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Ваучер от “Хеликон” – 
идеалният подарък

Коледа наближава, имените 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.

Благоевград 
ул. “васил левски” № 1, 
тел: 02 4604068, blagrad@helikon.bg 
БургаС 
пл. “тройката” № 4, 
тел. 02 4604083, burgas@helikon.bg 
варна - Пикадили Парк 
бул. “приморски парк II” № 482, 
тел. 02 4604073, varna@helikon.bg 
велико търново 
ул. “васил левски” № 17, 
тел: 02 4604070, v.tarnovo@helikon.bg 
гаБрово 
бул. “априлов” № 40, мол габрово, 
ет. 2, тел. 02 460 4086, gabrovo@helikon.bg 
доБрич 
ул. “25 септември” № 34, 
тел: 02 4604065, dobrich@helikon.bg 
кърджали 
бул. “българия” № 58, 
тел: 02 4604057, kardzhali@helikon.bg
кюСтендил 
ул. “демокрация” № 33, 
тел: 02 4604069, kiust@helikon.bg 
Плевен 
ул. “васил левски” 161, 
тел: 02 4604058, pleven@helikon.bg 
Пловдив 
ул. “райко даскалов” № 13, 
тел: 02 4604064, plovdiv@helikon.bg 
Пловдив - Център 
ул. “княз александър батенберг” № 29, 
тел. 02 4604074, plovdiv2@helikon.bg 
руСе 
ул. “александровска” № 50, 
тел: 02 4604071, ruse@helikon.bg 
Стара Загора 
ул. “цар симеон велики” № 100, 
тел: 02 4604066, helikon_sz@helikon.bg
Сливен 
ул. цар освободител № 28
тел. 02 4604079, sliven@helikon.bg 
София - витоша 
бул. “патриарх евтимий” № 68, 
тел: 02 4604060, 02 4604061, 
bigbookshop@helikon.bg 
София - гранд Хотел България 
бул “цар освободител” № 4 
тел: 02 4604063, bulgaria@helikon.bg 
София - Славейков
пл. “славейков” № 1, 
тел: 02 4604067, 
slaveykov1@helikon.bg
София - СтамБолийСки 
бул. “ал. стамболийски” № 17, 
тел: 02 4604062, officeeubcc@helikon.bg 
София - шишман 
ул. “цар иван Шишман” 27б, 
тел: 02 4604082,  shishman@helikon.bg
шумен 
бул. “славянски” № 88, 
тел: 02 4604072, shumen@helikon.bg
София - логиСтичен Център
с. казичене, ул. индустриална, 
тел. 02 4604051, 53, 54, helikonsklad@helikon.bg 
Център За оБСлужване на клиенти 
тел. 02 4604081
e-mail: service@helikon.bg

helikon.bg

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



ново остава нагоре надолу връща се

класации ноември

4

К н иж аря т 
п ре п о р ъ ч в а

това е Холивуд

питър бискинд – американски 
филмов историк и критик, ни 
открехва вратата на един от 
най-интересните периоди в ис-
торията на киното. мизансцена 
е Холивуд в края на петдесетте 
години, когато филмовите 
студиа в ел ей са на смъртния 
си одър. киното, такова, какво-
то го познаваме от времето 
на чаплин, богард и мерилин 
монро, прожектира последните 
си метри лента, чувствително 
изоставайки от новаторите 
в европа. докато майстори 
като трюфо, годар, ален рене, 
клод льолуш, Фелини, антониони 
правят арт кино, шефовете 
на филмовите студиа отвъд 
океана отказват да дадат път 
на младите таланти. именно те 
са героите на тази книга.

авторът  разказва за новата 
холивудска ера. освен лентите 
от заглавието на книгата – 
„разяреният бик” на мартин 
скорсезе и „волни ездачи” на 
денис Хопър – разбираме как 
са заснети повечето от вече 
легендарните: „бони и клайд”, 
„кръстникът”, „абсолвентът”, 
„военнополева болница”, „апока-
липсис сега” и още и още. това е 
и периодът, в който изгряват 
кино величията Хофман, никъл-
сън, олтмън, Фонда, лукас.

„волни ездачи, разярени 
бикове” е задължително четиво 
за всеки, обичащ истинското 
кино. бискинд с лекота ни 
превежда през хипи ерата на 
Холивуд. той разказва познати и 
не чак толкова познати истории 
за създаването на филми, и до 
ден днешен се изучавани във 
филмовите училища.

секс, наркотици, рокендрол и 
кино – това е Холивуд. това е и 
„волни ездачи, разярени бикове” 
на питър бискинд.

йордан лоЗанов
Хеликон-витоШа Художествена литература

накарай ме
лий чайлд
обсидиан

и страж да бди на пост
Харпър ли
бард

Баба праща поздрави и 
се извинява
Фредрик бакман
сиела

да убиеш присмехулник
Харпър ли
бард

Без улики
Фредерик Форсайт
бард

най-сетне свободна
махтоб махмуди
емас

Завещанието
кристен ашли
ибис

калуня-каля
георги божинов
Хермес

речник на погледите
елиф Шафак
егмонт

уна & Селинджър
Фредерик бегбеде
колибри

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1900 
лв.

1690 
лв.

1495 
лв.

1490 
лв.

1500 
лв.

1690 
лв.

1599 
лв.

1399 
лв.

1500 
лв.

1799 
лв.

неХудожествена литература
Силата на разума
ориана Фалачи
издателска къща мак

обичам цветовете. 
анти-стрес книга за 
оцветяване
миранда

майкъл джордан
роланд лейзънби
жануа 98

факторът чърчил
борис джонсън
Хермес

чудото монтесори
елена тимошенко
асеневци

опитът на един глупак 3
мирзакарим норбеков
жануа 98

владимир Путин. 
неизбежните войни
михаил зигар
слънце

неразгаданите 
мистерии на България
андрей кудин
уникарт еоод

Сексът и комунизмът 2
милена Фучеджиева
Enthusiast

монтесори вкъщи. 
Практическо обучение
наталия боброва
асеневци

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1200 
лв.

595 
лв.

2300
лв.

1995 
лв.

1490 
лв.

1400
лв.

1499 
лв.

1399 
лв.

1600 
лв.

1400 
лв.
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За прошката 
и обичта
лори нелсън Шпилман  е позната 
с книгата си „списъкът на 
живота” – послание към всеки, 
който търси себе си и прави 
равносметка на изборите, 
които е правил. в „сладко 
опрощение” авторката отново 
поставя въпроси за истински 
важните неща, за смелостта 
да преодолеем слабостите си 
и да надмогнем ограниченията 
си. това е емоционален роман за 
прошката. тази, която можем да 
дадем и тази, която трябва да 
потърсим, за да живеем в хармо-
ния със себе си и с другите.

именно в тази емоция попада 
красивата и обичана Хана Фар 
– водеща на телевизионно шоу 
в ню орлиънс, когато получава 
писмо и торбичка с две опроща-
ващи камъчета. едното е знак 
на бремето на гнева, а другото 
– на бремето на вината. пред 
Хана се открива възможността 
да отхвърли и двете, ако иска да 
се освободи от техния товар. 
да преодолее травмите от 
тийнейджърските си години и да 
възстанови изгубената връзка с 
майка си.

но дали е толкова лесно да 
се изправи срещу миналото си, 
където я преследват призраци-
те на неизказаните чувства и 
премълчаните думи?

трогателно написана, книгата 
е житейска история за израст-
ването, промяната, силата на 
прошката и мисълта за хората, 
които обичаме.

тя носи и послание – две-
те опрощаващи камъчета в 
торбичка, които всеки може да 
изпрати и да получи. защото до-
като не хвърлиш светлина върху 
това, което те държи в мрак, 
ще бъдеш изгубен завинаги.

аз го направих.
предай нататък.

дияна танева
Хеликон-витоШаелектронни книги

този мъж
джоди елън малпас
егмонт

твърде далеч кн.2: никога
аби глайнс
егмонт

уроци на трейдъра 
милионер – книга трета: 
Стратегия за печалба
стефан трашлиев
цибрица-2009

мечът на лятото
рик риърдън
егмонт

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

Силата на разума
ориана Фалачи
издателска къща мак

Приложен форекс
светлин минев
сиела

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

Сексът и комунизмът
милена Фучеджиева
Enthusiast

черноморски риболов
николай липчев 
/Rikitikitavi/
Фондация буквите

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1799 
лв.

950
лв.

700
лв.

1000
лв.

500 
лв.

595 
лв.

600 
лв.

1799 
лв.

800 
лв.

1099 
лв.

1500 
лв.

тийн книги
girl online и рокбожест-
венярското момче от 
Бруклин
зоуи съг
кръгозор

нещата, на които не ни 
учат в училище [не] продъл-
жението
емил конрад
егмонт

островът на 
изгубените
мелиса де ла круз
егмонт

мечът на лятото
рик риърдън
егмонт

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

виолета: твоят дневник 
егмонт

дръндьото: направи-си-
сам книга
джеф кини
дуодизайн

Българ: книга-игра
неделчо богданов
сиела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1400 
лв.

1790
лв.

1390
лв.

1490 
лв.

1390 
лв.

1990 
лв.

Блендер
цветослав цонев – 
цуро
егмонт

990 
лв.

990 
лв.

990 
лв.

наследниците. историята 
от филма
адаптация рико грийн
егмонт

699 
лв.
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българска Художествена литература
калуня-каля
георги божинов
Хермес

гръцко кафе
катерина Хапсали
колибри

орлов мост
владимир зарев
Хермес

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

неговата любима
неда антонова
Факел 

физика на тъгата
георги господинов
жанет 45

възвишение
милен русков
жанет 45

Български хроники
стефан цанев
жанет-45 

лола – секс, мусака и 
революции
капка тодорова
труд

жената бе, жената!
чудомир
рамита

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1495 
лв.

1300
лв.

1499 
лв.

700 
лв.

995 
лв.

1400
лв.

1500
лв.

1200 
лв.

1495 
лв.

1500
лв.

Предговор от
антония Ценова

Истинското име на автора 
на „Приключенията на 

Пинокио” е Карло Лоренцини. 
Колоди е името на малкото 
градче в китната, слънчогледо-
ва област Тоскана, където се 
родила майка му. Градчето имало 
древна крепостна стена и може-
ло да се прекоси от единия край 
до другия за десетина минути. 
Карло се родил през 1826 година 
в люлката на италианската 
литература Флоренция. Семей-
ството му било много бедно и 
баща му цял живот си изкарвал 
прехраната като готвач и 
прислужник на богати госпо-
дари. Към майка си Карло бил 
изключително привързан. Кога-
то поотраснал, той постъпил 
в духовна семинария, а след 
това, съвсем млад, участвал в 
борбата за освобождение и обе-
динение на Италия. Придобил 
известност като журналист 
с остър и непримирим език, 
публикувал статии в много 
вестници, а по-късно започнал 
да пише романи и пиеси.

Познат по-скоро като 
журналист, отколкото като 
писател, през 1875 Карло Коло-
ди превел на италиански език ув-
лекателните приказки на Шарл 
Перо. Тази близост с приказния 
свят му подсказала да започне 
да пише за деца. Учениците 
навярно с удоволствие са чели 
неговите буквари за Джанети-
но, интересна комбинация от 
учебник, енциклопедия и книга 
за свободното време. По онова 
време учебниците за деца били 
много различни: в историята за 
невероятните приключения на 
Джанетино Карло Колоди успял 
майсторски да вмъкне важните 
и задължителни неща, които 
едно дете трябвало да учи. И 
вероятно е успял! Увлечени 
от лудориите на сърцатия 
Джанетино, малчуганите с 
лекота поемали знанията, 

които иначе им се виждали 
тъй сложни и досадни. Колоди 
работел много, непрекъсна-
то пишел книги и статии за 
вестниците, но въпреки това 
минавал за непоправим лентяй 
и безделник. За написването на 
„Пинокио” се разказвала една 
странна история, която обаче 
не е истинска. Току-що изгубил 
голяма сума на комар, Колоди 
се шляел по улиците и се чудел 
откъде да намери пари, за да си 
върне дълговете. В това време 
съвсем случайно срещнал един 
познат издател, който му услу-
жил с пари, но в замяна поискал 
да му се напише книга. Книга 
за деца. Така говорели злите 
езици за Карло, но историята 
на „Пинокио” е съвсем друга. 
Колоди написал няколко глави и 
ги публикувал във „Вестник за 
децата” със заглавието „Исто-
рията на една кукла”. Пинокио 
толкова много се харесал на чи-
тателите, че Колоди, окуражен 
от успеха, продължил да пише 
историята и да я публикува 
глава по глава във вестника, 
докато стигнал до петнайсета 
глава, след която със замах и 
като че ли с облекчение написал 
„Край”. И наистина в първия 
вариант книгата завършвала 
с това как клетият Пинокио 
виси обесен на Големия дъб и 
се поклаща на вятъра. Колоди 
наистина мислел да остави 
Пинокио да умре. И го зарязал 
да виси на клона цяла година.

Осмелил се да продължи 
разказа едва през 1882, след като 
редакцията била затрупана от 
писма на настойчиви читатели, 
недоволни от фаталния край на 
куклата. Така нашият герой се 
превърнал в момче от плът и 
кръв, пак на страниците на съ-
щото списание. А година по-къс-
но цялата завършена история 
се появила в отделна книга. По 
онова време едва ли авторът е 
подозирал, че един ден книгата 
му по издания ще съперничи на 
Библията и Корана.

ърво издание с рисунките на 
Ясен ГюзелевП
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Вече 130 години историята 
за дървеното човече, чийто 

нос се удължава, започне ли да 
лъже, е любима на милиони мал-
ки читатели по света. Някъде в 
небесата или там, където пре-
бивава духът му, Карло Колоди 
трябва да е повече от щастлив. 
Да дадеш живот на парче сухо 
дърво само с длето е майстор-
лък, но още по-голям майстор-
лък е да сътвориш безсмъртен 
герой само с думи.

Колоди със сигурност е 
щастлив и по още една причина. 
Както преди век и половина 
Гюстав Доре придаде ново 
качество на „Божествена коме-
дия” на Данте и на Сервантесо-
вия Дон Кихот с незабравимите 
си илюстрации, така днес го 
прави и Ясен Гюзелев. Художник 
с изключителен талант и вкус, 
едновременно традиционен 

и модерен, той е световно 
признат заради изящното си 
рисуваческо перо. То възроди 
за днешните поколения наред с 
„Пинокио” и литературните 
шедьоври „Алиса в Страната 
на чудесата”, „Алиса в Огледал-
ния свят”, „Дама пика”, „Дон 
Кихот”, „Оливър Туист”, при-
казките на Братя Грим, Оскар 
Уайлд, Джон Ръскин. Работил 
с едни от най-престижните 
издателства в Европа и Аме-
рика, Ясен Гюзелев е носител на 
множество награди. Сред тях 
най-скъпа му е тази за илюс-
тратор на годината (1994) на 
Панаира на детската книга в 
Болоня, Италия, защото е от 
родината на дядо Карло.

Не е редно да се сравняват 
различни творци, още повече, 
когато ги дели пропастта на 
времето. И все пак веднага се 

вижда с колко топлота и човеч-
ност са пропити рисунките в 
този нов „Пинокио”. Мекият 
колорит създава странно 
спокойствие, което облагоро-
дява и „най-страшните” сцени. 
А добротата, която лъха от 
тях, сякаш ни прегръща и шепне 
в ухото ни, че бедите отми-
нават, а мракът все някога се 
вдига.

Настоящата книга е част 
от поредица, в която ви среща-
ме с най-добрите илюстрации 
на Ясен Гюзелев. В света, в кой-
то живеем, списъкът с нещата, 
позволяващ на хорските носове 
да запазят естествените си 
размери, става все по-кратък, 
но голямото изкуство е все 
така на челно място. Да му се 
насладим!

ърво издание с рисунките на 
Ясен Гюзелев

“приключенията на пинокио”

„всеки път, при всеки нов 
проект, без да искам, се 
създава една различна ви-
зия върху конкретното про-
изведение у мен и търся 
някакъв нов начин, различен 
похват. не ми е интересно 
да се повтарям, а, от 
друга страна, различните 
текстове, различните ав-
тори и епохите, в които са 
творили, изискват разли-
чен подход. някак от само 
себе си се налага да търся 
различни композиционни и 
цветови варианти. Поня-
кога сменям и техниката, 
макар че тя в основата си 
е, при цветните илюстра-
ции, температа, която 
използвам. но с различни 
добавки на молив, перо, на 
туш понякога.”

Ясен Гюзелев

Приключенията на Пинокио Карло Колоди
издава “Хеликон”, 165 стр, 39,95 лв.
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дамата с камелиите
Александър Дюма-син
изд.: Ера
брой стр.: 232
цена: 14.00 лв.

играч първи, 
приготви се
Ърнест Клайн
изд.: Intense
брой стр.: 472
цена: 16.95 лв.

При тиберий
Ник Тошес
изд.: Екслибрис
брой стр.: 348
цена: 17.00 лв.

специални връзки
Дъглас Кенеди
изд.: Колибри
брой стр.: 480
цена: 20.00 лв.

неприлично 
предложение
Джак Енгелхард
изд.: Бард
брой стр.: 256
цена: 14.99 лв.

Белжар
Мег Уолицър
изд.: Сиела
брой стр.: 284
цена: 12.90 лв.

Костилки от спомени
Мартин Спасов
изд.: Лъчезар Минчев
брой стр.: 104
цена: 12.00 лв.

три седмици 
с лейди Хикс
Елоиза Джеймс
изд.: Калпазанов
брой стр.: 384
цена: 14.00 лв.

Тя е изиграла дивачки и 
интелигентки, селянки и 

гражданки, еснафки и клетници, 
момичета и старици, майки и 
самотници. ТЯ обича да влезе 
в героинята си. И да заживее 
за дълго с нея. Царица е на 
паузите. Героините й преодо-
ляват границите между страха 
и страстта. ТЕ те влюбват. 
Катя Паскалева влиза в голямо-
то кино през света на писателя 
Николай Хайтов. Съдбата й 
отрежда да бъде положена до 
неговия гроб след смъртта й. 
Първата й поява на голям екран 
е в ролята на Найме в „Краят 
на песента”. Заявка за дълго и 
плътно присъствие в българско-
то кино. Лицето й е с „овал на 

тракийска хубавица”. В очите 
й грее потаен пламък. Тя успява 
да въплъти в себе си не само 
женствеността на българката, 
но и бунта на чувствителност-
та си. Критиците и публиката 
подминават с мълчание филма…

Сиела представя
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езабравимата 
“жените в мен”

Н

Катя Паскалева. Жените в мен
Георги Тошев
изд. “Сиела”

208 стр, 20,00 лв.

твърде лош, за да умре
С първата си книга за България 

„Твърде лош, за да умре” 
Франсин Матюс ни въвлича в 
свят, смело изграден върху ис-
торическата действителност 
и кинотрилъра. Ако заглавието 
смътно ви напомня за филм от 
007 поредицата – интуицията 
не ви е подвела. Именно създа-
телят на Бонд, Иън Флеминг, 
е основно действащо лице в 
„Твърде лош, за да умре”. Годи-
ната е 1943-та. Иън Флеминг е 
толкова отегчен от седенето 
зад бюрото в службата си в 

Кралския флот, че прекарва по-
голяма част от времето си във 
фантазии за по-вълнуващ живот. 
Точно в този момент обаче раз-
бира, че се готви смъртоносен 
заговор срещу тримата големи 
на Техеранската конференция: 
Чърчил, Сталин и Ф. Д. Рузвелт. 
Грабвайки възможността да 
участва в историята, Флеминг 
минава под прикритие, за да се 
изправи пред нацисткия шпио-
нин Ото Скорцени (с когото 
действително са се срещали 
през Втората световна война). 

В компанията на Алън Тюринг 
(чиято истинска история 
познаваме добре от филма с 
Бенедикт Къмбърбач „Игра на 
кодове”) и няколко фатални 
жени Флеминг се впуска в опасно 
и задъхващо приключение, което 
ще реши изхода на войната и 
ще даде началото на една нова 
история, тази на големия герой 
на Флеминг: Джеймс Бонд.

твърде лош, за да умре
Франсин Матюс

изд. “Сиела”
348 стр, 15,00 лв.
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този мъж
Джоди Елън Малпас
изд.: Егмонт
брой стр.: 544
цена: 19.90 лв.

Чернооката блондинка
Бенджамин Блак
изд.: Колибри
брой стр.: 344
цена: 18.00 лв.

дамата с 
кадифеното колие
Александър Дюма
изд.: Плеяда
брой стр.: 200
цена: 11.00 лв.

Без улики
Фредерик Форсайт
изд.: Бард
брой стр.: 320
цена: 15.99 лв.

изповядвам
Жауме Кабре
изд.: Колибри
брой стр.: 1104
цена: 25.00 лв.

Кръвна песен Кн.1 
от сянката на гарвана
Антъни Райън
изд.: Бард
брой стр.: 672
цена: 19.99 лв.

Първата работа 
на един милениъл
Мартина Маринова
изд.: АЛГОЛ прес
брой стр.: 196
цена: 14.00 лв.

викингите: Земя 
на дървени богове.  
народът на зората. 
Жертвен дим
Ян Фридегорд
изд.: Делакорт
брой стр.: 556
цена: 15.00 лв.

Световната YouTube сензация Алфи Дейс вече се проявява и 
на хартия! Алфи Дейс е създател на PointlessBlog, а също така 

е познат и чрез многобройните си появи във видео-блога на при- 
ятелката му Зоела (Zoella). Безсмислената книга е най-несериозната 
– и безсмислена – колекция от предизвикателства, смях и щуротии, 
която може да се събере между две корици. Тя идва до теб благода-
рение на YouTube блога на Алфи Дейс – шантав и забавен видео-канал 
за абсолютно всичко: как да изпечеш 
кекс в халба, как да наблюдаваш 
съседите си, да направиш капсула 
на времето, да опишеш седмица от 
живота си в дневник и да се научиш 
как се правят оригами. Безсмисле-
ната книга е пълна с илюстрации и 
номера, а Алфи те кани да го следваш 
и онлайн. Виж и неговите собствени 
резултати в PointlessBlog в YouTube. 
И знай, че нищо – ама НИЩО – от 
това няма какъвто и да било смисъл.

Кървави разкази” на Александър Чакъров е игра на руска рулетка 
без празно място в барабана, като в револвера на съдбата са 

заредени разкази-патрони с опустошителна сила. Всяка една исто-
рия е в състояние брутално да ви разкъса, разпилее и после сбере на 
безформена купчинка за кървав помен с ракия и барут.

Ако на изпипана в детайла и добре поднесена словесност ви се 
иска да ръкопляскате благоприлично, от „Кървави разкази” ще ви 
иде да ударите капата в земята, да 
препсувате вселената и да скръцнете 
със зъби на света и кривините му.

Александър Чакъров не предлага 
елегантна литературна разходка с 
напудрена беседа върху „екзистенца”, 
а блъска до стената и в упор кове въ-
проси, на които отговорите са като 
дим след изстрел – закъснял страни-
чен ефект. Ако имате сетивата. Ако 
имате сетивата. 

безсмислената книга

кървави разкази

Безсмислената книга
Алфи Дейс

изд. “Сиела”
192 стр, 12,90 лв.

Кървави разкази
Александър Чакъров

изд. “Сиела”
130 стр, 11,90 лв.

париж не вярва на сълзи

людмила еленкова
радио „Хеликон”

когато съмърсет моъм публикува 
„една коледа в париж”, вече е 
утвърден 65-годишен писател, 
а втората световна война е в 
своето начало.  

днес четем тази книга с други 
очи, преживяващи буквално драма-
та на европа, която, ако беше жив 
великият британец, как ли щеше 
да пресъздаде? бихме предположи-
ли – със скептицизъм. съвремен-
ник на две глобални битки, от своя 
военен опит, творческа слава 
и дълголетие съмърсет моъм 
вероятно би допуснал, че Франция, 
където минава голяма част от 
живота му, може да бъде обект 
на чудовищен тероризъм през ХХI 
век. тогава, през 1939 г., нейната 
столица побира целия континент, 
кипящ от страсти, на прага на 
световен конфликт. сюжетът,  
дал храна за размисъл години 
напред, обхваща пет дни.

английско семейство, типични 
представители на средната класа, 
праща сина си чарли мейсън за 
коледа в париж. ваканцията е 
награда за усърдието и послуша-
нието на младежа, както и жест 
от страна на баща му за отлично 
спазената йерархия в техните 
семейни отношения. западната 
критика тълкува диалозите 
между баща и син като пример за 
престижа на масоните по онова 
време. 22-годишен, идеалистично 
настроен и фин, чарли е посрещ-
нат от саймън - скъп на сърцето 
му другар от детинство и вече 
установил се в париж журна-
лист с анархистични възгледи и 
бунтарско красноречие. неговата 
представа за празник включва 

посещение на публичен дом, за да 
осигури на приятеля си компаньон-
ка на бъдни вечер. чрез фаталната 
рускиня лидия, съпруга на осъден 
за убийство гангстер, показват 
лицата си три страни с основни 
типажа – англия, Франция и русия. 
в някаква хладна екзалтация и 
дълбок смут лъсват подкопани-
те устои на кредото „свобода, 
равенство, братство”, танцува 
замъгленият разум на изпаднала-
та в немилост руска емиграция 
сред напиращия в европа фаши-
зоиден импулс за свръхчовешко 
изживяване. и всичко това - под 
воала на екстравагантна френска 
атмосфера, туширано с приглуше-
на хармония, характерен стил на 
съмърсет моъм.    

препоръчвам „една коледа в па-
риж” на всеки, когато е разколебан 
в избора си да даде предимство 
на някои ценности за сметка на 
други.

една Коледа в Париж
У.Съмърсет Моъм

изд. “Фама”
240 стр, 14,00 лв.
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Пророчеството от 
валхала
Анди Макдермът
изд.: Ибис
брой стр.: 504
цена: 16.90 лв.

сега и завинаги
Елмира Василева
изд.: Труд
брой стр.: 184
цена: 9.99 лв.

догонване на света
Марко Ганчев
изд.: Хермес
брой стр.: 280
цена: 14.95 лв.

вълшебна нощ
Лайза Клейпас
изд.: Ергон
брой стр.: 224
цена: 12.99 лв.

историята 
на един град
М. А. Салтиков-Шчедрин
изд.: Дамян Яков
брой стр.: 256
цена: 12.00 лв.

сияние
Стивън Кинг
изд.: Ибис
брой стр.: 488
цена: 16.90 лв.

дъщерята 
на скулптора
Туве Янсон
изд.: Жанет-45
брой стр.: 120
цена: 12.00 лв.

огън в небето
Джили Макмилън
изд.: Хермес
брой стр.: 408
цена: 15.95 лв.

В книгата „По думите ще ги 
познаете” от журналист-

ката Ива Йолова са събрани за 
първи път на едно място 49 
биографични очерка на именити 
българи, които са работили 
талантливо в различни сфери на 
изкуството. Дългогодишната 
практика и опит в културните 
отдели от в. „Народна мла-
деж”, през в. „Труд” до закрития 
наскоро в. „Преса”, многоброй-
ните формални и неформални 
срещи и интервюта с едни от 
най-ярките представители на 
литературата и изкуството на 
ХХ и ХХI век у нас са първопри-
чина и вдъхновение за появата 
на този том. В изданието са 
поместени снимки и материали 
от семейните архиви на герои-
те, както и от личния архив на 
авторката.

„По думите ще ги познаете” 
е призив за приемственост 
между миналото и настоящето 
в българската културна среда, 
и напомняне, че отговорите на 
актуални днес въпроси често 
се крият в отминалото, а 
историята и нейните светли 
личности трябва да се помнят 
и знаят, за да разберем самите 
себе си. Без тях нашето време 
би загубило колорита си.

Книгата разказва 49 въл-
нуващи истории за едни от 
най-емблематичните фигури 
от съвременното ни изкуство. 
Истории сладки и горчиви, 
на сцената и зад кулисите, 
истински и човешки, каквито 

са героите им. Толкова различни 
една от друга, но обединени от 
любовта към изкуството и 
всеотдайността към таланта. 
Константин Павлов, Христо 
Фотев, Иван Динков, Неве-
на Коканова, Крикор Азарян, 
Йордан Радичков, Тодор Колев, 
Николай Гяуров, Владимир Ги-
новски, Георги Парцалев, Георги 
Калоянчев, Валери Петров, Па-
вел Вежинов, Елисавета Багряна, 
Светлин Русев, Райна Кабаиван-
ска, Любен Зидаров, Стефан 
Цанев, Виктор Пасков... са само 
част от личностите, с които 
на читателя му предстои да се 
запознае отблизо. Тези срещи ще 
останат незабравими, защото 
са много лични и разказани от 
първо лице.

Ива Йолова е имала привиле-
гията да познава лично голяма 
част от героите в книгата 
– нестандартни, талантливи, 
неопитомени от идеологеми 
и цензура майстори на лите-
ратурата и изкуството. Тя 
разкрива детайли от живота 
им между премълчаното и 
патетично изреченото за тях, 
между професионалните анализи 
на критиката и блудкавите 
клишета от жълтите хроники. 
Звезди на българското кино и 
театър, скулптори и именити 
художници, писатели и поети са 
показани такива, каквито шепа 
хора са имали и имат възмож-
ността да ги видят. Напуснали 
комфорта на сценичните си и 
обществени роли, без маски и 

грим, те отварят домовете и 
сърцата си, за да доверят свои 
тайни и страхове. 

Уловила и най-малките 
детайли, авторката подна-
ся на читателите изящни 
текстове, написани с прецизна 
обективност и нужната доза 
емоционалност. Тя проследява 
как се изгражда талантът и как 
„вирее” той, поставен в различ-

ни обстоятелства и изправен 
пред предизвикателствата на 
времето. В книгата са посочени 
и най-запомнящите се реплики и 
сентенции на именитите бъл-
гари. Написани и изречени във 
времето, те звучат актуално 
и днес. 

Enthusiast представя

10

рещи с майстори 
“по думите ще ги познаете”

С

По думите ще ги познаете
Ива Йолова

изд. “Enthusiast”
464 стр, 20,00 лв.
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След успеха на първите три книги от световноизвестната по-
редица „Детективска агенция Private” – „Детективска агенция 

Private”, „Кървави игри” и „Детективска агенция Private. Заподозрян 
№1”, почитателите на трилъра имат възможност да проследят 
поредния случай на най-могъщата агенция в четвърта книга – „Де-
тективска агенция Private. Берлин”. Новият бестселър от Джеймс 
Патерсън е зареден с много адреналин и нови незабравими герои. В 
него има много повече обрати, напрежение и измами от всяка друга 
негова история. И както Лари Кинг казва, „Патерсън никога няма 
да ви разочарова!”.

Историите за разследванията на най-престижната детективска 
агенция в света Private продължават. Този път главен герой е Крис 
Шнайдер – суперагент и звезда на агенцията. Той винаги се заема с 
най-сложните и заплетени случаи. Ала един ден изчезва мистери-
озно. От дни Шнайдер не е разговарял с никого от офиса и никой 
не e чувал нищо за него. Колегите му започват спешно разследване. 
Заподозрените за изчезването му са 
много. Последните случаи, по които 
Шнайдер е работил, са свързани с 
милиардер, заподозрян в изневяра; 
световноизвестен футболист, 
обвинен в симулативна игра; както 
и собственик на долнопробен нощен 
клуб. В хода на разследването наяве 
излизат oтдавна погребани тайни, 
които ще въвлекат читателя в 
шеметен екшън.

детективска агенция 
Private. берлин

детекстивска агенция Private. Берлин
Джеймс Патерсън и Марк Съливан 

изд. “Ентусиаст”
368 стр, 15,00 лв.

Нетипично за българския книжен пазар, книгата е публикувана 
първо на английски език, а българското издание идва след това. 

Романът на младия и перспективен фентъзи писател Йордан 
Желязков вече е достъпен в Аmazon.com. Проектът му е подкрепен 
от световната платформа за групово финансиране IndieGoGo и 
жъне първите си големи успехи извън страната.

„В ярката им светлина” е фентъзи роман, изследващ темата за 
загубата и за това как се опитваме да се справим с нея, когато на 
пръв поглед ни се струва невъзможно да го сторим. Това е първата 
книга за нов, просторен фентъзи свят и дава началото на събития, 
които ще обхванат всичките му краища. Изключително зряло 
написано фентъзи с образи, които няма да забравите никога.  

Корсак Сухибряг е военен ветеран на средна възраст, винен за ин-
вазията, сполетяла град Сетен. Съпругата му, синовете му, както и 
всички сетенчани го държат отговорен за загубената битка, довела 
до падането на града. Изгубил в нея и първородния си син, Корсак се 
чувства напълно победен, дори и без 
чуждото осъждане. Ситуацията му 
се влошава допълнително и от това, 
че прекарва първите няколко месеца 
след сражението извън града и после 
се завръща в него заедно с чуждоземно 
и друговерско момиче.

Разгромен, отчаян и предал се, 
последното му желание е да изживее 
живота си кротко и тихо. Това се 
оказва невъзможно ...

в ярката им светлина

в ярката им светлина
Йордан Желязков

изд. “Ентусиаст”
288 стр, 16,00 лв.





награда

Хеликон
за нова българска художествена проза

2015

Журито на всеобщото 
недоволство
юри лазаров

Х ристо, вчера гледах „Гео” - много яко 
е станало! Един от най-добрите 
спектакли, които съм гледал напо-
следък. Духът на книгата е уловен, 

духът на поета, духът на епохата. Като 
някакъв кошмарен сън, който ще се повтаря 
във времето... Поздравления!

Това написа в края на ноември във 
facebook Алек Попов. Христо е Христо 
Карастоянов, а „Гео” е драматазиция на 
Иван Добчев по романа „Една и съща 
нощ” в Народния театър „Иван Вазов”.

Романът „Една и съща нощ” на 
Христо Карастоянов е тринайстият 
носител на наградата „Хеликон”. По тра-
диция му я връчи (за втори път) Алек 
Попов. Той пък (Алек) също взе за втори 
път дванайстото Орле на „Хеликон” за 
„Сестри Палавееви...” Даде му го Христо 
Карастоянов, който пък предишната 
година си тръгна за Ямбол с наградата 
„Хеликон” за „Името”...

Такива едни неща. Три години, три 
романа, двама писатели. Спокойно, тази 
година (2015) тези двамата не са издали 
книга, така че наградата ще отиде при 
някой друг.

Защо е важно всичко дотук? Защото 
е много хубаво днес, във времето на 
всеобщото мразене и взаимно оглозгване, 
един писател да поздрави друг писател. 
Понеже е написал нещо наистина добро 
и книгата му е тръгнала и по други 
пътища. Като „Една и съща нощ”, като 
„Сестри Палавееви”... Струва ми се, 
че техният път (на двата романа) ще 

продължи. Повярвайте ми.
Но има и нещо друго. И ще ви го 

кажа. Всеобщата изненада (подмятания, 
ирония, полуусмивки и пр.), че журито 
на „Хеликон” било дало, разбирате ли, 
наградата на един и същи автор (Христо 
Карастоянов) през една година. А на 
всичкото отгоре друг автор (Алек По-
пов) бил я поучил и той за втори път...

Ами – това е положението. Защото 
наградата за нова българска художествена 
проза „Хеликон” се дава на книга. Най-
добрата, според журито.

Според журито е важно уточнение, 
защото както мъдро отбеляза в сло-
вото си преди четири години тога-
вашният председател Георги Лозанов, 
вероятно, ако имаше златен метър за 
литература, той също щеше да се пази 
в Лондон, но такъв, както знаем, няма. 
Затова връчването на награди – от 
Нобеловата до Хеликоновата, си остава 
произволно занимание, което спокойно 
може да разгневи не само неполучили-
те, но и получилите наградата, както 
навремето бляскаво демонстрира Томас 
Бернхард...

Така... Ние, членовете на журито 
(тази година то изглежда ето как: Калин 
Донков, председател, Веселина Седларска, 
Бойко Ламбовски, Светлозар Желев и 
Юри Лазаров) си се събираме четири 
пъти годишно (един път дори в далечен 
селски двор), а преди това съвестно сме 
изчели купчини с нова българска проза. 
Обсъждаме, спорим, четем откъси от 
книги и накрая решаваме кои три от 
зимата, пролетта, лятото и есента са 

най-добрите. Според нас.
Според нас е тази година. Догодина 

ще са други. Тогава ще е според тях. И ще 
е обективно, защото е субективно.

Но винаги ще остане недоволството. 
Нашето – че можем (по регламент) да 
изберем само  дванайсет от всичките. 
Че – сто на сто – извън тези дванайсет 
остават талантливи творби. Че – може 
би – от тези дванайсет не сме избрали...

... Не сме избрали коя? Най-правил-
ната, най-очакваната, най-тиражната? 
И как да го направим, щом няма златен 
метър за литературата? 

Ще остане и недоволството на тези, 
които не са номинирани, както и на 
единайсетте номинирани, които не са 
получили наградата „Хеликон”. А те са 
все стойностни автори; някои дори и с 
първи книги.

Добре, аз приемам, че едно жури (не 
само на „Хеликон”) е нещо като момчето 
за бой в някогашния английски кралски 
двор. Изкрайте си го на нас. Но няма да 
се откажем от решенията си: четири 
по три и една от тях. Няма друг начин, 
защото сме го правили според нашите си 
разбирания за литература. Толкоз.

По-важното е, че за тези години, 
откакто съм в журито на „Хеликон”, 
прочетох страшно много добри бъл-
гарски книги; че сега не трябва да чакаш 
с години да ти се появи романът или 
сборникът с разкази, както някога.

И ето - появяват се те. И тръгват 
към читателя. 

И няма по-страшно недоволство от 
неговото. Хайде кажи му, че не е прав...
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Писателят 
е загубил 

лидерската 
си роля

Чавдар Ценов:

Как бихте се представили 
пред публиката на „Книжар-
ница” – все четящи хора? 

Пред четящата публика бих 
искал да се представя единстве-
но чрез своите книги. Послед-
ната, за която е и настоящата 
номинация, се казва „Отклоне-
ния наесен” и все още може да се 
намери в книжарниците. Това 
„все още” е шега.   

Кои са най-важните за Вас 
книги и автори? С какво Ви 
повлияха? 

Чехов, Кафка, Радичков 
и още... Напоследък Милан 
Кундера. Неговите разсъжде-
ния винаги са ми интересни, 
нещо повече – запленяват ме, 
предизвикват ме. „Мечтая за 
свят, в който писателите ще 
бъдат задължени от закона да 
пазят в тайна самоличността 
си и да използват псевдоними” 
– пише Кундера в „Изкуството 
на романа”. Бих добавил, че 
такъв свят би се отразил много 
благотворно на литературата. 
Обаче има опасност тя почти 
да изчезне.

Как приемате номинацията 
си за наградата „Хеликон”?

Като шанс книгата ми да 
намери повече читатели.

Как гледате на литературни-
те награди в България като 
част от духовния живот? 
Липсва ли Ви истинската 
литературна критика?

Определено ми липсва т.нар. 
оперативна критика. Тоест 
– онзи своевременен и тежащ 
на мястото си анализ, който 
освен че оценява по достойн-
ство излизащите книги, и то 
на страниците на сериозни 
вестници и списания (каквито 
почти не останаха), сглобява 
пъзела на съвременната българ-
ска литература, за да видим 
цялостната й картина, която 
сега, поне на мен, ми се губи... 

Литературните награди не 
могат да заместят нейната 
липса, но е добре, че ги има.     

Каква обществена кауза спо-

ред Вас си струва да защитава 
един писател? 

Писателят е загубил няко-
гашната си лидерска роля в об-
ществото. Ала добрите книги 
винаги са били в защита на една 
изключителна обществена кауза 
– да развиват естетически (и 
не само) човека, да разширяват 
хоризонтите му, да извеждат 
душата му на чист въздух, далеч 
от пошлостта на бита.   

Какво е да си писател днес? 
Може ли словото да победи 
калашниците и тротила?

Днес писателят у нас е 
белязан с маргиналност. От 
неправдоподобния живот, 
в който допреди 26 години 
пребиваваха членовете на Съюза 
на българските писатели, пълен 
с привилегии и зависимости, 
се мина в другата крайност – 
трудното осигуряване дори 
на елементарно съществуване 
оставя за чисто литературния 
труд времеви трохи.

Литературното слово не 
може да победи калашника. Това 
може да направи само нахал-
ното, агресивно и безогледно 
говорене. Неслучайно след 
революциите идват най-големи-
те царе на словесните пируети 
– кариеристите.

Как бихте се представили 
пред публиката на „Книжар-
ница” – все четящи хора?

Най-добрата визитка за един 
автор са неговите книги, а ина-
че аз съм една пораснала Пипи, 
която все още може да бъде 
изненадана. Обичам приключени-
ята, обичам да се ровя в мина-
лото, да мечтая за бъдещето и 
да пътувам. Обичам да общувам 
и да слушам какво ми разказват 
събеседниците ми.

Кои са най-важните за Вас 
книги и автори? С какво Ви 
повлияха?

На първо място народните 
приказки. С тях започна всичко, 
разказваше ми ги баба. Не помня 
кога се научих да чета, но беше в 
първи клас. Въпреки че родите-
лите ми бяха учители, никой 
не напъваше да ме учи преди 
отреденото за това време. 
Книгите – „Емил от Льонебе-
ря”, „Приключенията на Лукчо” 
и „Джелсомино в страната на 
лъжците”,„Алиса в страната на 
чудесата”,после „Чичо Томова-
та колиба”, „Без дом”, „Дейвид 
Копърфийлд”, сетне „Терез 
Ракен”, „Мъртви души”, „Война 
и мир”, „Христос отново 
разпнат”, „Тютюн”,  „Желез-
ният светилник”, „Името на 
розата”, „Разкажи ни за пуйката, 
Джо”, „Римлянката”,”Панаир на 
суетата”, „Поща”. Любимите 
ми автори са... на изредените 
книги. Все пак обожавам Маркес 
и неговия свят. Казандзакис. 
Чувствам го много близък. Бра-
нислав Нушич. Антон Чехов.    

Как приемате номинацията 
си за наградата „Хеликон”?

С благодарност. С радост, 
че все още има хора, които 
оценяват труда и старанието 
на останалите.

Как гледате на литературни-
те награди в България като 
част от духовния живот? 
Липсва ли Ви истинската 
литературна критика?

Литературните награди са 
нещо много хубаво. Трябва да 
ги има, защото те поставят 

една летва, която пишещи-
те трябва да прескочат. И 
състезанието става малко като 
състезание по висок скок. В 
този смисъл литературната 
критика изостава на светлин-
ни години от действителния 
творчески процес у нас. 

Каква обществена кауза спо-
ред Вас си струва да защитава 
един писател?

Сега има само една кауза – 
опазването на човешката раса. 
На фона на случилото се в 
Париж смятам, че войната не е 
между верите Ислям и Хрис-
тиянство. Войната е между 
духовността и материализма. 

Какво е да си писател днес? 
Може ли словото да победи 
калашниците и тротила?

Писателят е особен, много 
често притеснителен човек. 
Той е много „подозрителен” 
към всичко и всички. Словото 
може да победи калашниците, 
но при условие, че има кой да го 
прочете или чуе. Четенето е 
доброволен процес, възприемане-
то също. Ако писателят може 
да даде най-добрите аргументи 
за една кауза, то той е спечелил 
войната.

отклонения наесен
Чавдар Ценов

изд. “Жанет-45”

аврамови хроники
Стефка Венчева

изд. “Сиела”

Стефка венЧева:

най-добрата 
визитка на 

автора са 
книгите му



награда Хеликон III

образованието 
е панацеята 

за всички 
проблеми

Как бихте се представили 
пред публиката на „Книжар-
ница” – все четящи хора? 

На 47 години съм, автор на 6 
романа. Темите, за които пиша, 
са свързани с човешката душа, 
с нейните крайни състояния, 
страсти и чувства, вълнуват 
ме също и темите за смъртта 
и търсенето на смисъл в живо-
та. При писането се старая да 
имам по-артистичен подход, 
свързан с промяна на стила спо-
ред емоционалната същност на 
историята, която разказвам. 

Кои са най-важните за Вас 
книги и автори? С какво Ви 
повлияха?

С годините най-важните за 
мен книги и автори се променя-
ха, но сега изключително много 
ценя четирилогията на Джон 
Ъпдайк за Хари Екстрьом „За-
ека”, романите на Джон Ървинг, 
Майкъл Кънингам, Реймънд Чан-
длър, Уилям Уортън (предимно 
„Пилето”, „Отбой в полунощ” 
и „Последна любов”), „По пътя” 
и „Ангели на самотата” на Джак 
Керуак, романите на Ан Тайлър 
(особено „Земни притежания” 
и „Турист по неволя”), Чък 
Поланик, Томас Харис, Кормак 
Маккарти, трите късички 
романа на Димитър Паунов 
(най-вече „Биплан в дъжда”) … 
Всички те са ми повлияли по 
един или друг начин, всеки със 
своите специфични качества.

Как приемате номинацията 
си за наградата „Хеликон”? 

Това е четвъртата ми 
номинация за наградата и съм 
доволен от уважението, което 
журито показа към романа ми 
„Лисицата”. 

Как гледате на литературни-
те награди в България като 
част от духовния живот? 
Липсва ли Ви истинската 
литературна критика?

Литературните награди са 
необходими за всяка една лите-
ратура. Те не могат да напра-
вят никого по-добър писател, 
нито по-лош, но приковават 
вниманието на литературната 

общност. А по въпроса за ли-
тературната критика, мисля, 
че има хора, които си вършат 
работата съвестно, честно и 
интелигентно. 

Каква обществена кауза спо-
ред Вас си струва да защитава 
един писател? 

Чрез писането си ние, 
писателите, така или иначе 
защитаваме най-важната кауза: 
каузата да говориш свободно за 
всичко, което смяташ за важно. 
Самото отдаване на изкуство-
то и темите, за които пишем, 
са защита на тази кауза. 

Какво е да си писател днес? 
Може ли словото да победи 
калашниците и тротила?

Да си писател е трудно, но 
прекрасно и вълнуващо занима-
ние. Научаваш много нови неща, 
дисциплинираш се, за да можеш 
да дадеш най-доброто от себе 
си, развиваш се като личност. 
А дали словото може да победи 
калашниците и тротила, мога 
да кажа само, че се надявам това 
да стане. Образованието е 
панацеята за всички проблеми 
на човечеството.

Как бихте се представили 
пред публиката на „Книжар-
ница” – все четящи хора? 

 Автор съм на 18 книги, 
между които семейната сага 
„Битието”, „Изходът”, „За-
конът” и романите: „Разруха”, 
„Светове”, „Поп Богомил и 
съвършенството на страха”, 
„Лето 1850”, „Хрътката”, 
„Хрътката срещу Хрътката” 
и най-новият „Орлов мост”. 
По трилогията ми „Битието”, 
„Изходът”, „Законът” беше 
заснет сериалът „Дървото на 
живота”, той за съжаление ще 
остане незавършен. По романа 
„Разруха” е заснет едноимен-
ният филм. Книгите ми са 
превеждани на множество езици 
като особен успех те имат в 
Германия.  Вярвам, че писателят 
е изпълнил своята мисия, ако 
успее да създаде свой собствен, 
познаваем, но единствен и 
неповторим свят, ако постигне 
това с въображение, с талант и 
чрез величието на словото.  

Кои са най-важните за Вас 
книги и автори? С какво Ви 
повлияха? 

Прекланям се пред гения на 
Достоевски, на Фокнър и на 
Томас Ман, пред техния дълбок, 
необятен и изпълнен с познание 
за човешкото свят. В българ-
ската литература най-високо 
ценя Димитър Димов, Димитър 
Талев и, разбира се, Емилян 
Станев.

Как приемате номинацията 
си за наградата „Хеликон”?

 Със смесени чувства.

Как гледате на литературни-
те награди в България като 
част от духовния живот? 
Липсва ли Ви истинската 
литературна критика?

Още по-въздържано, хладно 
и с известна ирония.   Ако е 
достатъчно компетентна, 
честна и справедлива, критика-
та хигиенизира литературния 
живот. 

Каква обществена кауза спо-
ред Вас си струва да защитава 

един писател? 
Писателят е личност, 

която със своето творчество 
и авторитет трябва да про-
тивостои на всяка възможна 
власт, на всяко, дори и най-
справедливото управление. А в 
полуотровната атмосфера на 
нарастваща несправедливост, 
на постоянно грабителство и 
истеричния егоизъм на оли-
гархията и политическата ни 
класа, писателят е длъжен да се 
бори за оцеляването на българ-
ския народ.

Какво е да си писател днес? 
Може ли словото да победи 
калашниците и тротила?

 Българската политическа 
класа спомогна за невижданото 
опростачване на нацията, тя 
умишлено загърби културата и 
я захвърли в задния двор на об-
щественото внимание, просто 
защото от културата не може 
да се краде, в нея не се преразпре-
делят пари и влияние. Да бъдеш 
писател днес означава да вярваш 
в своята прекрасна мисия и да 
опазиш достойнството си. 
А словото не може да победи 
калашника и тротила, но ако 
е достатъчно талантливо и 
истинно, със сигурност ще ги 
надживее.

лисицата
Галин Никифоров

изд. “Сиела”

орлов мост
Владимир Зарев

изд. “Хермес”

Галин никифоров: владимир Зарев:

трябва да 
се борим за 

оцеляването 
на народа



награда ХеликонIV

Словото не 
е толкова 

невинно

димитър коЦев - ШоШо:

Как бихте се представили 
пред публиката на „Книжар-
ница” – все четящи хора? 

Mоя книга или филм биха ме 
представили далеч по-добре от 
всичко, което бих могъл да от-
говоря на този въпрос. Но все 
пак ще се похваля с преводите 
си на “Други гласове, други стаи” 
на Капоти, “Бърни кълвача” на 
Том Робинс и “Чай в пустиня-
та” на Пол Боулс. 

Кои са най-важните за Вас 
книги и автори? С какво Ви 
повлияха? 

Всяка книга, която съм 
прочел, ми е повлияла – дори 
и най-тъпата. В този смисъл 
всички са важни. Ако за хубави-
те книги съм си казвал: “ех, да 
можех да го напиша така”, то 
при тъпите съм се ужасявал от 
вероятността да напиша нещо 
толкова зле. И двете помагат 
много. И все пак, аз предпочи-
там да помня добрите. 

Как приемате номинацията 
си за наградата „Хеликон”?

С изненада. Обикновено 
сатирата и хуморът не се 
считат за черти на сериозната 
литература, достойна за поощ-
ряване чрез номиниране.

Как гледате на литературни-
те награди в България като 
част от духовния живот? 
Липсва ли Ви истинската 
литературна критика?

Досега не бях обръщал внима-
ние на литературните награди, 
защото ми се струваха нещо 
отвлечено и несвързано с мен. А 
истинската литературна кри-
тика никога не ми е липсвала, 
защото не съм я търсил – нито 
за мнение по моята работа, 
нито за гледна точка към други 
автори. 

Каква обществена кауза спо-
ред Вас си струва да защитава 
един писател?

Писателят, дори да иска, не 
може да защитава друга кауза 
освен тази на любов към това 
смешно животно - човека. Но 
тази кауза на може да се нарече 

обществена, защото не решава 
обществени проблеми, а се зани-
мава с човешкото същество по-
отделно. Ако пък неволно стане 
лице на някоя обществена кауза, 
истинският писател трябва да 
си плюе на петите.

Какво е да си писател днес?
Днес, както винаги е било, 

писателят е просто един 
разказвач и ако в шумотевица-
та и суматохата на живота е 
накарал някого да се спре и да се 
заслуша в неговата история – 
значи е успял, значи е писател.

Може ли словото да победи 
калашниците и тротила?

Някой беше казал, че в ръце-
те на идиот дори една книга 
може да се окаже веществено до-
казателство номер едно в про-
цес за убийство. Това е забавна 
шега. Но не е шега, че всъщност 
словото е един от основните 
виновници за употребата на 
калашници и тротил. То убива 
по-ефективно от всеки един ав-
томат. “Мъдър” брадат човек 
с помощта на словото е убедил 
множество глупаци да убиват. 
Така че словото не е толкова 
невинно.

скарида
Димитър Коцев-Шошо

изд. “Обсидиан”

Как бихте се представили 
пред публиката на „Книжар-
ница” – все четящи хора? 

Напълно ми стига да се 
представя и аз като четящ 
човек. Доста четящ човек, 
който прави най-различни неща, 
свързани с книгите и четенето: 
пише, превежда, преподава...

Кои са най-важните за Вас 
книги и автори? С какво Ви 
повлияха? 

Отговорът на този въпрос 
е различен в различни моменти 
от човешкия живот. Така че 
авторите, които бих посочил 
като важни за мен, са много 
и все различни. В последните 
години един изключителен, 
разтърсващ роман оказа голямо 
въздействие и върху мисленето, 
и върху писането ми. Това е 
„Доброжелателните” на Джона-
тан Лител. 

Как приемате номинацията 
си за наградата „Хеликон”?

Естествено, приемам я 
като сериозно признание и 
потвърждение, че има смисъл 
от това, което съм направил 
в „Кротките”. Впечатлен съм 
от цялостния интерес, който 
предизвика моята книга, и това 
ме мотивира вече да обмислям 
следващата.

Как гледате на литературни-
те награди в България като 
част от духовния живот? 
Липсва ли Ви истинската 
литературна критика?

Лесно би било да кажем, че ли-
тературните награди са суета, 
но все пак е приятно, когато те 
награждават. Наградата има и 
друг смисъл – да изостри внима-
нието, да отведе съответната 
книга по-лесно и бързо до публи-
ката, особено в ситуация като 
нашата, в която професионална 
литературна критика почти не 
съществува. Мисля, че специал-
но наградата „Хеликон” успява 
да постигне това в по-голяма 
степен от другите награди, кои-
то някак се изчерпват със самия 
приз и нищо особено не следва. 

Каква обществена кауза спо-
ред Вас си струва да защитава 
един писател? 

Всеки сам намира каузата 
си, но – като всички други – и 
писателят може да попадне в 
моралния и житейски капан на 
обсебилата го кауза. Смятам, че 
именно това е едно от нещата, 
които съм показал в „Кротки-
те”. Повече вярвам на писате-
лите, ангажирани с по-големи, 
философски каузи: например със 
спасителната сила на въобра-
жението, което ни кара да раз-
бираме другите хора и което се 
възпитава чрез литературата. 

Какво е да си писател днес? 
Може ли словото да победи 
калашниците и тротила?

 Иън Макюън казва, че 
огромното престъпление на те-
рористите от 11-и септември 
се състои в провала на въобра-
жението. Странно, нали? Но 
човек с изградено и работещо 
въображение не може да взриви 
другия до себе си. Затова лите-
ратурата е възможна противо-
отрова срещу калашниците и 
тротила, срещу всяка проява на 
фанатизъм и срещу бездните на 
човешката глупост. 

Кротките
Ангел Игов

изд. “Жанет 45”

анГел иГов:

всеки сам 
намира 

каузата си



награда Хеликон V

Стремежът 
към добро 
не е умрял

Как бихте се представили 
пред публиката на „Книжар-
ница” – все четящи хора?

Пиша разкази, написала съм 
и три романа. Пиша. Това е 
единственият начин да се 
противопоставя на униже-
нието, бедността и терора, 
които ни заобикалят. Дори да 
водя обречена битка, няма да се 
откажа. Дори никой да не чуе 
един протестиращ глас, звукът 
доказва, че има живи нерви и 
мисъл. Че стремежът към добро 
не е умрял. А това е другото 
име на литературата.

Кои са най-важните за Вас 
книги и автори? С какво Ви 
повлияха?

Разказите на Йовков, стихо-
вете на Димчо Дебелянов,  по-
емата „Септември” на Гео Ми-
лев, разказите на Чехов, „Сто 
години самота” на Маркес, 
„Смъртта на Артемио Крус” 
от Карлос Фуентес, разказите 
на Алис Мънро. Тези автори 
ми дават надежда, че колкото 
и непрогледни да са злото и 
алчността, идва ден, когато 
отново кълновете на човеч-
ността пробиват пластовете 
мракобесие и  вдигат своите 
зелени знамена към света.

Как приемате номинацията 
си за наградата „Хеликон”? 

С радост. Но никога не съм 
се влияла от това дали печеля 
или не. Истинската загуба е да 
станеш удобен на някого с на-
писаното от теб. Победа е да 
дадеш сила на човек в безизходи-
ца и да  откриеш  с думите си 
пътечка към светлината.

 
Как гледате на литературни-
те награди в България като 
част от духовния живот? 
Липсва ли Ви истинската 
литературна критика? 

Наградите привличат 
вниманието на читателите 
към книгата, повече очи я 
намират. Има силни и проница-
телни литературни критици в 
България. Истинската литера-
турна критика е гръбнакът на 
националната литература. Ще 

бъда благодарна критиците да 
подхождат към моите книги 
сурово. 

Каква обществена кауза спо-
ред Вас си струва да защитава 
един писател? 

Каузата на онези, които 
не се ползват с протекции, 
които  не разчитат на връзки, 
а на собствения си гръбнак, на 
продукта, който създават, на 
таланта и умението си да гра-
дят живот. Лицата от другата 
категория винаги някой измъква 
от кашата, създала се пора-
ди тяхното неграмотност, 
наглост, незачитане на закона и 
правилата.

Какво е да си писател днес? 
Може ли словото да победи 
калашниците и тротила?

Писателят е предупрежде-
ние на своето време, преден 
пост пред бомбите. Главата на 
писателя постоянно е на гило-
тината. Думите, създадени от 
писателя, попадат в сърцата 
като семенце на лотос – то 
може да издържи хиляда години 
в мрак, киша, суша и когато се 
създадат благоприятни условия, 
растението отново покълва. 
Но преди всичко друго  писате-
лят е  талант и смелост.

Как бихте се представили 
пред публиката на „Книжар-
ница” – все четящи хора? 

Казвам се Катерина Хапсали 
и написах романа “Гръцко кафе” 
- една неизбежна за мен книга. 
Определям се като човек на 
думите, защото освен автор 
на роман съм и журналист, и 
докторант по философия… Но 
вероятно най-важната роля в 
живота ми е тази на майка. Ахи-
леас, синът ми, е центърът на 
моята Вселена. Единствената, 
която ми е нужна.

Кои са най-важните за Вас 
книги и автори? С какво Ви 
повлияха? 

Истината е, че ако тряб-
ва да избера една-единствена 
книга, която да взема със себе си 
нейде на заточение, то тя би 
била “Рапорт пред Ел Греко” на 
Никос Казандзакис. Да обясня-
вам защо има такова влияние 
върху мен би разрушило цялата 
метафизика на усещането. Ка-
зандзакис просто е моят Бог… 
А българският писател, когото 
наричам свой Учител, е Дими-
тър Шумналиев. Без неговите 
насоки “Гръцко кафе” нямаше да 
бъде тази книга. 

Как приемате номинацията 
си за наградата „Хеликон”?

Като огромна чест, която 
не очаквах. За мен е удоволствие 
и отговорност да бъда в компа-
нията на такива писатели…

Как гледате на литературни-
те награди в България като 
част от духовния живот? 
Липсва ли Ви истинската 
литературна критика?

Наградите са начин един 
творец да си свери часовника! 
В крайна сметка никой не може 
да живее в изолация, не вярвам 
в самоцелното писане. Всеки 
автор има нужда от оценка. 
А колкото до литературната 
критика - иска ми се все повече 
да се обсъждат текстовете 
като такива, а не персоната 
на писателя. Нека излезем от 
жълтенията на случайните хули 
и похвали.

Каква обществена кауза спо-
ред Вас си струва да защитава 
един писател? 

Най-важната кауза според 
мен е да стимулираме четенето 
у децата. Това е най-прекият 
път към създаването на един 
по-добър свят.

Какво е да си писател днес? 
Може ли словото да победи 
калашниците и тротила?

Да си пишещ човек в днешно 
време е да си позволиш да бъдеш 
уязвим, да чувстваш 100%… Не 
съм сигурна доколко днешни-
ят свят е подходяща среда за 
подобно поведение, но който 
го е страх от мечки, не ходи в 
гората! А словото винаги ще 
търси начин да победи грубата 
агресия. Докато свят светува…

снимка: Иво Хаджимишев

една и съща река
Здравка Евтимова

изд. “Жанет 45”

Гръцко кафе
Катерина Хапсали

изд. “Колибри”

Здравка евтимова: катерина ХаПСали:

не вярвам в 
самоцелното 

писане



награда Хеликон

Как бихте се представили 
пред публиката на „Книжар-
ница” – все четящи хора? 

Имах шанса да работя само с 
млади хора и заради тях останах 
на тяхната възраст. Сигурно 
затова написах и книгите си, за-
щото, ако трябва да отговоря 
на последния въпрос предвари-
телно, независимо, че думите са 
пепел, единственият начин да се 
доближим до Другия все пак си 
остава пътят през думите. 

Има мигове, когато Другият 
говори точно на нас и докосва 
сърцето ни. Тогава думите 
могат и да победят силата на 
метала. Казвам го обаче, защото 
наивността все още подхранва 
копнежите ми, но иначе жена-
та, която съм, ми подсказва, 
че всъщност безсилието на 
думите са куршумите, с които 
светът ни убива.

Кои са най-важните за Вас 
книги и автори? С какво Ви 
повлияха?

Много книги съм прочела, 
някои са ме докоснали, други 
– не. Този път ще спомена Рей 
Бредбъри и „Вино от глухарче-
та”. Вълшебна книга. Там една 
стара жена плашеше децата с 
куклите и панделките си от 
детството. Искаше да ги нака-
ра да повярват, че и тя някога 
е била малко момиченце, а те 
й казваха, че е стара, че винаги 
е била такава. Запомнила съм 
този момент, защото е повече 
от ясно, че хербаризирането на 
миналото не носи нищо добро, 
оставаме заключени там, никога 
не излизаме от собствения 
затвор на илюзиите. Затова не 
ходя с фотоапарат, когато пъ-
тувам. Моите спомени са плът 
от плътта ми и моите книги 
са това, което съм станала. 

Как приемате номинацията 
си за наградата „Хеликон”?

Като нещо логично и на-
пълно естествено. „Котката” 
е излята и цялостна книга до 
последния си детайл, защото 
е писана в момент, когато 
трябваше да преоценя живота 
си. В голяма степен тя е моето 

освобождение от Матрицата.

Как гледате на литературни-
те награди в България като 
част от духовния живот? 
Липсва ли Ви истинската 
литературна критика?

Не знам дали наградите са 
част от духовния живот. По-
скоро те са светско поведение, 
но е хубаво да научиш, че си 
разпознат, че не пееш в хора, а 
имаш собствен глас. Наградата 
помага гласът ни да бъде чут от 
повече хора.

Каква обществена кауза спо-
ред Вас си струва да защитава 
един писател?

Писателят трябва да си оре 
литературната нива, както 
земеделецът оре земята. Това 
е неговата кауза, да е близо до 
истината.

Какво е да си писател днес? 
Може ли словото да победи 
калашниците и тротила?

Да си писател днес е същото 
каквото е било да си писател 
винаги, преди сто, преди хиляда 
години. Означава да имаш рана 
и да я лекуваш в самота, а иначе 
безсилието на думите се вижда 
най-ясно, когато парите купу-
ват калашници.

VI

критиката
не ми липсва

людмил тодоров:

Как бихте се представили 
пред публиката на „Книжар-
ница” – все четящи хора?

Като сценарист и режисьор 
на филмите „Любовното лято 
на един льохман”, „Приятели-
те на Емилия”, „Емигранти”, 
“Шивачки” и др. Като автор на 
два сборника с разкази и няколко 
романа, между които „Шлеп 
в пустинята” и „Разглобено 
лято”. 

Кои са най-важните за Вас 
книги и автори? С какво Ви 
повлияха?

Напоследък важни за мен са 
Юрий Трифонов, Ясунари Кава-
бата, Робърт Фрост, Толстой. 
Преди време бяха други.   

Как приемате номинацията 
си за наградата „Хеликон”?

През последните три години 
получих четири номинации.     
Свикнах.

Как гледате на литературни-
те награди в България като 
част от духовния живот? 
Липсва ли Ви истинската 
литературна критика?

Литературните награди в 
България почти нищо не значат. 
Причините са много, но вина за 
това имат и самите учредите-
ли. Те се стараят, влагат сили и 
средства, и спират по средата 
на пътя. Една литературна на-
града трябва да бъде разгласена 
подобаващо, а учредителите се 
задоволят с нейното провеж-
дане.

Литературната критика 
не ми липсва. Дали е истинска, 
зависи от състоянието на 
литературата. Когато има 
истинска литература, има ис-
тинска критика. И обратно.   

Каква обществена кауза спо-
ред Вас си струва да защитава 
един писател? 

Като писател не защитавам 
обществени каузи, защото 
вярвам, че писателите имат по-
важна работа. Като гражданин 
съм защитавал и продължавам 
да защитавам обществени кау-
зи, а какви точно, няма значение 
- в България всичко е толкова 
гнило, че всяка обществена кауза 
си струва да бъде защитавана. 

Какво е да си писател днес? 
Може ли словото да победи 
калашниците и тротила?

С този въпрос се обърнете 
към Ленин, Луначарски и други-
те, те по-добре знаят от мен.

разглобено лято
Людмил Тодоров
изд. “Жанет 45”

Котката
Мариана Найдова
изд. “Леге Артис”

мариана найдова:

Хербаризирането 
на миналото 
не носи нищо 

добро



награда Хеликон VII

Как бихте се представили 
пред публиката на „Книжар-
ница” – все четящи хора? 

Пиша къси разкази, в които 
се опитвам да разгадая хората и 
нещата, които ни заобикалят, а 
последните години се ориенти-
рах към историческия роман. 
Смятам, че чрез историята 
можем да намерим отговори, 
които ни липсват в настоя-
щето. Тя в някакъв смисъл ни 
отрезвява, ако сме достатъчно 
подготвени, за да се поучим от 
грешките, от възходите и паде-
нията. Поради тази причина в 
романа си „Тит от Никомедия” 
се фокусирах върху разпада на 
Римската империя, а в „Печата-
рят” опитах да покажа силата 
на човешкия дух чрез съдбата на 
българина Яков Крайков. 

Кои са най-важните за Вас 
книги и автори? С какво Ви 
повлияха?

Помня, че сборникът „Нор-
мандска шега” на Ги дьо Мопасан 
ме е докарвал до сълзи още като 
дете. За мен той е виртуоз на 
късия разказ. След него се наре-
диха Ъпдайк, Хемингуей, Чийвър, 
Тревър... От романистите бих 
посочила Стайнбек с неговата 
„Зимата на нашето недовол-
ство”, Набоков с „Лолита”, Дж. 
М. Кутси с „Позор”, Цвайг с 
автобиографията си, Мартин 
Еймис с „Другите”, невероятна-
та Вера Мутафчиева със „Случа-
ят Джем”... Всеки един от тези 
автори ми е дал толкова много, 
че все ще остана длъжна...

Как приемате номинацията 
си за наградата „Хеликон”?

За мен тя е признание. Вина-
ги съм приемала литературата 
много сериозно, а фактът, че 
журито на „Хеликон” ме от-
личи сред толкова силни книги 
тази година, ме насърчава.  

Как гледате на литературни-
те награди в България като 
част от духовния живот? 
Липсва ли Ви истинската 
литературна критика?

Мисля, че литературните 
награди са изключително необхо-

дими, защото те стимулират 
творците, а и дават някакъв 
ориентир за процесите в ли-
тературата. От друга страна, 
лично аз не мога да твърдя, че 
институцията на литератур-
ната критика съществува в 
пълна степен. 

Каква обществена кауза спо-
ред Вас си струва да защитава 
един писател? 

Единствената кауза, зад коя-
то бих застанала с чисто сърце, 
е каузата, която отстоява бъл-
гарската духовност. Живеем в 
свят с разпадащи се ценности и 
изгубени ориентири, затова ми 
се струва, че всеки един творец 
е длъжник пред обществото. 

Какво е да си писател днес? 
Може ли словото да победи 
калашниците и тротила?

Смятам, че словото има 
мощ, ако успее да въздейства, 
преди да бъде сглобен калашни-
кът. Само така има надежда 
оръжието никога да не гръмне. 
Допуснем ли обаче тротилът 
да бъде заложен, а калашникът 
насочен срещу нас, то тогава 
словото е безсилно срещу 
насилието.

Как бихте се представили 
пред публиката на „Книжар-
ница” – все четящи хора? 

Като открит, обичащ  
човек.

Кои са най-важните за Вас 
книги и автори? С какво Ви 
повлияха?

“Дон Кихот” , „Фауст” , 
“Ана Каренина” , „Алкохоли” на 
Аполинер, “Любовната песен 
на Джон Пруфрок” на Елиът, 
“Покана за екзекуция” на Набо-
ков; свалям шапка пред  Биньо 
Иванов и Иван Методиев.

Питате с  какво ми повлияха 
ли? Просто ме карат да се 
чувствам по-висок.

Как приемате номинацията 
си за наградата „Хеликон”?

Казано със шега – стъпката е 
по-лека, Егото си тананика.

Как гледате на литературни-
те награди в България като 
част от духовния живот? 

Литературните награди са 
важно нещо.  Не само за автора, 
но и за публиката. Те я насочват 
към стойностното. Затова 
имат смисъл само тогава, 
когато подкрепят талантли-
вата книга. Иначе работят за  
посредствеността. 

Липсва ли Ви истинската 
литературна критика?

Истинските критици са се 
отдръпнали. Мълчат по разни 
причини. Произнасят се рядко. 
Вместо тях по форумите бу-
шуват агресивни и самонадеяни 
блогъри. Това е “критика” без 
анализ, без творчески качества, 
но пък е силно креслива.  Най-
слабото определение за дадена 
книга е „страхотна” и оттам 
като започнете  нагоре –  до 
„епична”, „епохална”, „галактич-
на” и каквото се сетите още. С 
една дума – рекламна блъсканица 
в прайм тайма. Като реклама 
на перилни препарати, дамски 
превръзки или нещо подобно.

Каква обществена кауза спо-
ред Вас си струва да защитава 
един писател? 

На красотата. Тя е като дъ-
гата! Хем е омайна, хем съдържа 
всички съставни цветове на 
живота. 

Какво е да си писател днес? 
 Все това, което е бил и 

през вековете. Той е  клисарят, 
който бие камбаната! 

Може ли словото да победи 
калашниците и тротила?

Не може.  На всичкото отго-
ре  най-престижната световна 
награда за литература е на име-
то на Нобел, изобретателят 
на динамита. Странно, нали?  
Литературата не побеждава, а 
спасява.

Печатарят
Силвия Томова

изд. “Жанет 45”

432 херца
Недялко Славов

изд. “Хермес”

СилвиЯ томова: недЯлко Славов:

литературата 
не побеждава, 

а спасява

Живеем в 
свят с 

разпадащи 
се ценности
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Бащите на ужаса
Дънсейни, Лъвкрафт, 
Ходжсън
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 272
цена: 17.00 лв.

Боинг-747
Виктор Дяков
изд.: Ерго
брой стр.: 374
цена: 15.00 лв.

Принцеса Бари
Хуанг Сок-йонг
изд.: Колибри
брой стр.: 232
цена: 14.00 лв.

момиченцето, 
което погълна облак 
колкото айфеловата 
кула
Ромен Пуертолас
изд.: Обсидиан
брой стр.: 256
цена: 16.00 лв.

Красива забрава
Джейми Макгуайър
изд.: Прозорец
брой стр.: 318
цена: 16.00 лв.

изборът на сузана
Нора Робъртс
изд.: Бард
брой стр.: 240
цена: 13.99 лв.

неговата любима
Неда Антонова
изд.: Факел
брой стр.: 282
цена: 15.00 лв.

сто яда. новели
Емир Кустурица
изд.: Колибри
брой стр.: 224
цена: 15.00 лв.

Айн Ранд (1905–1982) e амери-
канскa писателка философ 

от руски произход. През 1925 г. 
тя емигрира от съветска Русия 
в САЩ, където е смятана за 
„най-влиятелния мислител на 
ХХ век”. Ранд създава философска 
система, чиито идеи са ясно 
отразени в романите й. Рома-
нът й „Ние, живите” излиза 
през 1936 г. Книгата, която 
носи на Ранд световна извест-
ност, е „Изворът”, а шедьовъ-
рът „Атлас изправи рамене” 
задълго е втората най-популярна 
книга в САЩ след Библията. 

Айн Ранд пише „Идеал” 
още ненавършила трийсет 
години. Самата писателка не 
остава доволна от романа и 
впоследствие го преработва в 
театрална пиеса. Така той не е 
публикуван приживе. През 2012 
г. Ричард Ралстън, главен редак-
тор в Института „Айн Ранд”, 
решава, че романът трябва да 
бъде издаден заради милионите 
почитатели на писателката 
по целия свят. Ето какво пише 
той по отношение на „Идеал”: 
„В течение на много години 
чувах читатели на Айн Ранд 
мечтателно да се питат дали 
някъде сред архивите й не би 
могло да има и други романи. Ре-
ших, че тъй като такъв роман 
действително съществува, той 
трябва да бъде рецензиран вни-
мателно.” Така книгата излиза 
в САЩ, а сега за пръв път и в 
България. Изданието е безценно 
за почитателите на Ранд, защо-

то включва в себе си и романа, 
и театралната пиеса. Така чи-
тателите ще могат да сравнят 
двете произведения, а пред тях 
ще се разкрие творчеството на 
ранната Айн Ранд.

В центъра на сюжета е кра-
сивата филмова актриса Кейт 
Гонда. Обвинена в убийство, тя 
е принудена да потърси помощ 
от шестима свои почитатели. 

Шестима различни мъже, всеки 
от които е писал на актриса-
та, че тя олицетворява неговия 
идеал. Ранд майсторски разкрива 
вътрешния свят на героите. 
Какво ще се случи: ще намери ли 
спасение Кейт и ще предадат ли 
идеала си шестимата мъже?

изток-запад представя
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ървият роман 
на айн рандП

“идеал”

идеал Айн Ранд
изд. “Изток-Запад”

224 стр., твърди корици - 17,00 лв.
меки корици - 14,00 лв.

Тази книга е аналитичен 
поглед върху това как 

са създадени съвременните 
политически институции и 
демократичните общества. 
Ученият разкрива изграждането 
на човешките социални струк-
тури през вековете. Книгата не 
само ни помага да разберем как 
са възникнали институциите 
в различните държави, но тя 
е и сравнително историческо 
изследване. Връщайки се още в 
зората на човешката история, 
Фукуяма защитава тезата, че 
хората винаги са се нуждаели от 
социална организация и че човек 
не е създаден, за да съществува 
изолиран.

Франсис Фукуяма е амери-
кански политолог, политико-
номист и социолог от японски 
произход. Роден през 1952 г., 
той е един от най-ярките мис-
лители на нашето време.

произход на 
политическия 
ред

Произход на политическия ред
Франсис Фукуяма

изд. “Изток-Запад”
38,00 лв.
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археолог. от “осанна!” 
до “разпни го!”
Николай Овчаров
изд.: Жанет-45
брой стр.: 320
цена: 22.00 лв.

Практическа интуиция
Лора Дей
изд.: Бард
брой стр.: 256
цена: 16.99 лв.

7 ключа към 
свободата
Колектив
изд.: AMG Publishing
брой стр.: 288
цена: 14.95 лв.

студената война 
на горещо място
Микола Полонски, 
Рандал Бейкър
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 408
цена: 20.00 лв.

опитът на един 
глупак 3
Мирзакарим Норбеков
изд.: Жануа 98
брой стр.: 360
цена: 14.00 лв.

мемоари. втората 
световна война т.1
Уинстън Чърчил
изд.: Труд
брой стр.: 568
цена: 35.00 лв.

Ползата от 
безполезното. 
манифест
Нучо Ордине
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 224
цена: 13.00 лв.

Хуна - свещената 
мъдрост на Хаваите
Рима Морел
изд.: НСМ-Медиа
брой стр.: 304
цена: 16.00 лв.

Фют представя
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“Детективи по неволя”

Дали заради особената 
деликатност на северното 

слънце, което дава нов живот 
на полутоновете, или заради 
нещо друго, но скандинавски-
ят стил в литературата е 
безпогрешно разпознаваем. И 
не само в литературата за 
възрастни, но и в тази за деца. 
Още от Астрид Линдгрен и 
Туве Янсон, та до Улф Старк и 
Свен Норд квист деликатното 
отношение към детайла, спота-
ената между редовете усмивка, 
леко приплъзващата се ирония 
и взривната фантазия раждат 
удоволствие, равно на парченце 
„Линд”, топящо се в устата. 

Изключение не прави и 

норвежкият автор Бьорн 
Суртлан, който за пръв път се 
превежда на български език, след 
като книгите му са достигна-
ли до децата в повече от 15 
страни по света – включително 
Южна Корея и Тайван.

Новата поредица на 
издателство „Фют” „Детек-
тиви по неволя”, типично по 
скандинавски, ще извика усмивка 
на лицето ви, по гърба ви ще 
полазят тръпки от напрежение 
и със сигурност няма да ви се 
иска да затворите книгата пре-
ди да стигнете до последната 
страница.

Главните герои в поредицата 
са семейство Бергвик – майка 

изкуствоведка, баща писател и 
трите им деца: 12-годишната 
Сисел, 10-годишният Давид 
(кръстен на Давид от Библия-
та) и 5-годишният Тур (кръстен 
на Тур Хейердал). И когато 
господин Бергвик решава да 
напише поредица книги „Семей-
ни ваканции”, цялото семейство 
тръгва да пътува по света, 
за да събират материал за 
пътеводителите. Никой обаче 
не предполага, че тези пътува-
ния ще се превърнат в опасни 
приключения. Давид и Сисел ще 
трябва да впрегнат всичките 
си детективски умения, за да 
помогнат за разкриването на 
банда безскрупулни крадци на 

произведения на изкуството 
и да спасят семейството си. 
Защото кой може да разчита на 
възрастните, когато става дума 
за наистина сериозни проблеми?

Книгите от поредицата 
ще ви отведат във Венеция, 
Луксор, Ангкор, Ню Йорк… 
и къде ли още не. Ако не ви е 
страх от предизвикателства 
и от влюбване в книгите на 
Бьорн Суртлан, можете да 
се впуснете в това наистина 
много, ама много скандинавско 
приключение. А, да! Приготве-
те си и кисели бонбони с форма 
на жаби. Защо ли? Ще разберете, 
като отгърнете страниците 
на книгите. 

кандинавска 
поредицаС

мистерия в луксор
Бьорн Суртлан

изд. “Фют”
112 стр., 6,99 лв.

мистерия във венеция
Бьорн Суртлан

изд. “Фют”
112 стр., 6,99 лв.

„засега основно пиша за деца и 
тийнейджъри. често ме питат 
защо, макар че аз не смятам, че има 
особена разлика дали пишеш за деца, 
или за възрастни. категорично оба-
че има разлика дали пишеш добра ли-
тература или не. все още не съм се 
отказал да пиша, защото мога да си 
позволя да пиша това, което искам. 
не се чувствам особено комфортно 

в определението „детски автор”. 
учил съм се от най-добрите, писали 
за деца и тийнейджъри, като аст-
рид линдгрен, марк твен, роалд дал 
(списъкът може да бъде продължен 
с още много прекрасни автори). 
но, разбира се, и от иън макюън, 
библията, кормак маккарти, Юн 
Фосе, амос оз, маргьорит дюрас, 
греъм грийн… и къде сред всички 
тези имена е любимият ми антоан 
дьо сент-екзюпери? в изречението: 
„добра литература е тази, която 
има значение.”

Интервю с Бьорн Суртлан 
на lira.bg
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Привързаност там и 
тогава, тук и сега
Ваня Матанова
изд.: Стено
брой стр.: 216
цена: 14.40 лв.

от Камчатка започва 
русия
Николай Овчаров
изд.: Хермес
брой стр.: 192
цена: 14.95 лв.

след стената. 
Преходът в източна 
европа
Симеон Дянков, 
Андерс Аслунд
изд.: Колибри
брой стр.: 440
цена: 15.00 лв.

Животът е приказка
Ж. Солер, М. 
Конангла
изд.: Хермес
брой стр.: 272
цена: 14.95 лв.

виктор Уляненко
изд.: Паритет
брой стр.: 208
цена: 13.99 лв.

телескоп за душата
Владимир Бостанджиев
изд.: Кибеа
брой стр.: 208
цена: 19.00 лв.

територията на моята 
любов
Никита Михалков
изд.: Колибри
брой стр.: 368
цена: 18.00 лв.

Голи оток (островът 
на смъртта - гневник в 
писма)
Венко Марковски
изд.: Сиела
брой стр.: 242
цена: 11.00 лв.

Списание 8 представя
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224 страници с прекрасни 
снимки и увлекател-

ни текстове - това предлага 
уникалният нов проект на 
известните пътешественици 
Николай Генов и Румяна Ни-
колова. Двуезичният луксозен 
албум - на български и английски, 
събира в приказен калейдоскоп 
историята, природата и коло-
рита на северното ни Черно-
морие, последното късче дива 
природа по българския бряг.

След поредица сполучли-
ви книги за Индия, Китай, 
Южна Америка, Египет и 
свещените места по света, 
неуморно скитащият тан-
дем на Румяна и Николай се 
„застоя” в родината. От това 
завръщане се родиха книгите 
им „1000 страници България”, 
„Родопи – свещената планина” 
и „България – природа, човек, 
цивилизации”, които бързо се 
превърнаха в бестселъри. Този 
път двамата ни отвеждат в 
любимата си посока – Каменния 
бряг, за да ни заразят с магия-
та на едно от най-чаровните 
места в България.

Тук земята се хвърля в 
бушуващото море, което 
брули и подкопава ръждивата 
плът. Няма златни пясъци, 
няма ласкави вълни. Висока 
скална стена се възправя 
срещу водата, а със силата на 
ветровете тя се опитва да 
я надскочи и грабне в обяти-
ята си. Трудна е любовта им, 
затова и е красива. Наричаме 

този бряг Каменния. Той е 
дивото сърце на Черно море, 
което съхранява живота тук 
неподправен, според законите 
на естеството. Суровият му 
нрав го пази и той си остава 

място, където все още властва 
волната природа. На Камен-
ния бряг тя щедро е струпала 
своите феномени. А безбройни 
са и ценните археологически 
находки, огнищата на древни 

култури, крайъгълни камъни 
в развитието на европейска-
та цивилизация. Палитрата 
допълват модерни традиции 
като уникалното посрещане на 
лятото на Джулая.

ивото сърце на 
Черно мореД

“Каменният бряг”

Каменният бряг - дивото сърце на Черно море
Николай Генов и Румяна Николова

изд. “Списание 8”
224 стр., 55,00 лв.



“обещавам ти провал”
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сенки над Кайро
Паркър Билал
изд.: Прозорец
брой стр.: 360
цена: 16.00 лв.

отблъскващо щастие
Гийермо Мартинес
изд.: Колибри
брой стр.: 184
цена: 15.00 лв.

Уна & селинджър
Фредерик Бегбеде
изд.: Колибри
брой стр.: 304
цена: 15.00 лв.

Билет за вега
Миглена Николчина
изд.: Жанет-45
брой стр.: 200
цена: 15.00 лв.

джинджифилов 
кейк и стари писма
Рут Райшил
изд.: Кръгозор
брой стр.: 382
цена: 18.00 лв.

Dominus
Том Фокс
изд.: Ибис
брой стр.: 368
цена: 15.90 лв.

странният случай 
с оригами йода
Том Енгълбъргър
изд.: ДуоДИЗАЙН
брой стр.: 154
цена: 11.90 лв.

взривоопасна истина
Щефани Рос
изд.: Егмонт
брой стр.: 512
цена: 17.90 лв.

Софтпрес представя
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Португалецът Педру Шагаш 
Фрейташ е сред най-попу-

лярните писатели в родината 
си. Едва 35-годишен, той има из-
дадени над двайсет книги, а през 
2014 г. романът му „Обещавам 
ти провал” се превръща в аб-
солютен феномен, продаден до 
момента в тираж от 150 000 
екземпляра само в Португалия.  

Фрейташ ни отвежда на 
интимно пътешествие в най-
дълбоките бездни на душата 
в търсене на причините защо 
пропускаме любовта. Читате-
лят ще опознае различните лица 
не само на любовта, но и на жи-
вота. Ще изпита мъка, страст, 
радост, възхита и горест – 
целия спектър от емоции, на 
които е способно едно човешко 
същество. 

„Обещавам ти провал” е 
пиано – минорните и мажорни-
те истории в нея са клавишите 
и струните, на които авторът 
свири разтърсваща симфония 
за живота в цветната му 
прелест. Тази книга е като 
танц – в нея героите пулсират 
в неравноделния ритъм на край-
ностите и са отворени като 
рани до сърцевината, където 
е есенцията на душата им. В 
романа читателят надниква 
като в огледало или бездна. Една 
крачка... и ще се срине в себе си, 
за да се преоткрие.

„Обещавам ти провал” 
шепти съкровени истини за 
любовта – единствената, през 
която е невъзможно човек да 

премине невредим. Защото тя 
идва, когато се провалим в опи-
тите си да бъдем съвършени. 

Българският е едва третият 
език, на който излиза романът. 
Изданието, чийто превод е дело 
на Илияна Чалъкова, изпревари с 
ден публикуването на испанско-
то. В Италия романът беше 
публикуван през август и за по-
малко от три месеца достигна 

рекордните 200 000 продадени 
екземпляра. Фрейташ шеговито 
описва себе си като човек, кой-
то „пише, обича котки, кучета 
и хора и вярва, че най-хубавата 
страна е Хленчоландия, където 
се подвизава всеки ден”. 

бездните на 
душатав

“обещавам ти провал”

обещавам ти провал
Педру Шагаш Фрейташ

изд. “Софтпрес”
464 стр., 17,00 лв.

51 приказни планински кът-
чета от България” е дело 

на графичния дизайнер Радослав 
Донев, който следва сърцето 
си при подбора на местата, 
запечатани от фотоапарата му 
в последните осем години. 

Неговите над 150 пътешест-
вия го отвеждат както при 
именити мраморни великани, 
така и до смълчани тайнствени 
кътчета, които предразполагат 
към съзерцание и медитация. 
Книгата съдържа 55 пълноцвет-
ни снимки на върхове, езера, 
резервати, водопади и скални 
стени, много от които непри-
стъпни за обикновения турист.

Книгата е прекрасен подарък 
за изкушените от планинските 
предизвикателства, за люби-
телите на природните ни 
забележителности.

51 приказни 
планински 
кътчета от 
българия

51 приказни планински 
кътчета от България

изд. “Софтпрес”
64 стр., 

На български език 9,99 лв.
На английски и руски език 11,99 лв.
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сибола гори
Джеймс С.А.Кори
изд.: Бард
брой стр.: 576
цена: 17.99 лв.

Засенчено слънце 
Кн.2 от дуалогията 
“сънната кръв”
Н. К. Джемисин
изд.: Сиела
брой стр.: 534
цена: 19.00 лв.

сладко опрощение
Лори Нелсън 
Шпилман
изд.: Книгопис
брой стр.: 376
цена: 15.00 лв.

1994
Николай Фенерски
изд.: Дива 2007
брой стр.: 144
цена: 10.00 лв.

от облак на облак. 
Четива за между две 
гари
Георги Бранев
изд.: Кибеа
брой стр.: 328
цена: 16.00 лв.

сбогуване 
с нарцисизма
Петър Чухов
изд.: Жанет-45
брой стр.: 72
цена: 12.00 лв.

игра за петима
Марко Малвалди
изд.: Издателска къща 
Авлига
брой стр.: 142
цена: 13.00 лв.

освен този живот
Патрик Нес
изд.: Артлайн Студиос
брой стр.: 478
цена: 22.00 лв.

Жануа-98 представя
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Философ, филмова звезда, 
боксьор, престъпник, веган 

– Майк Тайсън не се подчинява-
ше на стереотипите, на очак-
ванията и на нормалния разум 
цели три десетилетия, в които 
беше център на вниманието.

Тормозен като дете в най-
тежкия и най-беден квартал в 
Бруклин, Тайсън израства като 
един от най-вълнуващите и 
яростни боксьори на всички 
времена. Става най-младият 
световен шампион в тежка ка-
тегория. Неговото великолепие 
на ринга често е компромети-
рано от безразсъдно поведение. 
Годините на здраво купонясване, 
жестоки побоища и криминални 
обвинения имат своята цена. 
До 2003-а Тайсън вече е ударил 
дъното – осъден престъпник, 
тотално разорен и обект на 
хиляди шеги по късните телеви-
зионни програми. Въпреки това 
той се бори за своето завръ-
щане. Човекът, който веднъж 
призна как е пристрастен към 
всичко, влезе в битка, за да си 
върне успеха, достойнството и 
любовта на семейството.

Историята на Тайсън е 
колкото шокираща, толкова и 
вдъхновяваща. Към нея можем 

да прибавим тържествуващия 
му моноспектакъл и незабра-
вимото участие във филмите 
от поредицата „Последния 
ергенски запой”.

Брутално искрен, първичен 
и често развеселяващ, Тайсън 
прави хроника на своите буйни 
върхове и падения със същия 
прям и директен начин, който 
сме очаквали от този легенда-

рен спортист. В едно необикно-
вено пътешествие от бруклин-
ските гета до известността, 
след това лошата слава и накрая 
невъзмутимата мъдрост. 
„Безпощадната истина” е не 
само уникален спортен мемоар, 
но също така автобиография, 
която ще остане в историята. 

втобиографията 
на тайсън

“Безпощадната истина”

А

Безпощадната истина Майк Тайсън, Лари (Рацо) Сломан
изд. “Жануа-98”, 648стр.

твърди корици - 32лв., меки корици - 25лв.

майк тайсън е бивш абсолютен 
световен шампион в тежка 

категория. той е най-младият све-
товен шампион в тази категория 
и първият боксьор, който някога е 
притежавал трите най-големи по-
яса в професионалния бокс по едно 
и също време – титлите в тежка 

категория на световния боксов 
съвет, световната боксова 

асоциация и международната бок-
сова федерация. дългогодишната 

притегателна сила на тайсън му 
осигурява кариера в шоубизнеса. 
през 2011-а беше приет в боксо-

вата зала на славата.

лари (рацо) сломан е известен 
като сътрудникът на Хауърд 

стърн за книгите „интимни час-
ти” и „мис америка”. последните 

произведения на сломан включват 
„тайният живот на Худини” заедно 

с теоретика на магията уилям 
калуш; „мистериозния непознат” 

заедно с илюзиониста дейвид 
блейн; „разцепващ грим: моят 

живот със и без кис” заедно 
с барабаниста питър крис; и 

„белези”, мемоарите на вокала на 
„ред Хот чили пепърс” антъни 

кийдис. всичките шест книги са 
бестселъри на „ню йорк таймс”.

„ярка автобиография, която може 
би е книгата, най-силно разголваща 
душата в историята на жанра.”

Асошиейтед Прес

„Първичен, могъщ и тревожен 
– глазовамайващ текст върху 
живота на майк тайсън.”

Уолстрийт Джърнъл
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разработване на 
приложения за Android 
for Dummies
Майкъл Бъртън, Дон 
Фелкър
изд.: AlexSoft
брой стр.: 432
цена: 19.99 лв.

леонардо да винчи. 
Кодекс на загадките
Ричард Улфрик Галънд
изд.: Книгомания
брой стр.: 256
цена: 19.90 лв.

Шедьоврите: 60 
велики картини от 
Ботичели до Пикасо
Марти Ноубъл
изд.: Бард
брой стр.: 128
цена: 16.99 лв.

вино For Dummies
Ед Макарти, Мери 
Юин-Мълиган
изд.: AlexSoft
брой стр.: 472
цена: 16.99 лв.

Фантастичните 
изобретения на 
никола тесла
Никола Тесла и Дейвид 
Х. Чайлдрес
изд.: Атеа Букс
брой стр.: 336
цена: 16.90 лв.

тайните на цифровата 
HDR фотография
Рафаел Консепсион
изд.: AlexSoft
брой стр.: 240
цена: 19.99 лв.

най-богатият човек на 
всички времена
Грег Стайнмец
изд.: Кръгозор
брой стр.: 288
цена: 16.00 лв.

Здравословни рецепти
Гордън Рамзи
изд.: Хермес
брой стр.: 256
цена: 29.99 лв.

Гурме представя
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“парижкият сладкар”

Вдъхновяващ, сложен, баланси-
ран и неустоимо апетитен 

също като класически френски 
сладкиш. Такъв е дебютният 
роман на британската авторка 
Лора Мадлен, чието действие 
се развива в Париж и се завърта 
около живота в една прочута 
сладкарница. 

Какво да очаквате от „Па-
рижкият сладкар”:

- Завладяваща история за 
любов, френско сладкарско изк-
уство и предателство

- Атмосферата на чаровния 
буржоазен и бохемски Париж в 
края на Бел епок

- Напрегнато академично 
разравяне на мистериозни от-
минали събития и страсти

- Два паралелни разказа в две 
епохи: Париж 1909 и Кеймбридж 
1988

- Жив, интересен и богат 
език

Париж 1909. В прочутата 
сладкарница Клермон случай-
ността среща младия Гийом с 
Жан, дъщерята на собственика, 
и му разкрива свят, за чието 
съществуване не е подозирал 
и който безвъзвратно го ома-
гьосва. Но не само вълшебства-
та  на френското сладкарско 
изкуство имат съдбовна роля 
за Гийом дю Фрер. В сладкар-
ницата младият мъж, дошъл 
от Бордо да търси работа и 
по-добри възможности, намира 
и любовта.

Кемйбридж 1988. Почти 
осемдесет години по-късно 

докторантка  попада на снимка 
на дядо си като млад заедно 
с приятелска двойка. „Прос-
ти ми”, е изписано с неговия 
почерк на плика, криещ черно-
бялата фотография, направена 
в Париж. Заинтригувана от 
тайната на дядо си тя се впуска 
да разбули една история за 
забранена любов и непрости-
мо предателство. Но среща 
сериозно препяствие в лицето 

на официалния биограф на дядо 
й, решен да направи сензация от 
тази история. 

Двата разказа се разгръщат 
пълнокръвно и увлекателно, за 
да се срещнат и да разкрият 
края на една история, в която 
съдбата си знае работата.

авладяваща историяЗ

Парижкият сладкар
Лора Мадлен

изд. “Gourmet Publishing”
352 стр., 14,00 лв.

в детството си лора мадлен 
се отдава на професионални 

актьорски изяви и обучение в 
театрална школа, но по-къс-

но променя намеренията си и 
постъпва в „нюнъм колидж”, 
кеймбридж, за да учи англий-
ска литература. автор е на 

художествена литература 
и на рецепти, работила е 

като сладкар в „доместик 
слътъри”. живее в бристол, 
но често гостува на семей-
ството си в девън, похапва 
сирене и палува със сестра 
си, авторката на фентъзи 

романи луси Хаунсъм.

снимка: Rachel Sherlock 
Photography



нови заглавия  www.helikon.bg

игри за ума. 
невероятната научна 
истина за твоя ум
Дженифър Суонсън
брой стр.: 104
цена: 14.90 лв.

моите 1000 въпроса - 
Какво наистина искам 
да знам
изд.: Коала прес
брой стр.: 320
цена: 29.99 лв.

и какво? Ще ставаш 
джедай?
Адам Гидуиц
изд.: Егмонт
брой стр.: 304
цена: 14.90 лв.

най-известните 
места на света
Любомир Русанов
изд.: Пан
брой стр.: 48
цена: 12.90 лв.

Гори тилилейски
Елин Пелин
изд.: Пан
брой стр.: 80
цена: 12.90 лв.

новата детска 
енциклопедия
изд.: Книгомания
брой стр.: 304
цена: 35.00 лв.

с любов, люси
Ейприл Линднър
изд.: Пан
брой стр.: 320
цена: 13.90 лв.

Български приказки за 
животни
изд.: Пан
брой стр.: 80
цена: 10.90 лв.

лира представя
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Изпълнена със завладяващи 
илюстрации от архивите 

на „Уорнър Брос”, тази магична 
книга ще ви увлече в оцветя-
ването на невероятни свят 
на Дж. К. Роулинг. Книгата за 
оцветяване не само е уникален 
подарък за всеки, който като 
дете се е надявал да получи 
писмото си от „Хогуъртс” или 
за първи път открива точно 
тази магия – тя е и първа част 
от предстоящи четири тема-
тични заглавия, всяко разкрива-
що по нов начин още малко от 
любимата сага.

От гербовете на четирите 
дома в „Хогуъртс” до екстра-
вагантните изделия на „Магий-
ки-шегобийки на братя Уизли”, 
светът на Хари Потър прелива 
от цветове. Изпълнена със 
сложни илюстрации и детайлни 
дизайни, използвани в създаване-
то на филмите от поредицата, 
тази книга ви кани да вдъхнете 
цветовете на магическия свят. 
Ще откриете също страни-
ци с вълшебни същества и 
култови сцени от филмите, 
от Разпределителната цере-
мония през първата година, до 
незабравимата финална битка 
между Хари и Лорд Волдемор, 
както и някои от великолепни-
те реквизити, използвани във 
филмите – например плакатите 
за „Дрънкалото”, Световната 
купа по куидич и Тримагическия 
турнир.

От оранжевите, кафяви и 
зелени нюанси, използвани да се 

предадат топлината и особе-
ностите на семейство Уизли, 
до специфичното смарагдово и 
сребристо на дома „Слидерин”, 
цветовете са съществен еле-
мент в оживяването на света 
на Хари Потър на големия екран 
и постигането на завладяваща 
атмосфера.

Изследвайте и експеримен-
тирайте смело в следващите 

страници, за да вдъхнете нов 
живот на магьосническия свят, 
очертан в черно-бяло. Нека 
филмовите кадри и концепту-
алните рисунки ви послужат 
едновременно като насоки и 
вдъхновение в пътешествието 
през вселената на Хари Потър.

всвета на Хари 
Потър

Хари Потър. Книга за оцветяване
изд. “INK”

96 стр., 14,00 лв.

Малкият принц оживява 
в ръцете на детето! 

Нарисувай ми овца е книжка 
за оцветяване, игра и не само. 
Нарисувай ми овца е издание за 
деца и не само. Тя е вдъхновена 
от любимото на редица поко-
ления произведение на Антоан 
дьо-Сент Екзюпери. И не само. 
По страниците на тази книга 
децата ще могат да оцветяват 
картини, населени с героите от 
Малкият принц, а с помощта 
на родителите си (и не само) да 
решават фантастични визуални 
задачи и ребуси, кръстословици, 
да си направят поп-ъп картич-
ка, самолет, вулкан и… още 
толкова много неща!

нарисувай 
ми овца

нарисувай ми овца
Дамян Дамянов

изд. “Сиела”
40 стр., 8,90 лв.



www.helikon.bg  нови заглавия

лешникотрошачката
Е.Т.А. Хофман
изд.: Коала прес
брой стр.: 106
цена: 16.80 лв.

Блендер
Цветослав Цонев - Цуро
изд.: Егмонт
брой стр.: 64
цена: 9.90 лв.

Приказки от 
мъгливия албион 
(Британски рицарски 
приказки)
изд.: Лабиринт
брой стр.: 32
цена: 16.90 лв.

андерсенови есенни 
приказки
Ханс Кристиан 
Андерсен
изд.: Smart Books
брой стр.: 112
цена: 9.99 лв.

идеи за весел и 
неповторим празник
изд.: Фют
брой стр.: 108
цена: 14.90 лв.

Ключът на Блекторн
Кевин Сендс
изд.: Егмонт
брой стр.: 312
цена: 12.90 лв.

огнедъх
Урсула Върнън
изд.: Плеяда
брой стр.: 160
цена: 12.00 лв.

анти дневник за 
нестандартно 
творчество
Дейвид Синдън и 
Никълъс Катлоу
изд.: Миранда
брой стр.: 0
цена: 11.95 лв.

Вакон представя
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“възходът на свръхчовека”

Внимание: „Възходът на 
свръхчовека” може да пре-

дизвика анормално поведение 
– още на първата страница ще 
ви изпълни неудържимо желание 
да разширите границите си и 
вероятността да не откриете 
крайния предел е заплашително 
голяма. 

Никога досега в човешка-
та история не сме ставали 
свидетели на такова скорост-
но развитие в човешките 
възможности. От десетилетия 
учените забелязват, че човек се 
държи различно в обстоятел-
ства, които изискват пълната 
му концентрация, независимо 
дали свири на инструмент, ме-
дитира, или, провесен от някоя 
скала, трябва да спаси живота 
си. Именно тогава идва внезап-
ното прозрение. Днес за първи 
път науката може да направи 
дисекция на това мистично 

състояние „в зоната”.
Стивън Котлър ни зареж-

да с нечовешкия адреналин на 
екстремните спортове, за да ни 
потопи изцяло в „потока” – със-
тояние на свръхконцентрация, 
светкавична преценка и безгреш-
ни решения. Могъщ коктейл от 
вещества на доброто настро-
ение и прилива на енергия екс-
плодират, когато сме в потока, 
и го превръщат в безусловно 
положително преживяване. То 
ни носи удовлетворение от 
работата, а удовлетворението 
ни води до успех. 

В света на екстремните 
спортове обаче правилните 
решения са паспортът, който 
гарантира оцеляването. „Някак 
едно поколение на саможиви 
бунтари пренаписа правилата 
на постижимото, не само вди-
гайки летвата, но заличавайки я 
като цяло. И това ни води до 

заключителния въпрос: къде – 
ако изобщо ги има – всъщност 
са нашите граници.”

Границите са там, където 
ние ги поставим, и е време да се 
освободим от тях. Време е за 
възход.

Стивън Котлър е сред най-
продаваните автори на „Ню 
Йорк Таймс”, журналист с мно-
гобройни награди и съосновател 

и директор на изследователския 
проект за генома на потока. 
Книгите му са превеждани на 
над 30 езика, а статиите му са 
публикувани в над 80 издания, 
включително „Ню Йорк Таймс”, 
„Таймс Мегазин”, „Джей Кю”, 
„Аутсайд”, „Попюлър Сайънс” и 
„Уол Стрийт Джърнъл”.

азтърсваща книгаР

възходът на свръхчовека
Стивън Котлър

изд. “Вакон”
288 стр., 17,00 лв.

„във „възходът на свръхчовека” 
присъстват множество научни 
обяснения как потокът помага 
на спортистите да достигнат 
върховите си възможности, защо 
това се случва все по-често през 
последните десетилетия и как 
почти всеки може да достигне 
пределите на своя потенциал.” 

Сърфър Мегазин

„неслучайно котлър се спира на 
екстремните спортове. тези 
атлети непрестанно се изправят 
пред избора „поток или смърт”, а в 
книгата откриваме възхитителни 

личности… Потокът се корени в 
мозъка и котлър отлично се справя 
с научното обяснение на механи-
змите.” 

Уошингтън Поуст

„възходът на свръхчовека” се чете 
на един дъх, променя правилата на 
играта и съдържа свидетелства 
за тайните на върховите човешки 
постижения – едно задължително 
четиво за всеки, който сериозно 
възнамерява да повиши нивото на 
възможностите си.” 

Рей Курцвайл,  
технически директор в „Гугъл” 
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диференциална 
психология
Томас Чаморо - 
Премусик
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 432
цена: 45.00 лв.

тета лечение - 
болести и 
разстройства
Ваяна Стайбъл
изд.: Аратрон
брой стр.: 516
цена: 26.00 лв.

дверите на 
възприятието
Олдъс Хъксли
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 192
цена: 11.00 лв.

литературен 
детектив
Тони Зарев
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 256
цена: 15.00 лв.

Преброяване на 
лудите (Поучителни 
истории из живота на 
настрадин Ходжа)
Съставител Огняна 
Иванова
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 128
цена: 10.00 лв.

Краят на властта
Мойзес Наим
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 390
цена: 20.00 лв.

монадология
Готфрид Лайбниц
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 100
цена: 10.00 лв.

50 места, които да 
посетите в България 
през 2016 г.
Колектив
изд.: Фабрика за книги
брой стр.: 176
цена: 18.00 лв.

написан в средата на 50-те го-
дини на ХХ в., „и страж да бди 

на пост” предлага по-пълно, обога-
тено разбиране и оценка на Харпър 
ли. това е незабравим роман, 
изпълнен с мъдрост, човечност, 
страст, хумор и елегантна точ-
ност – дълбоко вълнуваща творба, 
която вълшебно ни връща в една 
друга епоха и същевременно преос-
мисля днешното време. книгата 
не само потвърждава непреходния 
блясък на „да убиеш присмехулник”, 
но и предлага цялостно сравнение, 
добавя дълбочина, контекст и нов 
смисъл на класическия роман.

още с излизането си на англо-
езичния пазар „и страж да бди на 
пост” се превърна в бестселър. 
за по-малко от седмица само в 
саЩ и канада бяха продадени над 
1,1 милиона копия. за „да убиеш 
присмехулник” Харпър ли получи 
наградата „пулицър”.

ключът на соломон”  е новата 
книга на най-продавания 

португалски автор в света жозе 
родригеш душ сантуш.

в големия адронен ускорител 
в европейския център за ядрени 
изследвания е открит трупът на 
Франк белами – шеф на дирекция 
на цру. в ръката на жертвата 
има лист със символ и името на 
томаш нороня, което го превръща 
в главен заподозрян. по петите на 
португалския учен тръгват най-
безмилостните убийци на цру.

нищо неподозиращият историк 
изведнъж се оказва в центъра на 
шпионска мрежа от лъжи и коварни 
интриги. той може да докаже 
невинността си само като раз-
кодира предсмъртното послание 
на мъртвия агент. томаш обаче 
бързо разбира, че преследвачите 
му не се интересуват толкова от 
смъртта на белами, колкото от 
секретния му проект – „квантово 
око”.

и това ще мине” на милена 
бускетс  е международен лите-

ратурен феномен, издаден в над 30 
страни.  основните теми в него са 
загубата, любовта, секса, тъгата. 

бланка – главната героиня, не-
отдавна е загубила майка си – без-
възвратно и завинаги. обзета от 
скръб, самота и болка, тя оставя 
барселона зад гърба си и дири утеха 
в лятната семейна къща – дома на 
хиляди спомени. 

пристига в крайбрежния кадакес 
в компанията на децата си, двама-
та си бивши съпрузи, най-близките 
си приятелки и с идеята дори да 
открадне няколко мига с женения си 
любовник. 

“доколкото знам, единстве-
ното, от което няма махмурлук 
и което моментално разсейва 
спомена за смъртта, е сексът”, 
казва авторката.

бланка прекарва лято, окъпано в 
ослепителната средиземноморска 
светлина, и се отдава на всички 
забранени удоволствия. и посте-
пенно открива как да бъде отново 
щастлива и да живее според собст-
вените си правила – точно както 
майка й би желала. 

„и това ще мине” носи духа на 
древната мъдрост, че всичко - 
добро и лошо - е временно. романът 
бяга от отъпканите пътеки и 
умело балансира между меланхолия-
та и безгрижието, с което напомня 
„добър ден, тъга”. заради ефирния 
тон и фриволната елегантност 
милена бускетс е определяна като 
Франсоаз саган на XXI в. милена 
не крие, че книгата й е почти 
автобиографична – чувствена, 
свежа, откровена, остроумна, леко 

скандална и дълбоко разчувстваща. 
книга, изпълнена с несломимост и 
никакво намерение за отстъпление 
пред превратностите на живота.

„сексът ни напомня, че живо-
тът си струва. в същността си 
сме животни, физическия контакт 
носи облекчение. напомня ти, че си 
жив. обикновено мислите ни са в 
миналото или бъдещето, но сексът 
те принуждава да насочиш цялото 
си внимание към  това, което се 
случва тук и сега. като зъбобол, 
заставя те да живееш изцяло в 
настоящето”, твърди милена 
бускетс.

Интервю с авторката 
на „И това ще мине” 

четете на Lira.bg

и страж 
да бди на пост

ключът на 
соломон

и това ще мине

и страж да бди на пост
Харпър Ли

изд. “Бард”
272 стр., твърди корици - 14,99 лв.

меки корици - 17,99 лв.

Ключът на соломон
Жозе Родригеш душ Сантуш

изд. “Хермес”
464 стр., 17,95 лв.

и това ще мине
Милена Бускетс

изд. “Ера”
176 стр., 12,99 лв.
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