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Четящите хора 
не са “изчезващ вид”

Спаска Тарандова:

В месеца на любовта и виното, в раздвоението ни 
между Свети Валентин и Трифон Зарезан, може би 
най-добрият подарък си остава една хубава книга.



Благоевград 
ул. “васил левски” № 1, 
тел: 02 4604068, blagrad@helikon.bg 
Боровец
тел. 02 4604059, borovets@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
всеки ден новите 
книги онлайн

helikon.bg



за книгите и хората
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През дългите коледно-ново-
годишни празници, сред 

многото шеги край трапезата, 
една се заби в главата ми: „Всеки 
българин има по една торбичка 
с торбички.” Ставаше дума 
за Плюшкиновия ни навик, 
утвърдил се през столетията 
недоимък, да пастрим всичко. 
А по-точно – за онзи найлонов 
плик, в който събираме всички 
други, вече използвани, найлоно-
ви пликове.

Дали само българите постъп-
ваме така? Ние си падаме да 
лепим етикети. Да си спомним 
друга крилата фраза: „България е 
страната, в която на всеки ъгъл 
бръмчи флекс.” Добре. Но само 
за нас ли се отнася? Или просто 
показва, че ни е по-лесно да се 
надсмиваме над себе си, но не и 

да вникваме в дълбочината на 
нещата, в които са самоупрек-
ваме. Вярно, хуморът е това – 
да се плъзгаш по повърхността. 
Да се разхилиш на пльосналия се 
в локвата човек, без да поми-
слиш, че може да си е пукнал 
таза. И все пак…

На 4 януари почина Кубрат 
Томов, комуто дължа много за 
разкрепостяването на мозъка 
ми в годините на соца. Него-
вата тънка книжка „Резонанс-
но-изоморфният принцип”, 
разпространявана тайно на 
циклостил, направи повече за 
научното ми знание, отколко-
то професори като Николай 
Василев, който с ехидството на 
всезнаещ гуру веднъж се подигра 
на автора й във вестник „Сега”. 
Познавам такива хора. И те са 
като торбичката с торбич-
ките.

Още две думи за Кубрат. Той 
твърдеше в онова свое писание, 
че всичко във Вселената се 
повтаря на различни нива – от 
микросвета до макросвета. 
Проявите може външно да се 
различават, но в същността 
си са сходни. Така обясняваше 

и принципа на телекинезата – 
например огъването на вилица. 
Най-грубо казано, фотоните на 
мисълта създават холографска 
картина на извита вилица, 
която въздейства на съответ-
ните миниатюрни структурни 
частици в реалната вилица и 
понеже са в едно ниво с тях, им 
придават желаните промени. 
А те ги препредават нагоре по 
следващите нива – атомно, мо-
лекулно и прочие. От вътреш-
ната торбичка на външната. И 
вилицата се огъва. 

Светла ти памет, Кубрат! 
Понеже светът е резонансно-
изоморфен, навярно и там, 
където си, събирате торбич-
ки в торбичка. Възможно е 
професорът, който също вече е 
из тоя район, да си е променил 
мнението за теб. Но съм сигу-
рен, че поне ти сред найлонови-
те пликове имаш и хартиени 
от любимата си книжарница. 
Знаещите всичко може и да 
не влизат по такива места. 
Ние, обаче, нехабилитираните, 
обичаме да влизаме, защото 
продължаваме да се учим. Едни в 
„Хеликон”, други – другаде.

торбичка с торбички
Издател ЛиРА.БГ, e-mail: lira.bg@abv.bg,  
info@lira.bg, www.lira.bg
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Възможно е някои данни за книгите, 
които са били променени в последния 
момент, да не са отразени на страни-
ците на списанието. От редакцията
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Четящите хора 
не са “изчезващ вид”

Спаска Тарандова:

В месеца на любовта и виното, в раздвоението ни 
между Свети Валентин и Трифон Зарезан, може би 
най-добрият подарък си остава една хубава книга.

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
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Кой е малкият 
приятел?
дона тарт, авторката на „тай-
ната история” и носителка на 
пулицър 2014 г. за невероятния 
си шедьовър „Щиглецът”, отново 
ни изненадва с голяма книга! 
„малкият приятел” ни потапя в 
дебрите на една семейна сага: 
три чудати пралели, дъщерята 
на едната, която е вечно под 
замаята на успокоителните хап-
чета, двете й ексцентрични деца 
и сянката на тяхното братче 
- робин, починало преди години 
при трагични обстоятелства 
на семейно тържество. това е 
тяхната история.

Хариет, едната сестричка 
на малкия робин, 11 години след 
трагедията решава заедно със 
своя приятел Хийли да разберат 
кой е убил братчето й и да го 
накажат. търсенето ги повежда 
на опасно пътешествие през 
тайни и опасности в дълбо-
кия американски Юг. Щатски 
престъпници, бивши затворници, 
производство на дрога в карава-
на в гората, странни религиозни 
практики са част от градската 
фауна в затънтеното градче 
край мисисипи, в което Хариет и 
Хийли живеят.

това е история за любовта, 
за смелостта, за пътя, по който 
всеки един поема, за да се справи 
с болката и трагедията. разказ 
за детството, за изграждането 
и израстването. Криминална, 
тревожна история в готически 
стил, която ни оставя без дъх. 

в книгата има всичко от 
живота: любов и болка, спасение 
и гибел, добро и лошо. по кой път 
ще поемем, зависи и от нас.

александра янкова
ХелиКон-стамболийсКи Художествена литература

Бягството
дейвид балдачи 
обсидиан

адвокат на престъпници
джон гришам
обсидиан

караджата
георги божинов
Хермес

яж, моли се и обичай
елизабет гилбърт
прозорец

японският любовник
исабел алиенде
Колибри

лъжи на дивана
Ървин д. Ялом
Колибри

да убиеш присмехулник
Харпър ли
бард

Блудният син
даниел стийл
бард

Баба праща поздрави и се 
извинява
фредрик бакман
сиела

калуня-каля 
луксозно издание
георги божинов
Хермес

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1900 
лв.

1699 
лв.

1599 
лв.

1500 
лв.

1995 
лв.

2000 
лв.

1800 
лв.

1500 
лв.

1295 
лв.

1900 
лв.

неХудожествена литература
За мен е чест. открове-
нията на слави Трифонов
слави трифонов, иво 
сиромахов
сиела

Пътят на лимфата - 
ключ към живота
татяна Костадинова
най адвент

силата на разума
ориана фалачи
издателска къща маК

чудото монтесори
елена тимошенко
асеневци

обичам цветовете. 
анти-стрес книга за 
оцветяване
миранда

101 отбивки
иван михалев
сиела

chanel. животът й 
отблизо
лиза чани
A&T Publishing

владимир Путин. неизбеж-
ните войни
михаил зигар
слънце

скритият дар
джериес авад
AMG Publishing

география на 
блаженството
ерик уайнър
фабер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1600 
лв.

1000 
лв.

1200 
лв.

1490 
лв.

595 
лв.

1690
лв.

3000 
лв.

1499 
лв.

1000 
лв.

1800 
лв.
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удоволствието 
да преоткриеш 
Лъдлъм

около Коледа и нова година 
препрочетох три книги от 
робърт  лъдлъм – „мистерията 
миша”, „предупреждението на 
амблър” и „директивата Янсън”. 
чел съм ги преди години и бях 
забравил колко увлекателно пише 
той. всяка негова книга е като 
матрьошка – отваряш една и 
от нея се показва друга. просто 
лъдлъм ни води през романите 
си като през лабиринт – не 
знаеш какво ще се появи зад 
ъгъла. в тях има всичко – и 
неочаквани обрати, и хитроумни 
ходове, и често пъти абсолют-
но изненадващ край, и много 
поуки за читателите. впечатли 
ме и друго – главните герои 
не са супермени, а разчитат 
на партньори, съратници и 
приятели, на свой екип. макар 
да са писани преди 15-20 години 
книгите са актуални и днес – 
разделението в обществото, 
двуличието и бюрокрацията в 
администрацията, политиката 
на неглижиране и незачитане 
правата на малцинствата и по-
малките държави, стремежът 
към абсолютна власт, вземане 
на еднолични решения по важни 
проблеми, стремеж за сплашване 
и ограничаване на свободата 
на словото, политика в угода 
на нещо и някого. препрочита-
нето на тези книги за мен бе 
истинско удоволствие, може би 
дори по-голямо това при първия 
им прочит.

емил аПосТолов
КомпЮтЪрен спеЦиалистелеКтронни Книги

милениум. онова, което 
не ме убива
давид лагеркранс
Колибри

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

силата на разума
ориана фалачи
издателска къща маК

изкуството 
да бъдеш бог
морган скот пек
Кибеа

взривоопасна истина
Щефани рос
егмонт

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

Бъдеще
дмитрий глуховски
сиела

сладко палаво момче
Кристина лорен
егмонт

сексът и комунизмът
милена фучеджиева
Enthusiast

Тайната на орела
ерез ахарони
Колибри

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1100 
лв.

1320
лв.

1299 
лв.

1000
лв.

1100 
лв.

600 
лв.

1599 
лв.

800 
лв.

595 
лв.

800 
лв.

1500 
лв.

тийн Книги
Просто Тини
мартина стоесел
егмонт

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

Българ: книга-игра
неделчо богданов
сиела

дръндьото: направи-
си-сам книга
джеф Кини
дуодизайн

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

1 страница на ден: ежедне-
вен творчески спътник
адам дж. Кърц
A&T Publishing

наследниците: 
Заклинанията на мал
егмонт

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1990 
лв.

1790
лв.

1299 
лв.

2490 
лв.

1490 
лв.

1490 
лв.

малкият принц
антоан дьо сент 
екзюпери
лъчезар минчев

600 
лв.

1390
лв.

990 
лв.

Българ: книга-игра 2
неделчо богданов
сиела

1390 
лв.
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бЪлгарсКа Художествена литература
караджата
георги божинов
Хермес

калуня-каля 
луксозно издание
георги божинов
Хермес

сянката на 
александър велики
антон дончев
захарий стоянов

432 херца
недялко славов
Хермес

Български хроники
стефан Цанев
жанет-45 

гризли. нови разкази
деян енев
рива

гръцко кафе
Катерина Хапсали
Колибри

кан Тервел - кошмарът 
на Халифата 
емил димитров
фабер

обърни се със смях назад
михаил вешим
сиела

ороци. есеистика
теодора димова
сиела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1295 
лв.

1500
лв.

1600 
лв.

1300
лв.

1300 
лв.

1200
лв.

1499 
лв.

1295 
лв.

2500 
лв.

1995 
лв.

1900-те жители на 
малкия Хей-он-

Уай разполагат с повече от 
40 книжарници. Както и да 
го смятаме, излиза, че се пада 
по една книжарница на всеки 
50 души от населението на 
градчето... Веднага възниква 
логичният въпрос: как тога-
ва се издържат магазините 
за книги?

Да се върнем обаче около 
половин век назад във вре-
мето. Първата книжарница 
в малкото населено място, 
което е точно до границата 
с Англия, отваря врати през 1961 г. Дотогава Хей-он-Уай си било съвсем обикнове-
но градче на ръба на скуката. Коренякът Ричард Бут решава да изкупува книги от 
затварящи американски библиотеки. За да му излезе по-евтино, организирал своята 
книжарница в сградата на пожарната.

Идеята се харесала на съгражданите на Бут и скоро се появили и конкуренти. 
Търговията с книги втора ръка се превърнала направо в епидемия – в един момент 
на всеки ъгъл имало книжарница. Така се родила и титлата Град на книгите, както 
медиите започнали да наричат уелското градче. А то от своя страна бързо събудило 
интереса на туристите. Така в наши дни привлича поне половин милион годишно, 
които идват, за да усетят уникалната книжна атмосфера...

Интересен ракурс на случващото се в Хей-он-Уай е и фактът, че много библиоте-
ки откриват тук свои книжни щандове, като идеята е да се освободят от част от 
фонда си, същевременно сдобивайки се със средства за нови книги. Друга отличител-
на черта на книжния пазар са т. нар. Книжарници на честта. Това са малки сергийки 
под открито небе, за които не се грижи никой. Книгите в тях са обикновено съвсем 
евтини – просто избираш и пускаш пенсовете в специална дървена кутия.

От 1988 г. Градът на книгите има и свой фестивал на книгите. Събитието, пос-
ветено на литературата и изкуството, се радва на голям интерес сред писателите. 
В Хей-он-Уай и те са у дома си.

Когато през ХIХ в. братя Грим събирали приказки, 
Вилхелм, единият от братята, предположил, че 

много от тях съществуват от преди хиляда години, а 
не както дотогава се предполагало, от преди стотици. 
Последни проучвания, цитирани от английския в. „Теле-
граф”, показват, че предположението на Вилхелм може 
би е вярно. Докладът от това изследване, който е пуб-
ликуван в английския научен вестник „Royal Society Open 
Science”, е съставен от Сара Граса да Силва, фолклорист 
от Новия Университет в Лисабон, и Дамшид Техрани 
от факултета по антропология в University of Durham.

Макар че две от най-известните приказки, „Красави-
цата и Звяра” и „Румпелщилцен”, са написани в периода 
ХVII-ХVIII век, ново изследване, при което е използвано 
математическо изчисление, проследява произхода им 
4000 години назад. И в крайна сметка се оказва, че те не 
са най-старите приказки.

„Ковачът и Дяволът” е на 6 хиляди години, като произходът й датира още от 
Бронзовата епоха. Това е история за ковач, който сключва сделка със зло свръхестест-
вено същество, за да получи свръхчовешки сили. Друга популярна любима приказка е 
„Джак и бобеното зърно”, която е на около 5000 години.

„Удивително е как тези приказки са устояли на времето, без дори да бъдат записа-
ни. Те са по-стари и от английския език и са разказани на език, който вече не съществу-
ва”, казва д-р Техрани.

Но да се изследва произходът на приказките е трудно, защото по-голямата част 
от тях са били записани за първи път през ХVII век. Въпреки че има и такива, които 
са се появили по-рано в писмен вид, като, например, гръцките и римските митове.

Макар мнозина да не са съгласни, според Вилхелм Грим традиционните немски 
приказки, които той и брат му Джейкъб събират и публикуват за първи път през 
1812 г., като „Пепеляшка” и „Хензел и Гретел”, имат скандинавски и южноазиатски ко-
рени. „Тествахме хипотезата на Вилхелм Грим и смятаме, че е прав”, допълва Техрани.

градът на книгите е в уелс

вълшебните детски приказки 
са на хиляди години



Госпожо Тарандова, като 
дългогодишен библиотечен 
работник със сигурност 
познавате картината на 
четящите хора у нас в разви-
тие. Какво се промени в нея, 
накъде вървим? Остават ли 
читателите „последни мохи-
кани” или напротив?

Да, наистина имам дългого-
дишен опит. И затова мога да 
кажа, че четящите хора не са 
„изчезващ вид”, те винаги ще 
бъдат около 25% от населе-
нието в България, което е 
среден показател, характерен за 
Балканите и южните страни 
в Европа. Като библиотекар 
много ми се иска да бъдем като 
северна Европа, където между 
50 и 70% от населението има 
читателска карта от местна-
та библиотека, има отношение 
към литературата, четенето и 
грамотността в обществото 
като цяло, но затова са необхо-
дими целенасочени усилия и мно-
гогодишна работа, необходими 
са политики, както е модерно 
да се казва. По мое мнение, се 
забелязва една положителна 
тенденция в нашето общество. 
Ако в ранните години на 90--те 
книжарниците бяха почти 
изчезнали и имаше предимно 
улични сергии, то днес разпола-
гаме с прекрасни нови книжарни-
ци, които функционират като 
комплексни  центрове, в които 
можеш и да четеш, да се срещаш 
с автори от цял свят, да си 
изправен пред труден избор при 
това разнообразие от заглавия. 
Самите издания с годините 
стават все по-съвършени, като 
произведения на изкуството. 
Все пак не можеш да купиш всич-
ко, което искаш да прочетеш 
сега на момента или по-късно. 
Затова има библиотеки, които 
могат да дадат на жадния за зна-
ние читател всичко, но в бъл-
гарски условия функционират 
доста трудно. С приемането 
на Стандарта за библиотечно-
информационно обслужване се 
надявам не само библиотеките, 
а най-вече българският читател 
да отвоюва правото си да 

има достъп регулярно до нови 
заглавия, до периодични издания, 
до бази данни и пълнотекстови 
онлайн ресурси, да има свободен 
достъп до интернет.

Какво мислите за днешната 
роля на читалищата? Какво 
бихте променили, ако зависе-
ше изцяло от Вас?

Съвременното народно чи-
талище го виждам като център 
на общността и ценен участ-
ник в местното развитие. 
То трябва да е институция, 
развиваща не само дейности за 
поддържането на традиционни-
те форми на културата и фолк-
лора на местното население, 
популяризирането и съхранява-
нето му, но и да функционира 
като съвременен център за 
библиотечно-информационно 
осигуряване на населението, 
който подпомага достъпа до 
информация и образование чрез 
използването на съвременни-
те технологии. Читалище-
то трябва да бъде активна 
неправителствена организация, 
подпомагаща местното разви-
тие и гражданското участие. 
За съжаление, малка част от 
читалищата в страната могат 
да се определят по този начин 
с остарялата си материална 
база, с развиването на неприсъ-

щи дейности с цел осигуряване 
на допълнителни средства в 
бюджета и с липсата на визия в 
много от настоятелствата как 
трябва да се развива читалище-
то днес.

Как ще коментирате про-
тестите на Вашите колеги 
библиотекарите от преди 
месец-два? Имат ли те осно-
вание да негодуват? 

Напълно справедлив про-
тест. Жалкото е, че трябва 
да се стига до такива форми, за 
да се отпуснат допълнителни 
средства в последния момент. 
За съжаление средствата, кои-
то бяха гласувани допълнително 
няма да решат проблемите със 
системното недофинансиране 
на сектора. Ниското заплащане 
на труда, недостатъчните 
средства за развитие на библио-
течните колекции, за инвести-
ции в нови технологии няма да 
бъдат решени и с този бюджет.  

  
Имате ли препоръки към 
институциите, от които 
зависи четящите у нас да не 
оредяват? И към кои инсти-
туции по-точно?

Дали някой чете повече 
или по-малко е въпрос на личен 
избор. Дълбоко убедена съм, 
че това зависи, първо, от 

семейството, там се поставя 
началото. Библиотеката – об-
ществена или училищна, универ-
ситетска или специална може 
да поддържа и задълбочава ин-
тереса само при наличието на 
богати колекции и разнообраз-
ни програми. Това може да се 
получи само ако съответните 
министерства, университети 
и общини имат за приоритет 
грамотността, образованост-
та и просперитета на нацията, 
а те неизменно преминават през 
четенето. Вторият фактор е 
добрата литература и качест-
веното книгоиздаване. 

Какво ви е мнението за елек-
тронната книга и нужна ли 
ни е тя?

Да, щом се е появила, значи е 
задоволила някаква потребност. 
Аз имам много приятели, които 
все повече откриват предим-
ството на това да четеш 
онлайн от безплатни източни-
ци или да си купиш отвсякъде и 
по всяко време всичко, което се 
предлага в електронен формат. 
Разбира се, то все още преобла-
даващо е на английски език, но се 
надявам и българските издатели 
да предлагат все повече елек-
тронни книги.

Често „глобализация” звучи 
като мръсна дума. Как ще 
опровергаете това?

Глобализацията е мощен 
процес, който засяга всички 
обществени процеси и зато-
ва не може да го разглеждаме 
едностранчиво. Днес всичко е 
информация, а ние като част 
от западния свят имаме голя-
мото предимство с достъп до 
източници и канали за инфор-
мация от различен характер. 
Всичко в света на политиката, 
икономиката, науката, култу-
рата, спорта и развлеченията 
достига до нас на момента и 
само от нас зависи да имаме пра-
вилното осъзнаване и разбиране 
на процесите и явленията, да 
пазим свободата си и ценно-
стите, които правят Европа 
уникална. 

Интервю
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етящите хора не са 
“изчезващ вид”Ч

Спаска Тарандова:

спасКа тарандова е изпъл-
нителен директор на фондация 

„глобални библиотеки – българия”. 
от 2008 до 2014 г. е заместник 

директор по библиотечната дей-
ност и автоматизация в столична 
библиотека.  член на управителния 

съвет на българската библио-
течно-информационна асоциация. 

създател /заедно с жюстин 
томс/ на  една от най-успешните 
кампании за насърчаване на дет-

ското четене „забавното лятно 
четене”. активен участник и в 
кампанията „чети с мен” под 

патронажа на президента 
на република българия.



нови заглавия  www.helikon.bg

бялата гвардия
Александър Бушков
изд.: Персей
брой стр.: 320
цена: 12,99 лв.

смърт във вода
Торкил Дамхауг
изд.: Изида
брой стр.: 384
цена: 16,00 лв.

Жените, които го 
познаваха
Юрт и Русенфелт
изд.: Ера
брой стр.: 480
цена: 18,00 лв.

блудният син
Даниел Стийл
изд.: Бард
брой стр.: 304
цена: 15,99 лв.

непознатият
Харлан Коубън
изд.: Колибри
брой стр.: 384
цена: 16,00 лв.

Загадката на 
катакомбите
Том Егеланд
изд.: Персей
брой стр.: 224
цена: 10,00 лв.

тихият палач
Патриша Корнуел
изд.: Бард
брой стр.: 464
цена: 16,99 лв.

тайната на орела
Ерез Ахарони
изд.: Колибри
брой стр.: 288
цена: 18,00 лв.

Сиела представя
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Едва ли има друго място, 
на което можем да вкусим 

сладко-горчивата есенция на 
любовта, пресъздадена чрез 
неповторимото перо на 16 
от най-добрите съвременни 
български автори. Алек Попов, 
Георги Господинов, Захари 
Карабашлиев, Теодора Димова, 
Кристин Димитрова, Васил Па-
найотов, Владимир Зарев, Ганка 
Филипова, Георги Томов, Емил 
Андреев, Емануил Видински, 
Иво Иванов, Илиян Любомиров, 
Мирела Иванова, Палми Рачев 

и Радослав Парушев изливат 
душата си на страниците на 
сборника „Обича ме, не те оби-
ча”, който излиза в навечерието 
на празника на влюбените, за 
да ни напомни колко многолика 
всъщност е любовта.

16 разказа за любовта

Обича ме, не те обича
сборник с разкази, съставител 

Захари Карабашлиев
изд. “Сиела”

250 стр., 12,90 лв.

иографията на 
Джими Пейдж

“Светлини и сенки”

б
Потайният музикант рядко 

се изповядва пред журнали-
сти и макар да са написани мно-
го книги за него и за историята 
на „Лед Цепелин”, няма друга, 
която да предава толкова под-
робно цялата история на един 
от най-значимите феномени в 
историята на рока. Авторът 
Брад Толински – главен редактор 
на сп. Guitar World – е включил 
поредица от интервюта с 
Пейдж и с думите на самия ки-
тарист описва както неговите 
ранни години в Англия, така и 
големите му успехи с „Цепелин” 
и сензационните турнета на 
групата. Не са пропуснати и 
партньорствата на китариста 
с легенди като Том Джоунс, „The 
Who” и Ерик Клептън. Джими 

Пейдж говори откровено за 
декадентските, но изключител-
но продуктивни години с „Лед 
Цепелин”, отношенията му с 
Робърт Плант, Джон Бонам и 
Джон Пол Джоунс и за създава-
нето на песни като Stairway to 
Heaven и Kashmir.

светлини и сенки. разговори с 
Джими Пейдж 
Брад Толински

изд. “Сиела”
280 стр., 15,00 лв.



www.helikon.bg  нови заглавия

Островът на 
изобилната любов
Франческа Лия Блок
изд.: Екслибрис
брой стр.: 208
цена: 13,90 лв.

Две години, осем 
месеца и двайсет и 
осем нощи
Салман Рушди
изд.: Колибри
брой стр.: 336
цена: 20,00 лв.

Златният син
Шилпи Сомая Гоуда
изд.: Хермес
брой стр.: 384
цена: 15,95 лв.

носталгични истории 
(Великите писатели 
разказват)
изд.: Smart Books
брой стр.: 144
цена: 10,00 лв.

скълдъгъри Плезънт 
9 - смъртта на 
светлината
Дерек Ланди
изд.: Артлайн Студиос
брой стр.: 670
цена: 16,99 лв.

лятно утро, лятна нощ
Рей Бредбъри
изд.: Бард
брой стр.: 176
цена: 14,99 лв.

разумът на съня
Иван Кулеков
изд.: Жанет-45
брой стр.: 216
цена: 15,00 лв.

Клуб “Петък 13”
Евгений Кузманов
изд.: Захарий Стоянов
брой стр.: 270
цена: 15,00 лв.

Франсис Ъркарт далеч не е приключил своята борба за власт. 
Макар всичките му преки врагове да са сразени, той е готов 

да се впусне в поредната битка – този път срещу новия британски 
крал. Недоверието между двамата бързо ескалира до откровена 
вражда. В битката се включват манипулирани медии, фалшиви из-
следвания на общественото мнение, сексуални скандали и икономи-
чески заплахи. Обект на атаката на Ъркарт са не само роднините 
и близките на краля, но и самият монарх, и институцията, която 
той представлява. В продължението на сензацията „Къща от кар-
ти” Добс уверено продължава мрачната си приказка за алчността и 
корупцията, които са неделима част от ежедневието на властни-
ците.

Седемстотин години моят народ е бил поробен, безгласен, без надежда. 
Сега аз съм техният меч. И не прощавам. Не забравям. 

Изминали са векове откакто Железните Златни са оформили 
човешкото общество спрямо своите желания. Били са векове 

на космически войни и завоевания, но и времена на упадък. Ста-
рите Железни Златни вече ги няма, а единственият им истински 
наследник е Дароу ау Андромед. Той е свиреп воин, блестящ тактик 
и водач, издигнал се върху планина от трупове, но и криещ мрачна 
тайна. Дароу е бивш роб, роден в кастата на Червените и моде-
лиран като оръжие в тялото на Златен. Той води своята тайна 
война в космоса, за да освободи 
Червените и да разбие кастовото 
общество. Бляскавата му броня и 
инстинктите на роден убиец го 
пазят от мечовете на враговете, 
но нищо не може да защити душата 
му, когато се налага да жертва 
приятели…

Книгата е носител на Goodreads 
Choice Awards в категория „фантас-
тика” за 2015 г.

В далечна земя, управлявана 
от жестоко момче убиец, 

всяка зора носи тъга на различно 
семейство. Халид, осемнайсет-
годишният халиф на Хорасан, 
несъмнено е чудовище. Всяка 
нощ той взима за съпруга раз-
лично момиче, а на сутринта 
палачът му увива копринено 
въженце около врата й. Когато 
най-добрата й приятелка се 
превръща в жертва на Халид, 
Шахризад се заклева да отмъсти 
за смъртта й и доброволно 
пожелава да стане следващата 

жена на халифа. Нощ след нощ 
Шахризад омагьосва Халид чрез 
историите си, борейки се с 
настъпването на утрото. Но 
се случва нещо, което тя не е 
предвидила. Халид е различен от 
това, което си е представяла 
– чудовището няма нищо общо 
с легендите, които се носят за 
него. А когато открива, че за 
всичко има причина, Шахризад 
трябва да се бори, за да спаси не 
само себе си, но и момчето, кое-
то е започнала да обиква. Време-
то изтича. А зората никога не е 

добре дошла. Вдъхновен от кла-
сическите приказки от „Хиляда 
и една нощ”, романът „Гневът и 
зората” е богат, съблазнителен 
разказ, който държи читателя 
в напрежение до края.

сензацията „Къща от 
карти” продължава

продължението на 
„червен изгрев”

вдъхновен от „Хиляда и една нощ”

Да изиграеш краля
Майкъл Добс
изд. “Сиела”

312 стр., 16,00 лв.

Златен син
 Пиърс Браун
изд. “Сиела”

560 стр, 15,00 лв.

гневът и зората
Рене Адие

изд. “Сиела”
416 стр., 13,90 лв.

Сиела представя
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бразилска пеперуда 
зад моето рамо
Анна Колчакова
изд.: Летера
брой стр.: 152
цена: 12,00 лв.

ние, останалите, 
просто живеем тук
Патрик Нес
изд.: Артлайн Студиос
брой стр.: 322
цена: 19,99 лв.

летен дъжд
Ахмед Хамди 
Танпънар
изд.: Прометей
брой стр.: 144
цена: 8,00 лв.

бог съществува и аз 
го срещнах
Андре Фросар
изд.: Прозорец
брой стр.: 120
цена: 12,00 лв.

и тогава стигнахме 
края
Джошуа Ферис
изд.: Жанет-45
брой стр.: 414
цена: 16,00 лв.

Котешката маса
Майкъл Ондатджи
изд.: Лъчезар Минчев
брой стр.: 262
цена: 16,00 лв.

Парижки синдром
Тахир Шах 
изд.: ИК Барака
брой стр.: 308
цена: 14,70 лв.

сянката на александър 
Велики
Антон Дончев
изд.: Захарий Стоянов
брой стр.: 350
цена: 25,00 лв.

Погребални обреди” е роман, 
написан по действителен 

случай. Исландия, далечната 
1829 г. Книгата описва истори-
ята на младата Агнес, обвинена 
в брутално убийство. Тя е 
осъдена на смърт и изпълнение-
то на присъдата й е последната 
публична екзекуция, извършена 
в Исландия. По това време в 
страната няма затвори, затова 
младата жена е изпратена да 
прекара зимата преди своята 
екзекуция в отдалечена ферма 
на север. Селяните са ужасени 
от перспективата да общуват 
с жена, обвинена в убийство, и 
напълно изолират Агнес. Един-
ствено Тоти – млад свещеник 
– разговаря с нея и се опитва 
да я разбере. С наближаването 
на фаталния ден фермерското 

семейство ще открие другата 
страна от историята на осъде-
ната на смърт.

Голямо предизвикателство 
за авторката Хана Кент е да 
изгради история, състояла се в 
толкова далечно време и в една 
непозната земя (писателката е 
австралийка). Нейният разказ е 
основан на щателно проучване 
на документални свидетелства. 
В Историческия музей в Рейкя-
вик е запазена дори брадвата, с 
която са се извършвали екзеку-
циите. Действието тиктака в 
ритъма на работа на фермата, 
където Агнес прекарва дните 
си: стригане, агнене, доене, клане 
и... празнотата на исландската 
зима. Образните и пълнокръвни 
описания отнасят читателя 
насред смразяващите полета и 

недотам цивилизования исланд-
ски бит от началото на XIX в. 
Героите представят различни-
те си гледни точки, но повече 
неща остават недоизказани. 
Въпреки че знаем какво трябва 
да се случи накрая, напрежение-
то не стихва до последно.

Хана Кент е родена през 1985 г. в 
австралия. основател и редак-

тор е на литературно списание 
и завършва магистратура по 

творческо писане. през 2011 г. 
печели наградата на австралия 

за непубликуван ръкопис с романа 
„погребални обреди”. Книгата е 

издадена през 2013 г. и мигновено 
става бестселър. номинирана е в 

множество литературни конкурси, 
сред които „дебют на годината” на 

в-к гардиън и печели над 10 приза.

Литус представя
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стинска криминална 
история

“погребални обреди”

И

Погребални обреди
Хана Кент

изд. “Литус”
336 стр., 17,00 лв.

Ако сте запленени от маги-
ята на седмото изкуство 

и от опасния чар на родното 
кино, журналистът Пенчо 
Ковачев разказва за нашите най-
известни актьори в „25 звезди 
на българското кино”. Книгата 
представя не само познати име-
на, а и любими лица от екрана. 

Пенчо Ковачев умело изграж-
да пъстра актьорска палитра: 
едни умеят да разсмиват, други 
– да мълчат. Някои от филмите 
провокират спорове и остри 
дискусии. Но има и такива, в 

които човек лесно се познава 
– с тях отново се смеем или 
просълзяваме. 

Георги Калоянчев, Никола 
Анастасов, Георги Парцалев, 
Невена Коканова, Катя Паскале-
ва, Апостол Карамитев, Коста 
Цонев, Ваня Цветкова, Чочо 
Попйорданов са само част от 
тях. Авторът представя ак-
тьорите така, че дори новите 
поколения, които не познават 
лично творците, няма как да 
не ги заобичат. Отразени са 
техните най-запомнящи се роли, 

които ги издигат в любимци 
на българския зрител. Мнозина 
са без актьорско образование, 
но нима някой би предположил? 
Техни колеги споделят свои спо-
мени от снимачната площадка.

Книгата е изпъстрена с 
близо 150 чернобели и цветни 
снимки, които проследяват 
превъплъщенията на екранните 
любимци.

любими български актьори

25 звезди на българското кино
Пенчо Ковачев

изд. “Литус”
324 стр., 19,00 лв.
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големите малки лъжи
Лиан Мориарти
изд.: Хермес
брой стр.: 416
цена: 15,95 лв.

Може би си отиваме
Ян Балабан
изд.: Изида
брой стр.: 158
цена: 8,00 лв.

лъжи на дивана
Ървин Д. Ялом
изд.: Колибри
брой стр.: 464
цена: 20,00 лв.

съвсем като в 
живота
Сантяго Ронкалиоло
изд.: Захарий Стоянов
брой стр.: 334
цена: 20,00 лв.

ловец на черепи
Лев Пучков
изд.: Хермес
брой стр.: 480
цена: 15,95 лв.

Портата на Месията
Филип Льо Роа
изд.: Колибри
брой стр.: 360
цена: 17,00 лв.

бертран и лола
Анжелик Барбера
изд.: Ера
брой стр.: 408
цена: 16,00 лв.

Мина и магията за 
предсказание Кн.2
Весела Фламбурари
изд.: MBG BOOKS
брой стр.: 256
цена: 9,90 лв.

Изток-запад представя
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За сюжет на романа „Крайреч-
но царство” (досега известен 

у нас със заглавието „Речни 
заливи”) на Ши Найан е послу-
жило селското въстание от 
времето на династията Сун 
в началото на 20-те години на 
ХІІ в. Негов водач бил Сун Дзян 
(реална историческа личност). 
Действието се развива там, 
където се срещат границите на 
днешните провинции Шандун, 
Хънан и Хубей.

Ши Найан описва стана 
на благородните разбойници, 
неприели несправедливостта на 
властите. Малкият въстаниче-
ски лагер постепенно се превръ-
ща в страшна сила, а славата им 
се простира надалеч – войските 
не смеят дори да се приближат 
до тях. В него всички са равни; 
цари справедливост и дове-
рие. Тази утопия е непобедима 
до момента, когато правят 
компромис с императорската 
власт. След това всичките 108 
герои загиват.

Романът поставя началото 
на авторския роман в Китай. 
Литературната традиция на 
Китай е неразделно свързана 
с народното творчество и 
„Крайречно царство” не прави 
изключение. Приема се, че вер-
сията, в която са включени 70 
глави, е написана от Ши Найан; 
следващите 50 глави се припис-
ват на Луо Гуанджун. Наред със 
„Сън в алени покои” и още два 
романа, книгата е призната за 

еталон за китайската класиче-
ска художествена литература 
и е образец за следващите прик-
люченски и героични романи в 
продължение на няколко века.

Няма точни сведения за 
живота на Ши Найан и някои 
изследователи спекулират 
с живота и личността му. 
Според официални исторически 
данни Ши Найан е приятел и 
учител на Луо Гуанджун, автор 
на „Повест за Трицарствието”. 
Той живее и твори в преломно-
то време на възкачването на 
династията Мин. Писателят 
отказал да служи на новия гос-
подар и посветил остатъка от 
дните си на романа.

Вече излезе първият том на 
книгата; вторият се подготвя 
за печат. За ценителите на кла-
сиката предстои да се преведе и 
третият том, който допълва 
историята и до момента не е 
публикуван на български.

Kитайска класика

Крайречно царство
Ши Найан

изд. “Изток-запад”
616 стр., 25,00 лв. меки корици,

30,00 лв. твърди корици

Томас Фрам – 
българският патриот

людмила еленкова
радио „ХелиКон”

липсва ви самочувствие, нямате 
оптимизъм, или дързост и 
младост да емигрирате? стойте 
си вкъщи, на сигурно, с книга в 
ръка. тази ще ви върне усмивките, 
може да опресни знанията ви по 
история и нещо прашасало, мило и 
родно да изскочи като сувенир от 
старата ракла. 

томас фрам, германски публи-
цист и вечно влюбен в българия 
човек, събра над десетгодишния 
си опит с нашата страна, за да 
образова своята. Книгата му 
„двете половини на ореха. един 
германец в българия” е сладкоду-
мен сборник със статии, отначало 
предназначени за немска публика, 
но повече се радва на интереса 
на българската. благодарен и 
сащисан от местната топлота и 
душевно богатство, томас фрам 
разказва всичко, което ние знаем 
за себе си от друга перспектива. 
Колективният образ на един народ 
е трудоемка работа. но той 
педантично, спокойно и умерено 
подбира тези думи и събития, 
възможни да очертаят терито-
риалната, психологическа и демо-
графска карта на българия. от 
първата страница, където е пре-
вел куплет от химна на немски, та 
до последната, описваща чакането 
на нашенска митница, изминаваме 
заедно криволичещ исторически 
път. темите са разнопосочни. 
Кога европа ни припознава за част 
от себе си, допуска ли да имаме 
общо бъдеще, кои са трънливите 
трасета – към средновековието, 
през възраждането, та чак до 

посткомунизма. защо паисий е 
важният, а бай ганю е споменат 
мимоходом. наистина ли езикът 
на жестовете и езикът на симво-
лите са непреодолима граница за 
чужденеца. докато се заливаме от 
смях на сърцатия му трактат за 
гювеча, едновременно свеждаме 
глава от уважение пред красивото 
есе за православната църква. 

но понеже сме си наумили, че 
крушата не пада по-далече от 
дървото, „двете половини на 
ореха” разлистваме с онази здрава 
ръка, раснала в костилката на 
скептицизма. дали книгата ще 
укрепи, разчувства и заиграе по 
тънките струни на националната 
гордост зависи от нагласите ни. 
томас фрам не желае немците да 
смятат българия за проблем, а да 
я приемат за предизвикателство. 
„гледай, описвай и не бързай да 
съдиш” бе посвещението на моя 
екземпляр, когато му поисках 
автограф.

Двете половини на ореха. един 
германец в българия

Томас Фрам
изд. “Рива”

160 стр, 12,00 лв.
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търсачите 1: Масата 
на цар соломон
Луис Монтеро
изд.: Бард
брой стр.: 512
цена: 18,99 лв.

Каръл
Патриша Хайсмит
изд.: Intense
брой стр.: 304
цена: 15,00 лв.

Пазачът на фара
Камила Лекберг
изд.: Колибри
брой стр.: 472
цена: 18,00 лв.

Приятели до смърт
Неле Нойхаус
изд.: Enthusiast
брой стр.: 392
цена: 16,00 лв.

Маски
Леонардо Падура
изд.: Жанет-45
брой стр.: 258
цена: 14,00 лв.

чучо
Грегоар Поле
изд.: Летера
брой стр.: 120
цена: 10,00 лв.

снежната кралица
Майкъл Кънингам
изд.: Intense
брой стр.: 224
цена: 15,00 лв.

бягството
Дейвид Балдачи
изд.: Обсидиан
брой стр.: 496
цена: 19,00 лв.

Софтпрес представя
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Канадската писателка Луиз 
Пени започва кариерата 

си късно, в средата на чети-
рийсетте си години, но за 
сметка на това записва един 
от най-звездните дебюти в 
историята на криминалната 
литература. Първият й роман 
„Убийството на художника” 
печели единайсет литературни 
награди и поставя началото на 
една от най-харесваните и чете-
ни поредици. Дванайсет книги 
по-късно, Пени е единствената 
в света петкратна носителка 
на престижната награда „Агата 
Кристи” и няма литературно 
отличие за криминален роман, с 
което поредицата за разследва-
нията на инспектор Гамаш да не 
се е окичила. 

Брилянтният, но симпати-
чен инспектор вече е познат 
на българския читател – през 
миналата година се появиха 
първите две книги от по-
редицата „Убийството на 
художника” и „Убийствено 
студена”. От този месец на 
пазара е и третото заглавие – 
„Жестокият месец”. Този път 
Пени заимства заглавието на 
романа си от известната поема 
на Т.С. Елиът „Пуста земя”, 
смятана за крайъгълен камък на 
модерната поезия. Връзката 
между цитата от поемата и 
сюжета на романа е видим и 
с невъоръжено око – април се 
оказва жесток и безмилостен 
и преди да отключи вратите 
към дългоочаквано ново начало, 

месецът поднася смърт. Навръх 
Великден няколко от жители-
те на Трите бора решават да 
се съберат в прокълнатото 
имение на хълма, за да проведат 
спиритичен сеанс и да очистят 
старата къща от злото.

Но вместо да прогонят 
духовете от нея, помагат за 
създаването на още един. Забе-
лежителна жена, обичана от 

всички в околността, умира от 
страх по време на сеанса. Освен 
ако не е убита… Легендарният 
инспектор Арман Гамаш от 
квебекската полиция отново 
поема към Трите бора заедно с 
екипа си от млади специалисти, 
за да разплете мистерията.

пасен сеанс
“жестокият месец”

О

Жестокият месец
Луиз Пени

изд. “Софтпрес”
408 стр., 14,99 лв.

Венеция от началото на 
XVIII век: красив, несравним 

град на вода, музика, маски и 
измама. Най-голямата страст 
на младата Адриана д’Амато е 
цигулката. Но след смъртта на 
майка й стриктният й баща я 
затваря в семейния дворец и й 
забранява да свири. Упоритата 
Адриана расте в самота, без 
достъп до външния свят, но на 
осемнайсет най-сетне събира 
смелост да се опълчи на бащини-
те правила. 

Под прикритието на нощта 
младата жена се измъква от 
дома, за да потърси тайно вир-
туозния цигулар и композитор 
Антонио Вивалди. Впечатлен 
от вродения й талант, Черве-
ния абат се съгласява да й дава 
частни уроци, без да знае коя е. 
Не след дълго дълбоката любов 
към музиката, която двамата 
споделят, разпалва и страстта 
им един за друг. Така започва 
тяхната пламенна и твърде 
опасна романтична афера...

роман за 
страст, 
музика и 
амбиция

Цигуларят от Венеция
Алиса Паломбо

изд. “Софтпрес”
448 стр, 17,00 лв.
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стара цена 

1600
лв.

480 
лв.

Ком
плект „Вълшебникът Захариас и Фин

“

стара цена 

3160
лв.

790 
лв.

 

Комплект „Профес
ии“

стара цена 

1140
лв.

380 
лв.

Комплект „М
алкият гарван“

стара цена 

1797 
лв.

599 
лв.

Комплект „И
стории от лисичата гора и Тайната на при

нц

ес
ат
а“
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съвременна 
комуникация 
без думи
Д-р Аджит Кулкарни
изд.: Едикта
брой стр.: 828
цена: 52,00 лв.

Древните навигатори
Уейд Дейвис
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 216
цена: 14,00 лв.

Китайците
Тодор Радев
изд.: Труд
брой стр.: 184
цена: 9,00 лв.

астрология с 
ангелите
Дорийн Върчу
изд.: Аратрон
брой стр.: 208
цена: 11,00 лв.

лица и събития от 
моето време т.4
Симеон Радев
изд.: Захарий Стоянов
брой стр.: 650
цена: 30,00 лв.

блага Димитрова: 
живот-слово 
(биографични щрихи, 
портрет и спомен за 
нея)
Елена Михайловска
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 284
цена: 15,00 лв.

богове, идоли, гурута: 
източната мистика - 
спасение или гибел
Клаус Кенет
изд.: Омофор
брой стр.: 256
цена: 15,00 лв.

Мъдрият градинар
Клариса Пинкола Естес
изд.: Бард
брой стр.: 96
цена: 9,99 лв.

След като прочетохте ръко-
водствата за бременната и 

бебето и станахте експерти по 
всички бебешки въпроси, между-
временно детето ви надгради 
версията си. Ами сега? Като 
всяка комплексна технология и 
бебето подлежи на непрекъсна-
та актуализация на софтуера, 
която да гарантира оптимал-
ното му функциониране. Този 
сложен, почти мистичен процес 
обаче може да се окаже истин-
ско предизвикателство дори 
за най-опитния потребител. 

Моделът 2.0, или „Малкото 
дете”, е оборудван със засиле-
на свободна воля и усложнен 
механизъм, които предполагат 
значително по-фина настройка 
на системата.

„Малкото дете: Ръковод-
ство за употреба” е компактен 
и прецизен наръчник, с който 
ще проследите стъпка по стъп-
ка измененията и ще се научите 
как да се приспособите към 
тях: смяна на хардуера в дома 
и превозното средство, нови 
начини на енергийно захранване, 

поведенческо препрограмиране, 
инсталиране на дисциплина, 
безопасност и поддръжка при 
спешни случаи. Ръководство-
то идва с множество цветни 
диаграми и илюстрации, които 
ще направят изпълнението 
на инструкциите максимално 
лесно и приятно. Освен това 
получавате и гаранция за успеш-
на употреба до 3 години след 

актуализиране на вашия модел.
Не подценявайте добрата 

подготовка при работата с 
малкото дете днес, за да имате 
един успешно надграден модел 
утре! 

Вакон представя

14

д-р брет р. Куун е доцент 
по педиатрия и директор на 
Клиниката за нарушения на 

съня при педиатрични пациен-
ти към медицинския център 

на университета в небраска. 
негови статии са публику-

вани в „американски семеен 
лекар”, „терапия на детското 

и семейното поведение”, 
„журнал за педиатрична пси-
хология” и „родители”. брет 
и съпругата му тами имат 

три деца, всичките успешно 
актуализирани по време на 

детския период.

джо боргениХт е писател, 
продуцент и понастоящем 
собственик на малко дете. 
той е съавтор на „бебето – 
ръководство за употреба”, 
„наръчник на екшън героя”, 
„наръчник на екшън герои-

нята”, „голф под прикритие” 
и „наръчник на риалити 

предаванията”.

Малкото дете: ръководство за употреба
Д-р Брет Р. Куун и Джо Боргенихт

изд. “Вакон”
216 стр., 17,99 лв.

ебето като 
компютър

“малкото дете: ръководство за употреба”

б
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Първо българско 
царство (680 - 1018)
Георги Атанасов, 
Веселина Вачкова, 
Пламен Павлов
изд.: Абагар
брой стр.: 812
цена: 40,00 лв.

ангелски молитви
Кайл Грей
изд.: Аратрон
брой стр.: 256
цена: 14,00 лв.

трите вълни 
доброволци и новата 
Земя Кн.2
Долорес Кенън
изд.: Възнесение
брой стр.: 358
цена: 18,00 лв.

В  Първата световна 
война
Отокар Чернин
изд.: Стефан Добрев 
Издателство
брой стр.: 496
цена: 15,00 лв.

CHANEL. Животът й 
отблизо
Лиза Чани
изд.: A&T Publishing
брой стр.: 560
цена: 30,00 лв.

изкуството на войната 
онагледено
Джесика Хейги
изд.: Книгомания
брой стр.: 256
цена: 14,00 лв.

Просто тини
Мартина Стоесел
изд.: Егмонт
брой стр.: 200
цена: 19,90 лв.

езикът на омразата
Ненад Живановски
изд.: Рива
брой стр.: 384
цена: 20,00 лв.

Вакон представя

15

Бездната разтваря черната 
си паст под краката на 

търсещия опора катерач. Всяко 
следващо движение по гладката 
повърхност на отвесната скала 
може да се окаже последно. Ала в 
този върховен момент, докато 
е разпънат между небето и земя-
та, Райнхолд Меснер се чувства 
по-свободен от всякога. 

„Свободата да бъда там, 
където искам” отвежда чита-
теля във вертикалния свят на 
легендарния алпинист Райн-
холд Меснер – първият човек, 
изкачил Еверест без помощта 
на кислороден апарат. Откър-
мен с любов към планините, 
италианецът е едва петгоди-
шен, когато покорява първия 
си връх, а на 25 вече е експерт в 
прокарването на нови катераче-
ски маршрути и екстремното 
солово изкачване. Вълнуващата 
автобиография на Меснер ще 
ви пренесе на 14-те най-високи 
върха в света и ще ви поведе 
на експедиции към ледовете на 
Гренландия и Антарктида, пясъ-
ците на Такламакан и високите 

плата на Тибет. 
В книгата алпинистът 

споделя факторите, повлияли 
на мирогледа и философията 
му за катерене, включително 
детските игри в подножието 
на Доломитите и трагичният 
инцидент в Хималаите, при 
който загива по-малкият му 
брат. Меснер изпитва дълбоко 
уважение към могъществото 

и чистотата на природата и 
избира да катери в свободен 
стил – без технически помощни 
средства, които да оскверня-
ват планините.

Един път, осеян с триумф 
и печал, който ще ви отведе 
към абсолютната свобода на 
безбрежния планински простор.

ралят на катерачитеК
“Свободата да бъда там, където искам”

райнХолд меснер е все-
признат пионер на алпинизма 

– през 1980 г. той постига 
немислимото, осъщест-
вявайки първото солово 

изкачване на еверест, при 
това без помощта на кисло-
роден апарат. в своите 3500 
изкачвания той прокарва над 
100 нови маршрута и става 

първият човек, стъпил на 
всички 14 осемхилядника в 
света. автор е на над 60 

книги за алпинизма, които 
са преведени на повече от 

десет езика.

свободата да бъда там, където искам
Райнхолд Меснер

изд. “Вакон”
400 стр., 20,00 лв.

 „райнхолд меснер е безукорен – 
пример за пълноценно изживян 
живот, впрегнат в правилната 
посока талант, решителност и 
морална безкомпромисност.”

Марк Туайт, сп. „Камък и Лед”

„меснер е толкова значим за кате-
ренето, колкото майкъл джордан е 
за баскетбола.” Джон Кракауер

„кралят на катерачите.”
Брад Вецлер, „Аутсайд Онлайн”

„чудесна автобиография – не е за 
изпускане.” 
Нарен Нанда, „Хималайският журнал”

„Безспорно най-великият алпинист 
на всички времена.”

Ерик Хърст
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Защитете детето 
си от болести. Как 
да храним децата 
правилно
Д-р Джоуел Фърмън
изд.: Еуниката
брой стр.: 222
цена: 20,00 лв.

Фройд набързо
Кристфрид Тьогел
изд.: Колибри
брой стр.: 248
цена: 15,00 лв.

В кухнята на 
модерната жена 
(77 бързи, лесни 
и здравословни 
рецепти)
Магдалена Пашова
изд.: Колхида
брой стр.: 256
цена: 24,90 лв.

най-доброто 
от тайните на 
Цифровата 
фотография
Скот Келби
изд.: AlexSoft
брой стр.: 260
цена: 29,99 лв.

Киселинни и алкални 
храни: наръчник за 
балансирано хранене
Д-р Сюзън Е. Браун, 
Лари Тривиери-Син
изд.: Атеа Букс
брой стр.: 232
цена: 10,00 лв.

любов и секс в 
древния рим
Алберто Анджела
изд.: Колибри
брой стр.: 336
цена: 18,00 лв.

Милион години в 
един ден
Грег Дженър
изд.: Бард
брой стр.: 352
цена: 17,99 лв.

Lean-мислене: Как 
да печелим повече с 
по-малко усилия
Джеймс Уомак и Даниел 
Джоунс
изд.: Рексинтегра
брой стр.: 522
цена: 20,00 лв.

Ера представя
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Жените, които го познаваха
Юрт&Русенфелт

изд. “Ера”
480 стр., 18,00 лв.

В разгара на необичайно 
горещото лято в Стокхолм 

е убита жена. Тя е третата 
жертва поред. А интервалът 
между престъпленията се 
скъсява...

Убийствата носят почерка 
на печално известния сериен 
убиец Едвард Хинде – манипула-
тивен, жесток и високоинтели-
гентен. Ала Хинде е под строг 
режим в затвора от доста 
години. Хьоглунд и колегите 
му от Националния отдел за 
разследвания на убийства нямат 
друг избор освен да върнат в 
екипа този, който някога го е 
вкарал зад решетките – Се-
бастиан Бергман. От екипа са 
убедени, че арогантният единак 
ще донесе повече проблеми, 
отколкото ползи. Но случаят 
се оказва истински кошмар и за 

самия Бергман. Защото името 
на четвъртата жертва ще се 
окаже познато…

„Жените, които го познава-
ха” е вторият роман с участи-
ето на психолога Себастиан 
Бергман. Необичайно динамична, 
богата на плътни колоритни 
образи и със силни социални 
послания, поредицата на Юрт и 
Русенфелт разчупва клишетата 
в жанра и постига внушителен 
международен успех. А главният 
герой – един от най-оригинал-
ните образи в скандинавската 
литература, бързо се превърна 
в любимец на читателите по 
света.

ергман отново 
действа

“жените, които го познаваха”

б

Бертран и Лола си мислеха, че 
контролират живота си. 

Но любовта не им го позволи.
Лола, защо позвъни на врата-

та? Бертран, защо отвори?
Пътищата на Бертран и 

Лола никога не са се пресичали. 
Но в един горещ юнски ден съд-
бата ги среща. Отнесени от ви-
хъра на неочакваните чувства, 
за няколко часа те се отдават 
на любовта и забравят всичко 
останало. Той – че е фотограф, 
който обича свободата. Тя – че 

е стюардеса, която скоро ще се 
омъжва.

Въпреки разгорялата се 
страст разумът взема превес 
над сърцето и двамата решават 
да продължат по пътя си. 
Но Бертран и Лола остават 
затворници на тази незабра-
вима любов. Хванати в капана 
на собствения си живот, те се 
вкопчват в спомена един за друг 
с надеждата някой ден да се на-
мерят пак. И тогава… съдбата 
се намесва отново.

Един роман за разтърсваща-
та, голяма, страстна, несломи-
ма любов, която може да връхле-
ти всеки от нас – убедените, че 
животът ни е добре планиран и 
напълно предвидим. 

Роман, с който ще съпрежи-
веем една от най-красивите 
любовни истории!

в капана на незабравимата любов

бертран и лола
Анжелик Барбера

изд. “Ера”
408 стр, 16,00 лв.



представя
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тъмна дарба
Александра Бракен
изд.: Егмонт
брой стр.: 472
цена: 14,90 лв.

Момичето от другия 
бряг
Мицуйо Какута
изд.: Слънце
брой стр.: 336
цена: 14,00 лв.

Отвъд моста
Йоан Славич
изд.: Авангард принт
брой стр.: 364
цена: 13,00 лв.

Кръвта на твоя брат
Дейвид Таузи
изд.: Артлайн Студиос
брой стр.: 362
цена: 20,00 лв.

Връзка
Рейнбоу Роуъл
изд.: Егмонт
брой стр.: 312
цена: 12,90 лв.

непостоянната нимфа
Гилермо Кабрера 
Инфанте
изд.: Жанет-45
брой стр.: 238
цена: 14,00 лв.

тайната на Меган
Нора Робъртс
изд.: Бард
брой стр.: 240
цена: 13,99 лв.

невинните дни на 
войната
Марио Фортунато
изд.: Авангард принт
брой стр.: 206
цена: 12,99 лв.

Книгата „Великите сопрани 
на България” събира на едно 

място живота, професионално-
то развитие, постиженията и 
таланта на най-бележитите и 
популярни имена от българско-
то оперно изкуство, което я 
превръща в истинско събитие 
в музикалните среди. В сто и 
двайсет годишната история 
на българския оперен театър 
сопраните имат най-голям и за-
бележителен принос, а сега той 
е увековечен в книга от първия 
контратенор в България Марин 
Бончев.

Самият автор със съжаление 
признава, че „младите почита-
тели на музиката знаят много 
малко за великите български 
имена, покорили най-големите 
оперни сцени”. Стремежът му 
е те да се почувстват горди, 
че българските сопрани са доп-
ринесли много за развитието 
на световния оперен театър 
с бляскавото си присъствие 
на сцени като Миланската 
скала, парижката „Гранд опера”, 
Ковънт Гардън, Метрополитен 
опера – Ню Йорк, виенската 
„Щатсопер”, театър „Колон” в 
Буенос Айрес.

„Великите сопрани на Бъл-
гария” ни среща с „Българския 
славей” Христина Морфова и 
„най-великата изпълнителка 
на ролята на Саломе” Люба 
Велич. Авторът ни запознава с 
„най-добрата Тоска” и „преро-
дената Елеонора Дузе” – Райна 
Кабаиванска, както и с голямата 

Гена Димитрова. Историите на 
сензационната Славка Таскова-
Паулети и талантливата Анна 
Томова-Синтова разкриват 
постиженията на бележити-
те певици на световната и 
европейската сцена. Преми-
навайки през най-великите 
имена на миналото столетие, 
книгата стига до наши дни и 
ни запознава с Дарина Такова – 
„най-добрата Семирамида на 
най-новото столетие”, както 
и с Александрина Пендачанска 
– „преродената Люба Велич в 
ролята на Саломе”. 

Имената във „Великите 
сопрани на България” са много и 
с различна биография – понякога 
странна, забавна, достойна за 
роман или филмова реализация. 
Марин Бончев се стреми да 
бъде достоверен и прецизен в 
развитието на творческите 
биографии на певиците, като 
най-силно набляга на техния 
принос към оперното дело в 
България, а след това и към 
световния оперен театър. 

Доскоро световната 
музикална критика наричаше 
България „страната на басите”, 
цитирайки имената на Борис 
Христов, Николай Гяуров и 
Никола Гюзелев. Но оперната 
ни слава далеч не се изчерпва с 
тях. Много български певици 
са прославяли и прославят 
страната ни, а особена заслуга в 
това отношение имат нашите 
сопрани. Тази книга е посветена 
именно на тях.

марин бончев е първият кон-
тратенор в българия, направил 

национална и международна кариера. 
пял е в българия, англия, франция, 
Холандия, белгия, италия и други.

Като музикален журналист има над 
3000 публикации във всекидневния и 
периодичния печат. автор е на над 
30 филма за бележити музиканти. 

издал е множество книги, сред 
които „срещите на илка попова”, 

„славеят с име любов”, „асен найде-
нов”, „моят нощен живот на запад”, 

„николай гяуров на 50”, „български 
оперни певци на сцената на ла 

скала”.през 2010 г. „ентусиаст” пуб-
ликува изданието „ангелският глас. 

райна Кабаиванска”, а през 2012 г. 
излиза и книгата „великите тенори 

на българия”.

нига-събитие
“великите сопрани на България”

К

Великите сопрани на българия
Марин Бончев

изд. “Ентусиаст”
216 стр., 15,00 лв.

Ентусиаст представя
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С лед феноменалния успех на „Убийството на мистериозната 
жена” почитателите на мистериозни трилър романи имат 

възможност да се насладят на поредната книга от криминалната 
поредица на немската писателка Неле Нойхаус. „Приятели до 
смърт” е вълнуващ и напрегнат трилър, който достойно може да 
се конкурира с първия роман от криминалната поредица, донесла 
световна слава на автора си.

Вторият случай на дуото следователи Оливър фон Боденщайн и 
Пиа Кирххоф е заплетена криминална история с неочаквани обрати, 
която поддържа напрежението до последната страница. Известни-
те комисари трябва да разследват ново ужасяващо престъпление 
– убийството на учителя Ханс-Улрих Паули. Жертвата е страстен 
екоактивист, който има много съмишленици, но и много врагове. 
Той е любимец на своите ученици и трън в очите на корумпирания 
местен политически и стопански 
елит, за чиито нечисти сделки е 
неприятна пречка.

Разследването отвежда Пиа и 
Оливър до сложна мрежа от взаи-
моотношения и лични амбиции и 
комисарите се озоват в блато от 
интриги и корупция, които услож-
няват откриването на извършите-
ля. Заподозрените са много и всеки 
крие една или друга тайна...

Романът на Гюстав Флобер „Възпитание на чувствата” е публи-
куван за първи път през 1869 г. и оттогава до днес заема особено 

място във френската и европейската литература. Базирана върху 
собствено младежко увлечение към по-възрастна жена, книгата не-
колкократно е описвана от своя автор като „моралната история 
на мъжете от моето поколение”. Тринадесет години след триум-
фалната поява на „Мадам Бовари” книгата изпълнява желанието 
на Флобер, а именно: да разкаже за любовта и страстта такива, 
каквито често ги срещаме – пасивни. 

Едно пътуване бележи завинаги живота на младия Фредерик 
Моро, тъй като именно на кораба, който ще го върне към мина-
лото, един женски поглед предначертава бъдещето му. Ослепен 
от сиянието на очите й Моро веднага се влюбва в госпожа Арну. 
Приятелят му Делорие го съветва да се сближи със съпруга й, за да 
я вижда по-често и междувременно 
да се възползва от познанствата на 
майка си и така да изгради връзки 
във висшето общество на Париж. 
Макар и рядко да вижда обекта на 
своите вълнения, още със завръща-
нето си в Париж Фредерик започва 
да посещава господин Арну. 

Възпитание на чувствата” е ро-
ман за лутането на един млад мъж 
в обърканото русло на човешката 
емоционалност.

Конкуренция на джон 
гришам

прекрасна класическа творба

Приятели до смърт
Неле Нойхаус

изд. “Ентусиаст”
392 стр, 16,00 лв.

Възпитание на чувстватa
Гюстав Флобер

изд. “Апостроф”
576 стр, 17,99 лв.



www.helikon.bg  нови заглавия

Детето на грузулака
Джулия Доналдсън, 
Аксел Шефлър
изд.: Жанет-45
брой стр.: 32
цена: 14,00 лв.

гривесто дете-коте
Етгар Керет
изд.: Жанет-45
брой стр.: 46
цена: 14,00 лв.

енциклопедия 
за най-малките: 
Жилищата на 
животните
изд.: Фют
брой стр.: 16
цена: 9,90 лв.

лека нощ, деца! 365 
приказки
изд.: Пан
брой стр.: 196
цена: 17,90 лв.

Загадки в страната на 
чудесата
Р. У. Галънд по Луис 
Карол
изд.: Книгомания
брой стр.: 256
цена: 19,90 лв.

Star Wars: Последици
Чък Уендиг
изд.: Егмонт
брой стр.: 536
цена: 19,90 лв.

Весел, гъделичкащ 
смях ч.1
Маргарит Минков
изд.: Жанет-45
брой стр.: 132
цена: 19,99 лв.

енциклопедия за най-
малките: летището
изд.: Фют
брой стр.: 16
цена: 9,90 лв.

Фют представя
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Нищо не може да се опре 
на четири приятелки, 

защото те са „УНД” – умни, 
находчиви и досетливи! Освен 
това са изключително забавни. 
А четирите заедно са Клубът 
на мъфините – най-сладката 
тайфа на света. Новата поре-
дица „Клубът на мъфините” 
на издателство „Фют” ще ви 
накара да се заливате от смях. 
Книгите са написани с много 
чувство за хумор, но носят и 
послание за силата на приятел-
ството и добрите идеи, които 
могат да сплотят и най-различ-
ните характери!

Запознайте се с Лулу, Лин, 
Тамтам и Миранда – пълни с 
добри намерения и готови да ги 
приложат върху всеки!

Ако се чудите как да 
разделите 17 бонбона между 
четири момичета, без тези 
момичета да се скарат, непре-
менно се обърнете към Лулу. Тя 
е математически гений. Дори 
учителката й по математика 
го признава, макар да не си пада 
много-много по похвалите. 

Ако пък ви трябва човек с 
въображение, това е Лин. Нищо, 
че досега не е измислила как да се 
отърве от досадните уроци по 
цигулка.

Тамтам мечтае да стане 
циркова артистка и ако ви 
трябва нещо забавно и дръзко, 
тя е вашият човек. 

Миранда пък обича всичко 
сладко, особено малиновите 

бонбони, красивите дрехи, мода-
та… а, да, има си детегледачка.

На пръв поглед различни, 
заедно момичетата се превръ-
щат в „Клуб на мъфините” 
– най-сладката тайфа на света, 
която може да ви измъкне 
от всяка заплетена ситуация, 
независимо дали става дума да 
открият кой е сложил туба с 
кетчуп на стола на учителя, 
да си върнат тайното място 
за срещи или да помогнат на 

Лин да престане да се изчервява 
като домат. 

Всяка история е като апети-
тен мъфин, гарниран с нежните 
и закачливи илюстрации на 
младата немска художничка 
Ели Брудер. Двете с авторка-
та Катя Алвес са забъркали 
невероятно сладко-ароматни 
истории, които не ви се ще да 
свършват. Но пък какво ви пре-
чи да ги продължите заедно със 
собствените си приятелки?

Приятелството 
сплотява

Клубът на мъфините
Катя Алвес
изд. “Фют”

96 стр, 6,99 лв.

КатЯ алвес е родена през 
1961 г. в град Коимбра, пор-
тугалия. упражнявала е раз-

лични професии – работила е 
в книжарница, в бибилиотека, 

била е радактор в радиото. 
днес тя живее със семей-

ството си в Цюрих и пише 
детски романи, повести, 

радиопиеси. много обича пор-
тугалски оризови кексчета, 

за които твърди, че са преки 
роднини на мъфините.

  

ели брудер е родена през 
1980 г. в областта пфалц, 

германия. от малка рисува ис-
тории в картинки. след като 

завършва образованието 
си в Шотландия и фрайбург, 
работи като илюстратор. 

живее с мъжа си и цяла ферма 
с животни край езерото рат-

цебург в северна германия. в 
Шотландия ели брудер за пръв 
път опитала мъфини, които и 

до днес много обича.

“Клубът на мъфините”



от 20 януари 
до 15 февруари 

(или до изчерпване 
на количествата) 

закупилите 
„снежната кралица” 

в книжарници 
„Хеликон” ще получат 

и подарък – романа 
„Плът и кръв”.

Intense представя
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Блестящият роман на 
Кънингам започва с видение. 

Ноември 2004 г. е. Барет Мийкс, 
за пореден път изгубил любов-
та, върви през Сентръл Парк 
и нещо го подтиква да вдигне 
очи към небето. Там зърва бледа 
светлина, която сякаш гледа 
надолу към него като божество. 
Барет не вярва във видения, 
нито в Бог, но не може да отре-
че какво е видял.

В същото време в Бушуик, 
сравнително западнала част 
на Бруклин, по-големият брат 
на Барет, Тайлър – неизвестен 
музикант – се опитва, безуспеш-
но, да напише сватбена песен 
за бъдещата си съпруга Бет, 
която е тежко болна. Тайлър 
е твърдо решен да композира 
песен, която да не е просто сан-
тиментална балада, а истинско 
изражение на любовта му.

Светлината в небето не 
дава мира на Барет и той 
неочаквано се обръща към 

религията. Тайлър започва все 
по-убедено да смята, че един-
ствено наркотиците могат 
да отприщят творческата му 
сила. Бет се опитва да приеме 
смъртта възможно най-смело.

Кънингам проследява как 
двамата братя Мийкс търсят, 
всеки по свой начин, път към 
прозрение. С финия си, изчистен 
стил той показва изключител-

но разбиране към изпълнените 
с вътрешни конфликти герои и 
разкрива какво стои в центъра 
на човешката душа. „Снежната 
кралица”, красива и трогател-
на, комична и трагична книга, 
доказва отново, че Кънингам е 
един от големите писатели на 
нашето време.

ът към прозрението П
“Снежната кралица”

снежната кралица
Майкъл Кънингам

изд. “Intense”
224 стр., 15,00 лв.

Жените са бъдещето на 
бизнеса. През последното 

десетилетие жените контро-
лират две трети от потре-
бителското богатство. И 
въпреки това бизнес заглавията 
и историите за успех са напи-
сани от и за мъже – пръскащи 
съвети, които не вземат под 
внимание уникалните женски 
качества.

Тази нова мощна мотива-
ционна книга е съчетание от 
вечната класика за успеха на 
Наполеон Хил и примери от жи-
вота и работата на забележи-

телни жени, чертаеща мастър 
план за повсеместен успех на 
жените. 

За жените, устремени да 
създадат идеалния живот:

- Открийте 13-те стъпки 
към успеха през погледа и опит-
ността на жени, постигнали 
успех и значимост.

- Научете от първоиз-
точника как да преодолявате 
трудности и да се възползвате 
от възможности – от семейни 
дела до издигане в кариерата до 
създаване на собствен бизнес.

- Заменете отчаяните опи-

ти да жонглирате между личния 
си живот и работата със стре-
межа към един голям живот, 
изпълнен с любов, хармония, 
удовлетворение и успех.

Лехтър се връща към 
класиката на Наполеон Хил от 
гледната точка на съвременна-
та жена.

нещо повече от съвети

Мисли и забогатявай:за жени
Шарън Лехтър

изд. “Локус Пъблишинг”
384 стр, 19,00 лв.

„снежната кралица” е чиста и крис-
тална като ледена висулка; кратък, 
задълбочен и поетичен размисъл за 
любовта, смъртта и състрадание-
то, изтъкан от истински майстор 
на словото.” The Guardian

„романът е изпълнен с действие, 
но в същото време стилът е спо-
коен и чувствен. „снежната крали-
ца” ще ви грабне по почти първичен 
начин, както когато някое ухание 
се прокрадва в стаята и променя 
настроението ви още преди да сте 
го осъзнали.” New York Times

„Търсенето на прозрение във 
всевъзможни форми – музика, 
наркотици, висша мода, както и в 
не така материалните, но не по-
малко въздействащите му израже-
ния – са в основата на най-добрия 
роман на майкъл кънингам от 
десетилетия: „снежната кралица”.” 

Меган О‘Грейди, Vogue

„с елегантната си проза, която 
надзърта в най-съкровените мисли 
на героите, кънингам отправя 
предизвикателство към читате-
ля: да си представи един всемогъщ 
и безразличен бог – ако боговете 
изобщо съществуват.”

Али Гаман, Washington Post

„Снежната кралица” е вдъхновена 
от класическите приказки, но 
Кънингам насочва сюжета в съвре-
менна (дори постмодернистична) 
посока, а резултатът е невероят-
но красив.”ед пауър, Irish Indipendant



Егмонт представя
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Тази книга те обича” на 
PewDiePie представя уни-

калното чувство за хумор на 
26-годишния Феликс Шелберг – 
истинското име на най-извест-
ния коментатор на видеоигри 
в света. Самият той споделя 
шеговито, че съвременният 
живот изправя хората пред 
множество предизвикателства, 
но, за щастие, той има решения 
за повечето от тях. В книгата 
влогърът споделя свои духови-
ти мисли и остроумни съвети, 
визуално оформени в стила на 
популярните в интернет мъдри 
цитати, и с намигване гаран-
тира на младите си читатели 
лесен и щастлив живот в един 
бляскав нов свят.

По-малко от месец след 
световната си премиера изда-
нието се превърна в абсолютен 

бестселър на New York Times и 
Amazon, оглавявайки техните 
класации за тийнейджърска 
литература.

„Реших да напиша книга с 
вдъхновяващи цитати, за да 
се посмеем… цяла книга, пълна с 
мъдростта на PewDiePie. Може 
би се надявам, че тя ще мо-
тивира, окуражи и стимулира 
всички вас да живеете живота 
си пълноценно? Може би ще 
ви помогне да гледате на онези 
вдъхновяващи цитати, които 
виждате в интернет, с по-скеп-
тична нагласа? Надявам се да ви 
хареса!”, пише в предговора на 
книгата си Феликс.

ведският Емил 
Конрад

“Тази книга те обича”

Ш

тази книга те обича
PewDiePie

изд. “Егмонт”
240 стр., 19,90 лв.
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