неоспоримо. 
Трябва също да спомена Джеймс 
Миченер, чиито книги винаги ме 
захласваха. Когато за първи път 
срещнах златотърсачите по 
река Мадейра, Клондайк не ми 
излизаше от главата.

Джек Лондон застъпва теза-
та, че жената не отстъпва  
на мъжа, когато се стигне до 
воля, издръжливост – физиче-

ска и духовна, морал. В този 
смисъл  Мария, главната 
героиня на романа ви, има ли 
прототип или е събирателен 
образ?

Мария има малко от няколко 
жени, които познавам. Някои 
от семейството на моята 
съпруга, Нора, бивши обитате-
ли на каучукова плантация, и 
други местиси (кабокли), които 
познавам. Напълно съм съгласен 
с Джек Лондон, че жените не 
отстъпват в нищо на мъжете. 
Дори ги превъзхождат, когато 
изоставени, изглеждат своите  
деца сами без ничия помощ. 
Това е вярно. Примери могат 
да се намерят и в джунглите 

Интервю
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илКо минев е роден през 
1946 г. в софия. след завърш-

ване на средно образование 
следва немска филология в сУ 

„свети Климент охридски”. 
в края на третата година 

от следването му жерминал 
чивиков - негов състудент и 
приятел, е задържан по поли-

тически причини и е осъден на 
четири години затвор. минев 

също е разследван и върху 
него пада съмнение за небла-

гонадеждност. бяга в чужбина 
и получава политическо убе-

жище в белгия, където следва 
стопански науки. с работна 

виза се преселва в бразилския 
град сао пауло през 1972 г. 

след няколкомесечен престой 
в най-многолюдния южноаме-
рикански град се установява 

в манаус, столица на щата 
амазонас. днес, вече свободен 

от бизнес дела, се отдава на 
литературни занимания. пише 

с лекота и на португалски, и 
на български език. полиглот, 
владее и ползва още 7 езика. 

Щем или не щем, един ден сме бежанци, а на 
другия домакини

Дъщерята на реките
Илко Минев

изд. “Синева”
184 стр., 15,00 лв.
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Ужасния хенри
Франческа Саймън
изд.: Пан
брой стр.: 96
цена: 5.90 лв.

Звезден корен
Анте Поповски
изд.: Ерго
брой стр.: 148
цена: 12.00 лв.

капитан немо
Жул Верн
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 336
цена: 20.00 лв.

разкопчаване на 
тялото
Аксиния Михайлова
изд.: Жанет-45
брой стр.: 78
цена: 12.00 лв.

градове: 3D 
оцветяване + 3D 
очила
изд.: Книгомания
брой стр.: 96
цена: 13.50 лв.

Завещанието
Кристен Ашли
изд.: Ибис
брой стр.: 612
цена: 16.90 лв.

седемте чудеса
Бен Мезрич
изд.: Прозорец
брой стр.: 280
цена: 15.00 лв.

и вечността не стига
Франсоа Чън
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 224
цена: 12.00 лв.

на Амазония, и в бетонните 
джунгли на Сан Пауло, Ню Йорк  
и София.
Работили ли сте като злато-
търсач?

В продължение на 10 години 
продавах извънбордови мотори 
Yamaha в Манаус и Порто 
Вельо. Посещавал съм лично 
саловете на златотърсачите и 
познавам тяхното ежедневие. 
Известният писател от 
Израел Едгар Керет казва, че 
във всяко населено място по 
света му трябват 15 минути 
за да намери антисемитски 
знаци и надписи. Днес в Бра-
зилия има ли расови предраз-
съдъци?

Наистина не познавам 
Едгар Керет, но съм съгласен с 
неговото мнение. То е особено 
вярно за Европа, в страни като 
Унгария и Франция.  В Бразилия 
разбира се има също расисти, 
но има една голяма разлика - 

бразилските закони са много 
по-стриктни. Този който оби-
ди някого по расови причини, 
каквато и да е расата, трябва 
да се приготви за няколко годи-
ни затвор.  Това си има, разбира 
се, причини. 
Приемате ли мнението на Са-
мюъл Джонсън, че патриоти-
змът е последното убежище 
на негодника?

Патриотизъм е едно поня-
тие, което много често се изо-
пачава. Естественото е, когато 
той е изразен в гордостта да 
принадлежиш към една нация и 
една култура. Когато е синоним 
на шовинизъм и расова дискри-
минация, той лесно може да се 
превърне в последно убежище на 
негодника. За жалост паметта 
на човечеството е къса. В края 
на ХIХ  век милиони изгладнели 
европейци  - германци, итали-
анци, ирландци , скандинавци, 
освен японци и китайци наво-

дниха Новия свят, а по време 
на Втората световна война и 
Северна Африка. Ще напомня, 
че има няколко града в света, 
които имат повече италианци 
от Рим. Във филма „Казабланка” 
дори се появяват българи в Ма-
роко. А след войната сумата и 
свят емигрира, бягайки от глада 
и бедността. След събитията 
в Унгария през петдесетте 
година Западна Европа беше 
пълна с бегълци. Дори сега , в 
този момент,  е пълно с евро-
пейци които търсят подслон 
в Австралия, Америка и дори 
Африка. Щем или не щем, един 
ден сме бежанци, а на другия 
домакини.

Какво ще кажете за силната 
носталгия по социалистиче-
ските времена, която е обзела 
част от българския народ?

Частната инициатива е 
най-могъщият двигател за съз-

даване на богатства за всички. 
Комунистическите режими са 
на изчезване не защото загубиха 
някаква война. Те чисто на прос-
то се провалиха икономически, 
защото не са способни да про-
извеждат качествени продукти 
и обслужване. Отгоре на това 
бяха бомбардирани от Beatles, 
Elvis Presley, личната свобода да 
се пътува, да се чете и пише как-
вото си искаш. Това се оказаха 
опасни оръжия, по-опасни от 
ракети и атомни бомби. Нос-
талгията към онези времена е 
много опасна специално за  тези, 
които я практикуват - те ще 
остават все по-назад. Струва 
си да се спомене,че до преди 
края на комунистическия режим 
строяхме стени и огради, за да 
не се излиза от комунистиче-
ския рай. Сега строим същите 
препятствия, за да не се влиза. 
Нещо трябва да се е подобрило!

Цялото интервю на lira.bg

илко Минев:

ем или не щем, един ден сме бежанци, а на 
другия домакини
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„дъщерята на реките” е една, в истинския 
смисъл на думата, зашеметяваща история, 
която описва разорението на каучуковите 
плантации и одисеята на златната треска 
по величествената амазонка. минев не само 
успява да плени нашето внимание от първата 
до последната страница, но и ни захласва с 
очарователни образи като мария Бонита, 
сандра и олег. четиво, което си заслужава да 
бъде погълнато на един дъх, за предпочитане 
до камината в студен и дъждовен ден.
втората книга на илко минев го утвърждава 
като разказвач на истории от най-високо 
качество. Несим Хамаои, Spisanie „Shalom”

много отдавна не бях държал в ръцете си 
книга, която истински да ме развълнува... 
Благодаря, приятелю минев, за чудесното 
пътешествие, което с твоя помощ направих 
на борда на „дъщерята на реките” (a filha dos 
rios). като в сън се върнах към бреговете 
на река мадейра по времето на треската за 
злато... не е достатъчно само да те поздравя, 
дължа ти голямата си благодарност. Почувст-
вах се малко олег, малко аморин, видях се на 
сала на лола...

Жерсон Цимерман, бивш златотърсач  
и притежател на дрога

втората книга на илко минев, авторът 
на „Преди да замлъкна”, която беше едно 
доказателство за качествата му на писател, 
ни показва отново един българин с истинска 
амазонска душевност. „дъщерята на реките” 
би могла да бъде написана само от добър 
познавач на района, който се идентифицира 
със неговия „магически реализъм” и е загрижен 
за запазването на корените, на историята и 
на местната култура. минев е от малкото 
автори, които успяват да уловят нюансите на 
една трудна територия. Силвио Персиво
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разплата. история на 
отон. Пратеничество в 
константинопол
Лиудпранд Кремонски
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 336
цена: 18.00 лв.

Беглец по равнините - 
книга Първа
Иън Макдоналд
изд.: Артлайн Студиос
брой стр.: 330
цена: 19.00 лв.

фалшификаторът, 
шпионката и 
бомбаджията
Алекс Капю
изд.: Атлантис - КЛ
брой стр.: 232
цена: 13.90 лв.

Зъбатите демони
Петър Бобев
изд.: Дружеството на 
българските 
фантасти “Тера 
Фантазия”
брой стр.: 208
цена: 12.00 лв.

вдъхновение
Исак Бабел
изд.: Колибри
брой стр.: 328
цена: 16.00 лв.

Леденият замък: 
избрани разкази
Франсис Скот 
Фицджералд
изд.: Пергамент Прес
брой стр.: 368
цена: 11.99 лв.

малката книга
Георги Мерджанов
изд.: Нест Прес
брой стр.: 304
цена: 12.00 лв.

животни: 3D 
оцветяване + 3D 
очила
изд.: Книгомания
брой стр.: 96
цена: 13.50 лв.

„ралстън е отдаден човек, който е 
прекарал живота си в преследване 
на своята страст. силата на 
духа му по време на този ужасен 
инцидент е впечатляваща и може 
да ни научи много за надеждата, 

когато сме изправени пред тежки 
обстоятелства.” „Дейли Телеграф”

„Тази книга носи атмосферата на 
психологически трилър.”

„Мейл он Сънди”

Вакон представя
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“127 часа: Между живота и скалите”

127 часа: Между живота и 
скалите”  е разтърсва-

щата история на Арън Ралстън 
– човека, който преживява пет 
дни, заклещен между скалите 
с оскъдно количество храна и 
вода. 

27-годишният Ралстън е 
опитен катерач, пристрастен 
към разредения въздух, предиз-
викателните солови изкачвания 
и девствената красота на 
планината. Десетки пъти само 
късметът го е спасявал в риско-
вите ситуации, които за него са 
рутина. Но в един съботен ден 
на 27 април 2003 г., докато се 
спуска между тесните стени на 
каньона Блу Джон, една скала се 
разклаща и Арън полита надолу. 
Само за няколко секунди катера-
чът попада в най-страховития 
капан на живота си: дясната му 
ръка остава заклещена. 

Водата е оскъдна, храната – 
още повече, дрехите не топлят 
в нощния хлад, никой не знае 
къде се намира, а мястото е 
рядко посещавано. Ще минат 
дни, преди издирването да запо-
чне. И всеки опит за измъкване 
премества само стрелките на 
часовника, но не и чудовищната 

скала. На Арън му остава само 
едно – да отреже ръката, която 
го държи в плен. 

Какво дава сили на човек 
да преодолее невъзможните 
обстоятелства? Дали целият 
ни живот ни води към едно 
определено място, което или 
ще ни даде безценен урок, или ще 
ни убие? 

Арън Ралстън се превръща 

във вдъхновение за мнозина не 
заради безразсъдните си подвизи 
преди инцидента, а заради 
жаждата за живот, която го 
провежда по ръба на невъзмож-
ното и го води до избавление. 
Той печели най-страшната 
борба – тази със собственото 
си съзнание. 

дъхновяваща историяв
арън ралстън е страстен 
планинар и катерач, който 
се отказва от кариерата 

на машинен инженер, за 
да се премести в аспен, 

където работи в магазин за 
планинарска екипировка, а 

свободното си време посве-
щава на катеренето и ските. 

въпреки че става известен 
със злочестия си инцидент, 

вследствие на който е 
приклещен между скалите 
в продължение на пет дни, 

ралстън има завидни 
постижения в планинарство-

то. проектът му за зимно 
солово изкачване на 59-те 

четирихилядника на Колорадо 
завършва през 2005 г.

127 часа: между живота и скалите
Арън Ралстън
изд. “Вакон”

376 стр., 17,00 лв.
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квантова градина
Александър Чобанов
изд.: Хермес
брой стр.: 128
цена: 12.95 лв.

Други песни
Яцек Дукай
изд.: Колибри
брой стр.: 648
цена: 20.00 лв.

реч за достойнството 
на човека
Джовани Пико дела 
Мирандола
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 112
цена: 9.00 лв.

има живот след 
смъртта
Тереза Ченг
изд.: Слънце
брой стр.: 288
цена: 12.99 лв.

нашата сиранда
Мария Каролина Майа
изд.: Весела Люцканова
брой стр.: 262
цена: 12.00 лв.

Забранява се 
неверието в съдбата
Мамен Санчес
изд.: Хермес
брой стр.: 288
цена: 14.95 лв.

квартал “Зона 
обиколна”
Весела Ляхова
изд.: Жанет-45
брой стр.: 140
цена: 13.90 лв.

Първа помощ за 
душата
Гай Уинч
изд.: Обсидиан
брой стр.: 336
цена: 16.00 лв.

Изток-запад представя
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В „Брегът на москитите” 
Теру майсторски изгражда 

силния и противоречив образ на 
Али Фокс. Фокс е учен изобре-
тател със силна индивидуал-
ност и собствени разбирания за 
света, живеещ със семейството 
си в САЩ. Той е убеден, че ду-
хът, изградил Америка е напълно 
изчезнал, а страната е затънала 
в конформизъм и материализъм. 
Именно убеждението, че Аме-
рика, е изчерпана, кара изследо-
вателя да напусне родината си. 
Заедно със съпругата си и чети-
рите им деца Фокс предприема 
пътуване към джунглите на 
Централна Америка. Изследо-
вателят се надява да открие 
по-добра цивилизация от тази, 
която е напуснал. Той обаче ще 
се сблъска с тежкия климат, 
местния свещеник и недовери-
ето на местните.  Отказът 
да приеме обстоятелствата и 
утопичните му идеи водят до 
трагичния му край. Теру разказва 
тази разтърсваща история за 
мечтите, които се превръщат 
в мания, и вярата, която води 
до фанатизъм през очите на 
14-годишният син на главния 
герой. Впечатляващ е и образът 
на съпругата на Фокс.  Нейната 
любов и вяра дават смисъл и 
сила на учения дори тогава, ко-
гато всичко, в което е вярвал, 
е обречено на провал. „Брегът 
на москитите”  поставя редица 
въпроси пред читателите: 
възможно ли е човек да построи 
своя рай, трябва ли преслед-

ването на твоите мечти да 
застраши сигурността на най-
близките ти, къде е границата 
между вярата в една идея и 
фанатизмът в преследването и. 

Книгата на Теру е филмирана 
през 1986 г. под името „Бре-
гът на комарите”.  Във филма 
участват Харисън Форд, Хелън 
Мирън и Ривър Финикс. Именно 

в този филм Форд прави една 
от най-силните си роли, успя-
вайки майсторски да пресъздаде 
сложния и противоречив образ 
на Али Фокс.  За ролята си ак-
тьорът получава номинация за 
престижните награди „Златен 
глобус”.

а по-добър святЗ
“Брегът на москитите”

Брегът на москитите
Пол Теру

изд. “Изток-Запад”
424 стр., 22,00 лв.

Книгата е посветена на леген-
дарните земи и места: поня-

кога става дума за континенти 
като Атлантида, а друг път 
– за страни, замъци и апарта-
менти. Друг път става дума за 
романизирани места, вдъхнове-
ни от реални герои и събития. 
Имало е легенди за земи, които 
вече не съществуват, ала не е 
изключено да са съществували. 
Има и такива, за които гово-
рят доста легенди, но тяхното 
съществуване е съмнително 
– Шамбала. Има земи, чието 
съществуване се удостоверява 
само от библейски източници, 
ала вярата в тях е подтикнала 
мнозина да открият наистина 
съществуващи земи.

И накрая, има земи, реално 
съществуващи и до днес около 
които се е създала митология.

история на 
легендарните 
земи и места 

история на легендарните 
земи и места 

Умберто Еко
изд. “Изток-Запад”

480 стр с цветни илюстрации, 
70,00 лв.
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факторът чърчил
Борис Джонсън
изд.: Хермес
брой стр.: 408
цена: 19.95 лв.

истинската история 
на Земята
Сал Ракели
изд.: Възнесение
брой стр.: 381
цена: 18.00 лв.

Литературни есета
Вирджиния Улф
изд.: Колибри
брой стр.: 264
цена: 15.00 лв.

Психология на 
западната религия
К. Г. Юнг
изд.: Леге Артис
брой стр.: 598
цена: 22.00 лв.

Психология на 
типовете тела
Пьотър Лисовски и 
Сергей Трошченко
изд.: НСМ-Медиа
брой стр.: 264
цена: 15.00 лв.

фрагменти
Леонардо да Винчи
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 112
цена: 9.00 лв.

снайперистът. Убивай, 
за да оцелееш!
Гюнтер Бауер
изд.: Прозорец
брой стр.: 208
цена: 14.00 лв.

кремъл - власт и 
смърт. история 
на политическите 
убийства в русия през 
хх век
Иван Първанов
изд.: Millenium
брой стр.: 224
цена: 10.00 лв.

Софтпрес представя
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Когато преди около годи-
на в България започнаха 

да пристигат новините, че 
на световните пазари са се 
появили книги за оцветяване за 
възрастни, мнозина се подсмих-
наха скептично. Няколко месеца 
по-късно по книжарниците се 
появиха „Тайната градина” и 
„Омагьосаната гора” на Джохана 
Басфорд и дори скептиците 
грабнаха моливи и тънкописци. 

Младата шотландска худож-
ничка впечатлява с дизайнерско 
портфолио, което включва ра-
бота за някои от най-известни-
те световни марки сред които 
Beefeater, за които изработва 
дизайн за юбилейна бутилка, 
Absolute, Converse, Starbucks, 
както и обложката за албума 
на музикалната сензация Сюзан 
Бойл. Джохана разработва гра-
фичната визия на посолството 
на парламента на Шотландия за 
Олимпийските игри в Лондон 
през 2012. Само година по-къс-
но, през 2013, излиза първата й 
рисувателна книга – „Тайната 
градина”. Джохана се определя 
като „илюстратор и страс-
тен поклонник на мастилото, 
който предпочита моливи и 
писалки пред пикселите”. Рисува 
на ръка сложни и детайлни 
илюстрации предимно в черно 
и бяло. Израснала в Шотландия, 
където родителите й притежа-
ват рибна ферма, деликатната 
художничка и открива вдъхно-
вение в полудивите флора и фа-
уна на мъгливата провинция. За 

творческия й заряд допринасят 
любопитното й въображение 
и възторгът й от фантастич-
ното. 

Те превърщат Джохана 
Басфорд в Първата дама на  
новото поколение създатели 
на арт книги, а новаторският 
й стил преобразява завинаги 
книжната индустрия. Днес 
книгите на младата художничка 
са световен феномен.

Сега на българския пазар е и 
третото заглавие на Джохана 

Басфорд – „Изгубен океан”. 
Страниците й са приютили 
безценни съкровища – детайлни 
илюстрации, които подмамват 
читателя да ги оцвети, като 
развихри въображението си. И 
с това издание не е направен 
полиграфически компромис. 
Качественият бял кадастрон 
е идеален за рисуване с цветни 
моливи,  акварел, тънкописци, 
флумастери…

вят от багри
“изгубен океан”

С

изгубен океан
Джохана Басфорд
изд. “Софтпрес ”
96 стр, 15,00 лв.

Книга на 
тайните

Книга на тайните” е зашеме-
тяващият дебют на Ерика 

Суайлър. Всичко започва със 
стара книга, която крие семейна 
тайна на повече от два века. 
Когато един ден тя се появява 
неочаквано на прага на Саймън 
Уотсън, младият мъж я разгръ-
ща, без да подозира, че животът 
му е на път да се преобърне из 
основи. 

Той живее в порутена къща, 
а животът му е обикновен.  
Но в древната книга има нещо, 
което не му дава мира.В нея 
открива името на баба си и на 
други жени от рода, удавили се 
съвсем млади, при това на една 
и съща дата – 24 юли. Изпълне-
ният с тайни дневник буди куп 
въпроси, а Саймън трябва да 
намери ключа за спасението на 
любимите си хора. 

книга на тайните
Ерика Суайлър

изд. “Софтпрес”
376 стр, 17,00 лв.
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Знание. Енциклопедия
изд.: A&T Publishing
брой стр.: 358
цена: 54.90 лв.

Пеша из Берлин
Пол Съливан
изд.: Егмонт
брой стр.: 192
цена: 12.90 лв.

маркетингови 
ходове
Филип Котлър
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 240
цена: 16.00 лв.

човешкото тяло в 30 
секунди
Ана Клейбърн
изд.: Enthusiast
брой стр.: 96
цена: 14.00 лв.

Загадки на 
зоогеографията
Д-р Петър Берон
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 360
цена: 18.00 лв.

Пеша из Прага
Уил Тизард
изд.: Егмонт
брой стр.: 192
цена: 12.90 лв.

новите правила
Ласло Бок
изд.: Бард
брой стр.: 496
цена: 19.99 лв.

Една успешна идея е 
достатъчна
Рандъл Лейн
изд.: Еднорог
брой стр.: 220
цена: 18.90 лв.

Гурме представя
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Съвършената вечеря”, изда-
ние на Гурме Пъблишинг, е 

вълнуващ и апетитен тур из 
Франция, свързан с историята 
на френската гастрономия – 
едно пътешествие от Париж 
до Прованс и от Кот д‘Азур 
до Нормандия по следите на 
изчезващите вкусове на една 
велика кухня.

Роденият в Австралия жи-
тел на Париж Джон Бакстър – 
мемоарист и критик, известен 
и с книгата си „Най-хубавата 
разходка на света: един пешехо-
дец в Париж” от 2011, изследва 
Франция чрез нейните кулинар-
ни традиции. 

След разочароващ и пре-
тенциозен обяд в ресторанта 
на величественото парижко 
Гран Пале, авторът си задава 
въпроса какво се случва с гранди-
озната френска кухня отпреди 
50 години. Дали някой някъде 
все още пече вол и дали още се 
помнят класическите рецепти, 
предавани от поколение на 
поколение? Авторът решава 
да създаде съвършеното меню 
за една велика вечеря – меню, 
което да е съизмеримо с архите-
ктурното величие на Гран Пале 
и с репутацията на френската 

класическа кухня, заради която 
тя е обявена от UNESCO за 
нематериално културно наслед-
ство. 

Бакстър започва с намира-
нето на стари менюта от 
вехтошарски пазар и се впуска 
да пътува из страната, за да се 
запознае задълбочено с тради-
ционните ястия и съставки, 
пропити с гастрономическата 
история на Франция. Чрез 
неговия богат и забавен изказ, 
читателят научава любопитни 
истории за сладките мадлени, 
вдъхновявали някога Марсел 
Пруст, за легендарните черни 
трюфели от Перигор, за стария 
начин да приготвиш френска 
лучена супа, за грозния скорпид 
– тайната на автентичния 
буябез, за някогашния култ към 
яденето на градински овесарки – 
големи колкото палец пти-
чета, и за още много френски 
кулинарни символи. Книгата 
увлича и образова по един лек 
и забавен начин, още повече, че 
покрай историите за храната, 
авторът разказва за френската 
култура и за хората, които 
среща по пътя си и вплита 
епизоди за знаменити готвачи 
от историята като Франсоа 

Вател или Ескофие. 
„Ловът” на Бакстър за 

автентични френски вкусо-
ве и истории се увенчава и с 
намирането на селски празник 
в Нормандия, където наистина 
пекат вол! А книгата завършва 
със самото меню за дълго замис-
ляната съвършена вечеря. 

Прекрасно четиво за любо-
знателни хора и франкофили, за 

готвачи и фенове на кулинар-
ната култура, „Съвършената 
вечеря” е носител на престиж-
ната награда в категорията 
кулинарни пътешествия на 
IACP (Международна асоциация 
на кулинарните професионали-
сти) за 2014.

петитен тур из 
ФранцияА

“Съвършената вечеря”

съвършената вечеря
Джон Бакстър

изд. “Гурме”
296 стр., 20,00 лв.

“истинско удоволствие. ... „съ-
вършената вечеря” е от онези 
книги, които гъделичкат душата, 
съблазняват сетивата и неусетно 
разширяват интелекта.”

Publishers Weekly

“книгата на джон Бакстър е след-
ващото най-хубаво преживяване 
след ваканция в Париж.”

Boston Globe
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невероятно, но факт
Колектив
изд.: Егмонт
брой стр.: 192
цена: 25.00 лв.

непохватковците 
забъркват каша в 
зоопарка
Сорел Андерсън
изд.: Прес
брой стр.: 240
цена: 6.99 лв.

животните: играй 
и твори
изд.: Егмонт
брой стр.: 80
цена: 25.00 лв.

Принцеса: Пиши 
и трий
изд.: Егмонт
брой стр.: 18
цена: 7.99 лв.

Енциклопедия за най-
малките: тайните на 
морето
изд.: Фют
брой стр.: 16
цена: 9.90 лв.

Умножението е лесно! 
Енциклопедия с 
капачета
изд.: Фют
брой стр.: 16
цена: 16.90 лв.

моята първа книга за 
васил Левски, христо 
Ботев, иван вазов
Цанко Лалев
изд.: Пан
брой стр.: 56
цена: 13.90 лв.

мини: Пиши и трий
изд.: Егмонт
брой стр.: 18
цена: 7.99 лв.

Ера представя
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Да си представиш нещо 
различно, по-добро или 

дори по-интересно, означава да 
започнеш да променяш света 
около себе си. Най-големите 
революции на нашето време 
са се случили, защото някой 
е имал смелостта да измисли 
нещо ново. Във „Въображаеми-
ят свят на […]” Кери Смит ни 
предизвиква да направим точно 
това  -  като сътворим свой 
собствен уникален свят.

За да се включиш в приклю-
чението, първо трябва да съз-
дадеш списък с неща, които те 
привличат - предмети, които 
обичаш и колекционираш, цве-
тове, форми, идеи, хора и създа-
ния, които те очароват. Този 
списък ще бъде отправна точка 
за създаването на въображаемия 
ти свят. Приготви се да ми-
слиш за карти, схеми, имена на 
географски региони, обитатели, 
храни, истории и други забавни 
детайли. Твоят свят има нужда 
от добри основи! Единствено 
ти можеш да му ги осигуриш.

Интерактивните книги на 
Кери Смит са популярни в цял 
свят и се продават в тиражи 
от по няколко милиона. Ней-
ните идеи поставят началото 
на един нов жанр, който бързо 
завладява челните места в класа-
циите. Смит дава възможност 
на всеки да решава проблемите 
с въображение и да намери своя 
собствен творчески подход.

Кери Смит е световноиз-
вестен автор и илюстратор. 

Нейните книги са пример за 
подхода „учене чрез действие” 
и се използват в училищните 
програми по целия свят като 
начин за внедряване на нетради-
ционни методи за придобиване 
на знания. Досега на българския 
книжен пазар са излезли две 
нейни заглавия, издадени от ЕРА 
– „Унищожи този дневник” и 
„Довърши тази книга”. Самата 
тя казва за работата си: 

„Искам да накарам децата 
да обръщат внимание, да се 
заглеждат в света около себе си 
и да си задават повече въпроси. 
Опитвам се да ги изкарам от 
домовете им и да ги отдалеча 
от екраните на компютрите и 
телевизорите им.”

рилър с душа 
и сърце

“въображаемият свят на (...)”

Т

въображаемият свят на (...)
Кери Смит
изд. “Ера”

192 стр, 12,99 лв.

лунатици

Това е фундаменталното 
изследване за Първата 

световна война. Книгата е 
обявена за историческа книга на 
годината последователно през 
2012 г., 2013 г. и 2014 г. 

Тезата на Кристофър Кларк  
не само пресъздава новите 
тенденции в съвременната 
историография за Голямата 
война, но осветлява стряскащи 
сходства с политическите ре-
шения в съвременните конфли-
кти. Понятието „лунатици” 
вече има нов статут в света 
на политиката. През 2014 г. в 
интервю за в. „Билд” Хелмут 
Шмит, бивш канцлер на Герма-
ния, казва по повод на кризата 
в Украйна: „Европа, САЩ и 
Русия се държат като лунатици. 
Така Кристофър Кларк описва 
ситуацията в навечерието на 
Първата световна война”.

В „Лунатици” авторът  
задава резонно въпроса дали 
мъжете, вземащи решения за 
бъдещето на Европа, са виж-
дали реалността или просто 
проекция на собствените си 
страхове. 

Helikon.bg
всеки ден новите 
книги онлайн

Лунатици
Кристофър Кларк

изд. “Ера”
584 стр, 28,00 лв.
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ключ 1014 г.
Тома Томов
изд.: Нов български 
университет
брой стр.: 176
цена: 26.00 лв.

новото в новия 
български правописен 
речник
Теофана Гайдарова
изд.: Контекст
брой стр.: 288
цена: 10.00 лв.

в тъмнините на 
заговора
Димо Казасов
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 154
цена: 12.00 лв.

изобретенията в 30 
секунди
Д-р Майк Голдсмит
изд.: Enthusiast
брой стр.: 96
цена: 14.00 лв.

космическите истини
Рона Хърман
изд.: Аратрон
брой стр.: 446
цена: 20.00 лв.

мъжете - тирани, 
мъжете - под чехъл
Виктор Ерофеев
изд.: Факел Експрес
брой стр.: 346
цена: 16.00 лв.

речите, които 
промениха света
Съставител София 
Петрова
изд.: Millenium
брой стр.: 352
цена: 20.00 лв.

Бежанство и 
преселвания  на 
добруджанските и 
таврийските българи 
1913 - 1994
Стоян Райчевски
изд.: Захарий Стоянов
брой стр.: 664
цена: 30.00 лв.

Кръгозор представя
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“Girl Online”

Влогърството набира голяма 
популярност не само по 

света, но и у нас, а издаването 
на книги, написани от известни 
влогъри, се превръща в светов-
на тенденция в книгоиздаване-
то. „Girl Online и рокбожестве-
нярското момче от Бруклин” е 
дебютният роман на YouTube 
сензацията Зоуи Съг, или както 
всички я познават - Zoella. 
Тя става световноизвестна 
с видеоклипове си, в които 
дава съвети за красота. В своя 
YouTube канал Zoella (Zoella 
YouTube channel) има над 9 мили-
она последователи. 

С първата си книга Зоуи Съг 
постига огромен успех. След 
като излиза в края на миналата 
година, „Girl Online” се изстрел-
ва на I място в  Amazon само за 
една нощ и се превръща в най-
продавания дебютен роман на 
всички времена, като в Англия 
за първата седмица продажбите 
му надминават тези на „Петде-
сет нюанса сиво”, „Шифърът на 
Леонардо” и „Хари Потър”. До 
момента правата на книгата са 
продадени в над 40 държави.

Романът е за 16-годишната 
Пени Потър, която създава 
блога си „Girl Online”. В него тя 
анонимно споделя всичко, за кое-
то момичетата се тревожат.

Когато родителите й 
заминават за няколко дена за Ню 
Йорк, тя тръгва с тях с нежела-
ние, без да подозира, че там ще 
срещне Ноа – рокбожественяр-
ското момче от Бруклин...

Написана с чувство за хумор, 
книгата засяга характерните 
теми за тийнейджърския 
живот като отношенията в 
училище и със семейството, 
приятелството и любовта, 
споделянето в интернет. 
Успява по ненатрапчив начин 
да отправи важно послание 
към подрастващите – да имат 
куража да бъдат себе си не само 
във виртуалния, но и в реалния 
свят. Героинята в романа 
преживява 
паникатаки 
– проблем, 
който е ма-
сово срещан 
в последно 
време при 
млади-
те хора. 
Самата 
Зоела също 
страда от 
пристъпи 
на тревож-
ност, с които се опитва да се 
справи.

Един от най-нетърпеливите 
читатели да види българско-
то издание на книгата със 
сигурност е Михаела Попазова. 
Нейната фотография бе избрана 
лично от Зоуи Съг за победител 
в конкурса „Снимай лятото” 
(от 20.09.15 г. до 05.10.15 г.) 
и снимката намери място на 
корицата на „Girl Online и 
рокбожественярското момче 
от Бруклин”. 

„Конкурсът бе едно стра-

хотно начало на всичко, което 
ще се случва около излизането 
на романа у нас. Във всяка книга 
има талон за участие в томбола 
с голяма награда уикенд за двама 
в Лондон и още много атрак-
тивни подаръци”, споделят ИК 
„Кръгозор”.

Друга изненада, която „Кръ-
гозор” е подготвило за фено-
вете на Зоуи Съг, е парти на 

28 ноември в София, в „ДНК”, 
където ще могат да чуят 
известната певица Сантра и 
да видят двамата популярни 
влогъри Стефи (Stefie) и Стан 
(inStanT) в ролята на водещи”. 

Интервю със Сантра на lira.bg

ензационният дебют 
на ZoellaС

Girl Online
Зоуи Съг

изд. “Кръгозор”
288 стр., 14,00 лв.
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Щастливото градче
Лоредана Лимоне
изд.: Enthusiast
брой стр.: 252
цена: 15.00 лв.

изгорени писма
Петър Краевски
изд.: Жанет-45
брой стр.: 122
цена: 12.00 лв.

султан махмуд II и 
краят на еничарите
Страшимир Димитров
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 392
цена: 20.00 лв.

монтесори вкъщи. 
Практическо 
обучение
Наталия Боброва
изд.: Асеневци
брой стр.: 112
цена: 14.90 лв.

У дома при Бога
Нийл Доналд Уолш
изд.: Хермес
брой стр.: 672
цена: 29.95 лв.

Лабиринт с 
разноцветни конци
Красимира Стоева
изд.: Жанет-45
брой стр.: 306
цена: 15.50 лв.

символични техники 
в предсказателната 
астрология
Чарлз Картър
изд.: Лира Принт
брой стр.: 96
цена: 10.00 лв.

оцветявай с радост 
(100 рисунки 
за медитация и 
релаксация)
Лейси Маклоу
изд.: Книгомания
брой стр.: 208
цена: 16.00 лв.

Фют представя

20

Достъпният език, увлекател-
ният сюжет и смешните 

и забавни истории, превръщат 
поредицата за Йоко на Книстер 
в подходящо четиво за деца, 
които правят първите си 
стъпки в четенето на по-обем-
ни текстове. Тайничко вечер 
може да си ги попрочитате и 
вие. Горещо ги препоръчваме 
като хапче срещу лошо настро-
ение и главоболие, предизвикано 
от разправии в работата.

“Кой е този Йоко?”
Ако още не сте се запознали с 

него, сега е подходящото време 
да го направите. Йоко е бял, 
пухкав, ходи на четири крака (но 
може и на два), обича да танцу-
ва, луд е по замразената храна, 
обожава да спи във фризери 
и навсякъде, където се появи, 
настъпва хаос. 

Сещате ли се кой е той? Не! 
Не е куче. Нито пък е коте. 

Единственият, който знае 
със сигурност какво е Йоко, е 
ловецът на диви животни Тор 
ван Снайдер. Затова и толкова 

упорито го преследва и е готов 
на всичко само и само да го 
залови. За господин Ван Снайдер 
пътят към славата и парите 
минава през Йоко. 

Йоко обаче никак, ама 
никак не е съгласен да се окаже в 
ръцете на алчния ловец на диви 
животни. На същото мнение са 
и приятелите му Пиа и Лукас. 
Затова тримата правят всич-
ко възможно да избегнат хит-
рите му капани. И се завихрят 
грандиозни и смешни приклю-
чения, които ще превърнат и 
най-мрачния есенен ден в шарен 
лудешки калейдоскоп.

„Бъркотия в училище”
Йоко отива тайно на учи-

лище, без Пиа и Лукас да знаят 
за това. И не след дълго там  
всичко се преобръща с главата 
надолу. Учениците са възхитени, 
а учителите – никак. Но злоде-
ят Тор ван Снейдер е измислил 
коварен план, за да се добере 
до Йоко. Репортерът Харалд 
Мазур също е по петите му. 

Дали Пиа и Лукас ще успеят 
да открият навреме рунтавия 
палавник и да го спасят от 
ловеца на животни?

„Нощ на ужасите в класна-
та стая”

Нощта на ужасите в учили-
ще се превръща в страховито 
преживяване, когато се намеси 
Йоко! Мнозина вярват, че е на-
стъпил последният им час. Но 
Йоко иска само да отиде при 
своята приятелка Пиа, защото 
е много тъжен. Той тъгува за 
дома си. 

Дали Пиа и Лукас ще успеят 
да опазят малкото пухкаво 
създание от злодея Тор ван 
Снайдер и да го върнат в роди-
ната му?

Историята за Йоко е филми-
рана през 2012 г. Филмът става 
любим на деца от цял свят.

в
поредицата “Йоко”

забавния свят на 
Книстер

Йоко: кой е този Йоко?
Книстер

изд. “Фют”
168 стр, 6,99 лв.

Йоко: Бъркотия в училище
Книстер

изд. “Фют”
168 стр, 6,99 лв.

Йоко: нощ на ужасите в 
класната стая

Книстер
изд. “Фют”

152 стр, 6,99 лв.
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рисуване на модни 
илюстрации for Dum-
mies
Лиса Смит Арнолд; 
Мериан Игън
изд.: AlexSoft
брой стр.: 488
цена: 16.99 лв.

конете. част 2
Димитър Христов
изд.: 54ka
брой стр.: 60
цена: 15.00 лв.

Умни, но разсеяни 
тийнейджъри
Д-р Пег Доусън, д-р 
Ричард Гуеър, Колин 
Гуеър
изд.: Хермес
брой стр.: 384
цена: 14.95 лв.

идентифициране и 
подкрепа на деца 
със специфични обу-
чителни трудности
Памела Депонио, 
Кристин Макинтайър
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 168
цена: 14.00 лв.

чудото на содата
Д-р Пени Стануей
изд.: Бард
брой стр.: 208
цена: 9.99 лв.

медитация в багри 
кн.1
Ема Фарарънс
изд.: Книгопис
брой стр.: 108
цена: 7.90 лв.

всичко, което 
момичетата искат да 
знаят
Труде Аусфелдер
изд.: Емас
брой стр.: 248
цена: 13.00 лв.

тези момичета!
Труде Аусфелдер
изд.: Емас
брой стр.: 192
цена: 11.00 лв.

миризма на дим в популярен 
клуб по време на концерт. па-

ническо бягство. блокирани изходи. 
трима загиват, десетки са тежко 
ранени. причина за смъртта – 
паниката и страхът… тъй като се 
оказва, че няма никакъв пожар.

понижена в службата след 
допусната грешка по време на 
разпит, Катрин данс се заема с 
рутинната задача да провери доку-
ментите на клуба. ала инстин-
ктите й са все така непогрешими. 
данс открива следи, доказващи, че 
инцидентът е планиран и причинен 
напълно умишлено.

срещу нея се изправя необичаен 
опонент. 

джефри дивър отново предлага 
запазената си марка – актуален 
сюжет, неочаквани обрати и 
напрегната битка между изо-
бретателен убиец и талантлив 
детектив. сред хитовите романи 
на автора се нареждат „Колекцио-
нерът на кости”, „часовникаря”, 
„обект № 522”, „Колекционерът на 
татуировки”.

тази книга е изпълнена с автен-
тични истории на хора, които 

са успели да се докоснат до отвъд-
ното, зървайки „другата страна”, 
и са контактували с духовете на 
починалите си близки. мъж вижда 
тъмен тунел с успокоителна 
светлина в края и изминава част 
от него по време на хирургична 
операция, друг попада в ярко и 
красиво неземно място и там се 
среща с починалия си баща. разкази 
на медицински сестри, които сви-
детелстват за срещи на техни па-
циенти с ангели хранители, писма с 
необясними знаци, даряващи утеха 
на близките на починалите, и още 
много други интересни истории са 
подбрани в книгата.

тереза ченг ни разказва за зна-
ци, с които мъртвите показват 
на близките си, че не са напуснали 
окончателно нашия свят и че 
макар и невидими, продължават 
да бъдат около тях. това са звуци, 
усещания, миризми, които по няка-
къв начин напомнят за конкретен 
починал човек.

история, която има всичко и 
нищо общо с реалността – 

това е „батман аполо”, новият 
блокбастър от един от най-про-
вокативните съвременни руски 
интелектуалци виктор пелевин. 

в „батман аполо” ще разберете 
какви ритуали имат вампирите, 
кой стои зад антиправителстве-
ните акции в москва, каква е 
връзката между дракула и Кришна, 
кои са онези мощни невидими сили, 
диктуващи идеите, историята и 
живота на хората. всичко това, 
само ако следите внимателно 
междуредието.

своеобразно продължение на 
„империя V”, тази мрачна алегория 
на съвременния глобален свят 
запознава читателя с рама втори, 
обикновен московски вампир, който 
по неочаквани стечения на обстоя-
телствата е изпратен на обучение 
за гмуркач. гмуркач не в какво да е, 
а в смъртта. по време на престоя 
си в замъка на легендарния граф 
дракула той се запознава с амери-
канката софи, с която се изправят 
срещу „батман аполо” – вампира, 
използващ хората и хранещ се от 
тяхното нещастие. 

чудовищният механизъм на 
политиката, дебнещите сенки зад 
мита за американската мечта, зад 
края на комунизма и зад западния 
неолиберализъм присъстват в те-
кста на пелевин, без да са спомена-
ти и веднъж пряко. протестите в 
русия срещу Кремъл от 2011 и 2012 
г. са точката, в която се събира 
времето на тези вечни същества, 
използващи веществото м5 като 
основен източник на информация. 
пелевин не само умело лавира между 

думите, но и изгражда цял един нов 
свят, съществуващ паралелно на 
нашия. свят, в който битката е 
възможна и се повежда не от най-
умния, не от най-прекрасния герой, 
а от един обикновен... вампир.

смесица между фентъзи, 
социално-политическа сатира, 
философски трактат и комикс, 
„батман аполо” кръжи около орби-
тата на въпроса „има ли криза в 
съвременната култура?”. в романа 
ще откриете прототипи на реални 
личности като Ксения собчак, 
алексей наван и други. гротеската 
взима връх, а думите на пелевин се 
реят отвъд физичните закони, той 
сякаш владее дискурс над вечност-
та и успява да превърне историята 
на вампирите в една успешна мис-
тификация на съвремието ни.

мистичен е и самият писател-
ски образ – от самото начало на 
творческата си кариера той почти 
не общува с медиите, нито се сре-
ща със свои почитатели, а появата 
на всяка негова книга е обвита в 
тайнственост.

с ръка на 
сърцето

има живот след 
смъртта

батман аполо

с ръка на сърцето
Джефри Дивър

изд. “Ера”
404 стр., 16,00 лв.

има живот след смъртта
Тереза Ченг

изд. “Слънце”
288 стр., 12,99 лв.

Батман аполо
Виктор Пелевин
изд. “Колибри”

408 стр., 18,00 лв.
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ВаучЕр от “ХЕлИКон” – 
ИдЕалнИят подаръК

УНИКАЛНИТЕ 
КАЛЕНДАРИ 
СА ВЕЧЕ ТУК

Коледа наближава, именните и 
рождените дни се редуват един 

след друг, а Вие търсите универсален 
подарък за приятели, колеги и за екипа, 
който ръководите. Една от най-до-
брите идеи за фирмен подарък е ваучер 
от „Хеликон”. 

Книжарници “Хеликон” отдавна 
предлагат тази опция, като предос-
тавят възможност човекът, получил 
подаръка, сам да си го избере. По този 
начин подаряващият избягва риска 
да купи нещо, което получателят 
вече има или пък не харесва. С ваучера 
за книги и всички подаръци, които 
“Хеликон” предлага, няма опасност да 
се разочаровате и със сигурност ще 
зарадвате този, на когото подарява-
те. Ще се изненадате приятно от 
богатия избор, който книжарниците 
предлагат – книги, ключодържатели, 
чаши, луксозни тефтери, оригинални 
свещи, игри, пъзели, играчки, аксесоари 
за четене, четци и още много други. 

Ваучерите са особено удобни, 
когато трябва да се направят масови 
фирмени подаръци, които наистина 
да имат тежест. С тях избягвате 
баналните предмети, които обикно-
вено се подаряват. Ваучерът е идеално 
допълнение на традиционен подарък 
като бутилка вино или качествен 
шоколад. На стойност от 20 до 
300 лв. тези елегантни пластмасови 
карти са с отличен дизайн, съобразен с 
различните случаи – рожден ден, имен 
ден или сезонен празник.  Ваучерите 
могат да бъдат и брандирани с логото 
на фирмата.

Удобството на ваучера е, че може 
да се използва за пълно или частично 
плащане на стоки в книжарниците на 
“Хеликон” в цялата страна, както и за 
поръчки онлайн на helikon.bg.

helikon.bg
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