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Дори само едно от тези решения 
може да промени живота ни към добро.
Какво би станало, ако приемем и седемте?
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бул. “Ал. Стамболийски” № 17, 
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бул. “Славянски” № 88, 
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всеки ден новите 
книги онлайн
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За книгите и хората
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Стивън Кинг

ИВАН ГОЛЕВ

Живея до гората. По-точно 
– срещу нея, защото на десет 
метра от балкона ми се изпра-
вят първите борове, габъри 
и дъбове. Почти през цялата 
година, като изключим най-
студените дни, от клоните им 
долита птичи цвъркот. А пък 
на балкона ми току каца някоя 
сойка и с любопитно оче занича 
вътре, да огледа обстановката 
и да види какво става.

Какво да става – понеже 
това е холът ми, когато съм 
там, или седя на дървеното кре-
сло, или се храня на дървената 

маса, или се излягам на дървено-
то канапе и зяпам телевизия. 
Зад гърба ми пък е голямата 
дървена библиотека със стоти-
ците книги, чиито страници 
също са произведени от дърво. 
Така че, спокойно може да се 
каже, че живея във гората. 

Без да е чела книги, сойката 
е умно пиле. Като всички от 
семейство Вранови е интели-
гентна, умее да имитира звуци 
и да заучава думи. Досега не ми е 
проговаряла, но един ден и това 
може да се случи. И друг път съм 
общувал с някого години наред 
и тъкмо когато съм се отчаял, 
че ще чуя нещо съществено от 
него, той ме зашеметява с някое 
изречение.

Сойката ми харесва и заради 
друго. Тя се храни с различни 
неща, сред които семена и 
жълъди и, ако те са повече, ги 
складира на тайни места за 
зимата. Понякога не ги нами-

ра и те се превръщат в нова 
групичка дървета. Засажда гора. 
За да могат същества от моя 
биологичен вид да им виждат 
сметката с резачките си и да 
си правят от тях кресла, маси, 
дивани и библиотеки.

Утешавам се, че и аз, щом 
изкълва буквите на някоя 
хубава книга, също бързам 
да ги складирам в главите на 
близки и приятели. Надявам се 
въодушевеният ми цвъркот да 
ги разпали и да даде началото 
на нова духовна горичка. Може 
би не всичко от прочетеното 
съм разбрал и затова ги търся 
– за да ми го дообяснят. Да го 
съпреживеем заедно и буквите, 
тези чудновати семки, да ни 
помогнат да се разберем, да се 
обединим, да си станем още 
по-близки.

Сойката върти глава на 
перваза, трепка с тяло, под-
скача на място. В един миг й 

писва, разперва криле и литва 
накъдето й скимне. Ето това 
не го мога. Гледам подире й, 
додето се изгуби между клоните 
и се самозалъгвам, че и аз летя 
на крилете на своите мисли. 
Уви, не е същото. Вятърът не 
роши перушината ми и не цепя 
синевата с обзето от задъхан 
порив тяло. Само наблюдавам 
гората от своя съграден от уби-
ти дървета хол и си намирам 
оправдания и обяснения. 

Със сойката ни дели едно 
стъкло. И малко, и много.

Иззад  стъклото

Издател ЛиРА.БГ, e-mail: lira.bg@abv.bg,  
info@lira.bg, www.lira.bg
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Кралят на 
Катерачите

Книга - събитие
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lira.bg - пулсът на литературния живот

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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К Н ИЖ АРЯ Т 
П РЕ П О Р Ъ Ч В А

Тесният път 
към далечния 
север
“Тесният път към далечния 
север” е книга, посветена на  
вечните теми за любовта и 
войната.  В нея се откроява из-
остреният усет на автора към 
богати  психологични нюанси, 
благодарение на които всеки от 
героите притежава различен, 
сложен и убедителен характер.  

Далечният север буквално 
е чуждата земя, японските 
лагери, в които са захвърлени 
военнопленниците, сред които и 
главния герой Дориго Еванс. Но 
северът е и вечността, която 
поглъща като бездънна уста 
земните ни дни. Железопътната 
Линия е неумолимата принуда на 
един жесток живот. Неговата 
сурова праволинейност контрас-
тира с хаосa от чувства, надеж-
ди и заблуди, в които героите 
се лутат, търсейки спасителна 
частица топлина.

Дориго се откъсва от обяти-
ята на своята единствена Ейми 
преди да е успял докрай да изжи-
вее  почудата, че нещо толкова 
прекрасно се е появило в живота 
му.  От там насетне се завих-
рят болка, желания, смъртен 
страх и мъчителни спомени от 
лагерния живот.  Пътищата на 
Дориго, Ейми, Черничкия, Игуана-
та  и на много други ярки образи 
поемат в различни посоки. Всеки 
от тях извървява житейската 
си Линия по свой начин,  според 
собствената си съвест.

АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВА,
ХЕЛИКОН-ВИТОША ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Бягството
Дейвид Балдачи 
Обсидиан

Момичето от Дания
Дейвид Еберсхоф
Intense

Най-хубавото място на 
света е точно тук
Франсеск Миралес; 
Каре Сантос
AMG Publishing

Господин Неустоим
Сюзън Елизабет 
Филипс
Ибис

Снежната кралица
Майкъл Кънингам
 Intense

Жестокият месец
Луиз Пени
СофтПрес

Песен кръвна пее
Мери Хигинс Кларк
Бард

Нишките на съдбата
Мария Дуеняс
Хермес

Ще се видим в Париж
Мишел Гейбъл
СофтПрес

Адвокат на престъпници
Джон Гришам
Обсидиан

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1900 
лв.

1499 
лв.

1495 
лв.

1700 
лв.

1900 
лв.

1599 
лв.

1500 
лв.

1390 
лв.

1000 
лв.

1600 
лв.

НЕХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА
Неразгаданите 
мистерии на България
Андрей Кудин
Уникарт ЕООД

Обичам цветовете. 
Анти-стрес книга за 
оцветяване
Миранда

Свободата да бъда там, 
където искам (Животът 
ми като катерач)
Райнхолд Меснер
Вакон

Пътят на лимфата - 
ключ към живота
Татяна Костадинова
Най Адвент

За мен е чест. Открове-
нията на Слави Трифонов
Слави Трифонов, Иво 
Сиромахов
Сиела

Всичко е заради исляма
Глен Бек
Издателска къща МаК

Скритият дар
Джериес Авад
AMG Publishing

Чудото Монтесори
Елена Тимошенко
Асеневци

Силата на разума
Ориана Фалачи
Издателска къща МаК

CHANEL & CO: Коко и 
нейното обкръжение
Мари-Доминик 
Льолиевр
Колибри

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1399 
лв.

595 
лв.

2000 
лв.

1000 
лв.

1600 
лв.

1400
лв.

1000 
лв.

1490 
лв.

1200 
лв.

1900 
лв.
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Откачалките 
ще спасят 
света
Ето един човек, който вярва, 
че хубавите неща в живота са 
навсякъде – Жил Льогардиние. 
Французина помним с книгата 
„От утре почвам нов живот”, а 
сега, като разтворихме „Напъл-
но побъркан”, нещо ни се стори 
много познато... Освен автора...

Всъщност общото между 
всички книги на Жил са котките 
на корицата. В романите му 
задължително присъства някоя. 
И сега е така – една от най-
специалните персони в „Напълно 
побъркан” е Мефистофел. Какво-
то и да се случва в книгата, все 
покрай нея се върти...

А иначе още от първата 
страница може да откриете, че 
напълно побъркан е Андрю Блейк, 
който зарязва бизнеса си на 66 
и става иконом във френско име-
ние. Обаче и другите герои са на-
пълно побъркани! Сигурно затова 
книгата ни кара да вярваме, че 
откачалките, които ще спасят 
света, не са изчезнали.

„Напълно побъркан” е прекра-
сен антидeпресант. Вековната 
борба за надмощие между 
англичани и французи авторът е 
превърнал в серия от забавни за-
качки. На едно място се появява 
и българската следа – приготве-
те се за най-лошото...

Пригответе се всъщност 
да се посмеете. Като оставим 
старото зад гърба си. А новия 
ден посрещнем с усмивка.

КРАСИМИР ПРОДАНОВ,
РАДИО „ХЕЛИКОН”ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ

Под този мъж: книга 2
Джоди Елън Малпас
Егмонт

Твърде далеч кн.3: 
Завинаги
Аби Глайнс
Егмонт

Слепият херцог
Теса Деър
Егмонт

Животът може 
да е чудо
Ивинела Самуилова
Хермес

Жестокият месец
Луиз Пени
СофтПрес

Как да отгледаме здраво 
дете... въпреки лекарите
Д-р Робърт Менделсон
Хомеохелп

Уроци на трейдъра ми-
лионер – книга втора: 
Програмиране на успех
Стефан Трашлиев
Цибрица-2009

Двор от рози и бодли кн.1
Сара Дж. Маас
Егмонт

Уроци на трейдъра 
милионер – книга първа: 
Настройки на ума
Стефан Трашлиев
Цибрица-2009

Пазачът на фара
Камила Лекберг
Колибри

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1799 
лв.

700
лв.

1499 
лв.

600 
лв.

1100 
лв.

1200 
лв.

1280 
лв.

695 
лв.

1099 
лв.

1099 
лв.

1500 
лв.

ТИЙН КНИГИ
Дръндьото: Направи-
си-сам книга
Джеф Кини
ДуоДИЗАЙН

Българ: Книга-игра
Неделчо Богданов
Сиела

Просто Тини
Мартина Стоесел
Егмонт

STAR WARS Силата се 
пробужда - Илюстрована 
енциклопедия
Егмонт

Нещата, на които 
не ни учат в училище 
[НЕ] продължението
Емил Конрад
Егмонт

Тази книга те обича
PewDiePie
Егмонт

Бабата бандит
Дейвид Уолямс
ДуоДИЗАЙН

Тъмна дарба
Александра Бракен
Егмонт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1490 
лв.

990 
лв.

1990 
лв.

1490 
лв.

1490 
лв.

1990 
лв.

Minecraft: Наръчник 
за водене на битки 
(Обновено издание)
Егмонт

1790
лв.

1990 
лв.

1390
лв.

Двор от рози и бодли кн.1
Сара Дж. Маас
Егмонт

1690 
лв.
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За дете на тази възраст 
сякаш е по-лесно. Но какво 
да се каже за десетия рожден 
ден на книжарница? При 

това за такава, която за не твърде 
дългото си съществуване се е 
превърнала от магазин за книги в 
може би най-известното книжовно 
средище в страната? Едно число 
навярно ще помогне: в книжар-
ницата се предлагат над 30 000 
заглавия. Ако бяха хора, тя щеше 
да е град с населението на Смолян 
или Сандански. Добре, че книгите 
имат скромни габарити, та в 
„Хеликон Витоша” те успяват да 
съжителстват, вярно – на три 
„етажа”, също като в град – но все 
пак в ограниченото пространство 
на едно средноголямо бивше кино. 
Затова пък духовното простран-
ство между кориците им е необят-
но и неизчислимо. 

Когато на 9 март 2006 г. 
книжарницата отваря врати след 
сложния ремонт и архитектурно 
приспособяване, едва ли някой си 
е представял с колко живот ще се 
изпълва салонът с разчупен инте-
риор през идните години.Само два 
месеца по-късно, на 2 май, за офици-
алното й откриване тук идват и 
говорят президентът Георги Пър-
ванов, писателят Георги Данаилов, 
режисьорът Пламен Масларов, 

певецът Васил Найденов, актьорът 
Венцислав Кисьов, журналистът 
Бойко Василев, критикът Михаил 
Неделчев и още много известни 
дейци на родната ни култура. 
Всички тях ги обединява любовта 
към книгата, към писаното слово. 
И дали защото „кръстниците” са 
толкова различни или поради особе-
ната атмосфера, царяща тук, и до 
днес „Хеликон Витоша”, също като 
митичната планина, събира на едно 
място не само духовни съкровища, 
но и множество верни приятели.

В „Хеликон Витоша” няма слу-
чайни клиенти. По двайсет и шест-
те стъпала към салона се спускат 
познавачи, хора с ерудиция и богата 
култура, които в замяна получават 
любезно и компетентно обслужва-
не. За младите книжари е не просто 
задължение, но и удоволствие да си 
поговорят с всеки отделен клиент, 
да го упътят, да го посъветват. И 
сами да се поучат от него.

Артистичният живот на 
книжарницата е не по-малко разно-
образен от жанровия калейдоскоп 
на книгите. Какви ли не малки и 
големи празници са се случвали тук! 
Премиери на книги, срещи с писате-
ли, художествени изложби, камерни 
и акапелни концерти, честване на 
Благовещение, Великденски рабо-
тилнички, в които деца украсяват 

БЪЛГАРСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА
Сянката на 
Александър Велики
Антон Дончев
Захарий Стоянов
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Колектив
Сиела
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Иво Сиромахов
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яйца, приказкочетения, куклени театри, 
хепънинги. Универсална среща – стар 
фотьойл, шкафче и телефон и всеки, 
който седне на стола, чува приказка по 
телефона. Или млада акробатка, която 
се спуска от тавана по въже, карайки 
гостите с по-слаби сърца да примират. 
Неслучайно в книжарницата са снимани 
и два филма.

Посетителите дотолкова са свик-
нали с разнообразните и изпълнени с 
фантазия събития, че веднъж, при едно 
спукване на водопроводна тръба, когато 
водата руква и се стича от ръба на 
второто ниво надолу като водопад, 
един от тях протяга ръка под струите 
и възкликва: „Добре сте го измислили! 
Това наистина е впечатляващо!” 

С новото време идват и новите 
възможности. За да реагира веднага на 
заявки и поръчки, „Хеликон Витоша” е 
свързана онлайн с останалите 20 пункта 
в страната. Както и с логистичния 
център в Казичене, където е книгохрани-
лището. www.helikon.bg пък е електрон-
ният вариант на всички книжарници 
„Хеликон”, като ги допълва и обогатява. 
Той е не само първата електронна кни-
жарница в България, а претендира да е и 
най-професионалната, и най-добрата.

И все пак живият контакт, общува-
нето сред стелажите с тематично под-
редени книги, на фона на приглушената 
музика от радио „Хеликон” и периодич-
ните включвания на Людмила Еленкова 

и Красимир Проданов, си остават най-
приятното преживяване в книжарница-
та. Особено пък като дойде времето да 
се присъждат ежегодните литературни 
награди „Хеликон” и „Цветето на Хели-
кон”. Тогава залите и балконите са изпъл-
нени с писатели, издатели и ценители на 
писаното слово, очакващи с нескривано 
любопитство кой ще е новият им носи-
тел. Наградите се връчват и остават в 
историята, но в живия живот остава 
много повече – чувството за единение 
и разбирателство. Защото, да, книги-
те имат това чудодейно свойство, че 
правят читателите си, независимо от 
техните културни или политически 
различия, членове на едно голямо естети-
ческо братство.

Разбира се, зад всичко видимо във 
„Витоша Хеликон” се крие неуморният 
и невидим труд на още много хора – от 
тези с най-дълъг трудов стаж до най-
отскоро постъпилите. Всички те оси-
гуряват търговската, транспортната, 
рекламната, прогностичната и всяка 
друга дейност, без която не може да 
функционира такова голямо и специфич-
но предприятие, каквото е дори само 1 
книжарница. А стана дума, че те са 21 в 
страната. 

Управителката на „Хеликон Витоша” 
Михаела Паленкова за дванайсетте си 
години работа във фирмата е виждала 
какво ли не. Но като че ли най-ярък 
спомен пази от срещата с Хорхе Букай, 

световно известният писател и психо-
терапевт, на 9 юни 2010 г. Сред стоти-
ците негови почитатели, дошли да го 
чуят на живо и да получат автограф, е 
и младо момче с бяло бастунче. Букай му 
отделя специално внимание. Разменят 
си изречения, в които младежът му 
споделя болката си. Тогава именитият 
аржентинец залепва длан на гърдите 
му, там, където тупти сърцето, и го 
пита: „Чувстваш ли ръката ми?” „Да”, 
отвръща момчето. „В такъв случай не 
тъгувай. Ти виждаш всичко.”

Идва утрото, а с него и новият рабо-
тен ден за „Витоша Хеликон”. Книжари-
те на смяна са в очакване на поредните 
гости, част от които са техни редовни 
клиенти. Книгите също се вълнуват – 
кои ли от тях ще бъдат избрани днес 
и отнесени в нечий дом, за да бъдат 
разгръщани с внимателни пръсти и 
галени с очи? И книжари, и книги малко 
се притесняват дали преградите заради 
изкопните работи по новия лъч на 
метрото, точно срещу книжарницата, 
няма да намалят броя на посетителите. 
Но знаят, че онези, верните, отново ще 
се спускат надолу към тях по двайсет и 
шестте стъпала и все така трепетно 
ще пристъпват към стелажите, за да се 
потопят в поредния нов свят. 

Метрото безспорно е нужно. Но 
книгите са по-нужни. 

Метрото свързва места. 
Книгите свързват хора.
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Мрачната атмосфера на 
готическия роман пропива 

всеки ред от излизащата за пръв 
път на български език класика 
от края на XVIII век.

Взривоопасен 
шедьовър

Монахът
Матю Грегъри Луис

изд. “Сиела”
424 стр., 16,90 лв.

ткрито за всичко
“Истината боли”

О
В автобиографичната си кни-

га „Моята истина” Сашо 
Диков за пръв път говори от-
крито за своя живот на телеви-
зионен журналист, за срещите 
и сблъсъците си с известни и 
влиятелни българи и чужденци, 
за пробива си в спорта и в теле-
визията, за ДС, ченгетата, по-
литиците, футболистите и не 
на последно място – за жените 
в своя живот. Авторът про-
следява историята на телеви-
зията през последните няколко 
десетилетия и пречупва през 
нея историята на българското 
общество. Читателите ще 
научат пикантни подробности 
за лобитата в БНТ по време 
на ерата на Иван Славков, за 
разговорите на Сашо Диков с 

неговите гости зад кулисите, 
за конфликтите на водещия с 
други известни лица като Хачо 
Бояджиев, Азис и дори Симеон 
Сакскобургготски. Диков не 
страни и от други пикантни 
теми като политиката и 
организираната престъпност и 
дори разказва за случая, в който 
си навлича гнева на самия шеф на 
ВИС 2 Георги Илиев.

Истината боли. 
Безмилостно за медиите, 

политиката, спорта и жените
Сашо Диков
изд. “Сиела”

320 стр., 15,00 лв.

„Монахът е черната машина на 
похотта и свръхестественото, 
променила жанра завинаги – дори 
самия роман като литературно 
явление. Никога не е било писано 
нещо подобно. Книгата е на повече 
от двеста години и все още е 
взривоопасна.”

Стивън Кинг

„Литературата на страшното 
достига нови мрачни върхове с 
“Монахът” на Матю Луис. Той 
обръща поглед към един по-свиреп 
облик на ужаса, за който благо-
възпитаните му предшественици 
дори не са смеели да помислят 
и изважда наяве кошмарен 
шедьовър, чиято преобладаваща 
готическа осанка е щрихирана с 
изобилни картини на непоносим 
ужас.”

Х. Ф. Лъвкрафт

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  WWW.HELIKON.BG

Момчето
Нацуме Сосеки
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 296
цена: 17.00 лв.

Емаус
Алесандро Барико
изд.: Унискорп
брой стр.: 128
цена: 10.00 лв.

Една арабска 
принцеса: 
Споделени тайни
Джийн Сасън
изд.: Ера
брой стр.: 336
цена: 15.00 лв.

Владетелят на 
кулата Кн.2 от 
Сянката на гарвана
Антъни Райън
изд.: Бард
брой стр.: 704
цена: 22.99 лв.

Алекс Крос, бягай
Джеймс Патерсън
изд.: Хермес
брой стр.: 280
цена: 14.95 лв.

Роден да оцелява
Винс Флин & Кайл Милс
изд.: Ера
брой стр.: 360
цена: 16.00 лв.

Писмо от Истанбул
Барбара Тейлър 
Брадфорд
изд.: Плеяда
брой стр.: 360
цена: 17.00 лв.

Песен кръвна пее
Мери Хигинс Кларк
изд.: Бард
брой стр.: 272
цена: 14.99 лв.



Никой не се усъмни, че продължението на „Алена кралица” от 
Виктория Айвярд ще бъде сред най-очакваните книги на 

изминалата година, а феновете по цял свят трябваше да почакат 
и първите месеци на 2016 г., за да грабнат „Стъкленият меч” в 
ръцете си (книгата излиза на български едновременно с американско-
то издание). Търпението бе възнаградено, защото Айвярд е много 
по-опитна, а обратите в сюжета – още по-изкусно поднесени. И 
докато в първата част главната героиня Мер Бароу бе изправена 
пред съдбовен избор, в „Стъкленият меч” тя се разкъсва от още 
по-страшна вина и дълг към своите.

Той е тридесетгодишен, женен, баща на две деца, с добър бизнес, 
с любовница. И не може да продължава така. Една нощ чува как 

прозорецът се блъска от вятъра, става да го затвори и просто 
прекрачва перваза. Изхвърля кредитните карти, телефона, порт-
фейла, оставя си само пари за билет до морето. Предстои му да 
вкуси от свободата. Свобода от отговорност, от сметки, от 
дневни, седмични и месечни задължения. Няма задръжки да спазва 
закона. Готов е на всичко, за да излезе от ролята на статист в сце-
нария на собствения си живот. Но дали е готов да поеме главната 
роля?

Торти. Гофрети. Трюфели. 
Профитероли и мъфи-

ни. Всички сладости, които 
предизвикват рязко отделяне 
на серотонин в мозъка ни, 
намират местенце в книгата на 
Джоан Харис, добре позната с 
бестселърите си „Шоколад” и 
„Праскови за кюрето”. И дока-
то последните бяха художест-
вена измислица, „Малка книга 
за шоколада” съдържа рецепти 
с невероятно примамливи фо-
тографии на аранжираните от 
стилистката Фран Уорд изку-

шения. Изданието е в специален 
бутиков формат, отличен 
подарък за всеки почитател на 
„храната на боговете”.

Дългът към своите Рискован обрат

Изкушения за ценители

Стъкленият меч
Виктория Айвярд

изд. “Сиела”
571 стр., 14,90 лв.

Убиец
Васил Панайотов

изд. “Сиела”
124 стр, 12,90 лв.

Малка книга за шоколада
 Джоан Харис и Фран Уорд

изд. “Сиела”
120 стр., 15,00 лв.

Сиела представя
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Дзен Хайку 
/илюстровано 
издание/
изд.: Книгомания
брой стр.: 109
цена: 14.00 лв.

Живот след живот
Кейт Аткинсън
изд.: Колибри
брой стр.: 472
цена: 22.00 лв.

Двор от рози и 
бодли кн.1
Сара Дж. Маас
изд.: Егмонт
брой стр.: 496
цена: 16.90 лв.

Неприятният татарин
Людмил Станев
изд.: Жанет-45
брой стр.: 97
цена: 9.00 лв.

Руми 
/илюстровано 
издание/
изд.: Книгомания
брой стр.: 107
цена: 14.00 лв.

Среднощна роза
Лусинда Райли
изд.: Труд
брой стр.: 528
цена: 15.99 лв.

Софийски дует
Иван Димитров
изд.: Жанет-45
брой стр.: 313
цена: 16.00 лв.

Напълно побъркан!
Жил Льогардиние
изд.: Хермес
брой стр.: 304
цена: 14.95 лв.



НОВИ ЗАГЛАВИЯ  WWW.HELIKON.BG

Игра на нерви
Джийн Райън
изд.: Екслибрис
брой стр.: 280
цена: 14.90 лв.

Мъжът от Санкт 
Петербург
Кен Фолет
изд.: Артлайн Студиос
брой стр.: 346
цена: 16.99 лв.

Пиер и Люс
Ромен Ролан
изд.: Персей
брой стр.: 128
цена: 7.00 лв.

Господин Неустоим
Сюзън Елизабет 
Филипс
изд.: Ибис
брой стр.: 344
цена: 13.90 лв.

Любов в тъмни 
времена
Саймън Монтефиоре
изд.: Прозорец
брой стр.: 408
цена: 19.00 лв.

Белият огън
Дъглас Престън; 
Линкълн Чайлд
изд.: Бард
брой стр.: 428
цена: 16.99 лв.

Белият хотел
Д.М.Томас
изд.: Сиела
брой стр.: 296
цена: 14.90 лв.

Под този мъж: книга 2
Джоди Елън Малпас
изд.: Егмонт
брой стр.: 608
цена: 19.90 лв.

Литус представя
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расива история за 
любовта

“Консуело”

К
В началото на 2016 г. издател-

ство „Litus” поставя начало-
то на библиотека „Домина”, в 
която ще влизат произведения 
на най-изтъкнатите писателки 
в световната литература. Тази 
ориентирана към нежната поло-
вина на човечеството поредица 
започва с романа на Жорж Санд 
„Консуело”.

Амандин Орор Люсил 
Дюпен, по съпруг баронеса 
Дюдеван, е родена през 1804 г. 
Литературният псевдоним, с 
който става световноизвест-
на, е Жорж Санд. Жорж Санд е 
автор на много романи, разкази, 
повести, пиеси и журналисти-
чески текстове. Във времето, 
в което съпругите си стоят по 
домовете, Жорж Санд сканда-
лизира френското общество 
със своето свободомислие – тя 
е разведена, носи мъжки дрехи и 
има любовни връзки с различни 
мъже. Сред мъжете, с които е 
имала връзка, се нареждат име-
ната на Ференц Лист, Фредерик 
Шопен, Алфред дьо Мюсе, Прос-
пер Мериме. Санд води обширна 
кореспонденция с друга ключова 
за френската литература фигура 
– Гюстав Флобер.

Романът „Консуело” е 
написан в периода 1842-1843 
г. За прототип на главната 
героиня е послужил образът на 

френската певица от испански 
произход Полин Виардо. Дейст-
вието в книгата се развива през 
40-те и 50-те години на XVIII 
век. Консуело е бедно момиче, 
което не се отличава с особена 
красота. Тя е дъщеря на циганка 
и не познава баща си. Момичето 
израства в лишения, но Бог я е 
надарил с необикновен глас. Това 
не остава незабелязано – ком-
позиторът и вокален педагог 
Николо Порпора взима девой-
ката под крилото си. Заедно 
с приятеля си от детските 
години Андзолето, също надарен 
с хубав глас, Консуело започва 
да пее из салоните на Венеция. 
Между Консуело и Андзолето 
започва любовна връзка, но мла-
дият мъж отказва да се ожени 
за приятелката си под предлог, 
че това ще попречи на музикал-
ната им кариера. Не след дълго 
Консуело разбира, че Андзолето 
не й е верен. Младата жена 
напуска Венеция и се озовава в 
старинен замък на границата 
между Чехия и Германия. Там тя 
става учителка и компаньонка 
на баронеса Амели. Талантли-
вата певица ще преживее по-
редица от шеметни развръзки, 
перипетии и любовни трепети 
– до самия финал на книгата. 

„Консуело” е красива исто-
рия за любовта и смелостта 

на една жена. В романа на Жорж 
Санд се разглеждат и темите за 
изкуството, религията, филосо-
фията. В книгата се появяват 
реално съществували личности 
като Йозеф Хайдн, Мария-Тере-
зия, Фридрих II и др. Действие-
то пък се развива във Венеция, 
Бохемия, Чехия, Австрия и 

Прусия. „Консуело” е неустоимо 
изкушение и прекрасен подарък 
за дамите в навечерието на 
осми март.

Консуело
Жорж Санд

изд. “Литус”
496 стр., 24,00 лв.
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Завръщане
Змей Горянин
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 284
цена: 15.00 лв.

Венецианският 
печатар
Катарина Брайович
изд.: Изида
брой стр.: 288
цена: 12.00 лв.

Зад огледалото
Маргарита Петкова; 
Добромир Банев
изд.: Лъчезар Минчев
брой стр.: 84
цена: 12.00 лв.

Най-хубавото място 
на света е точно тук
Франсеск Миралес; 
Каре Сантос
изд.: AMG Publishing
брой стр.: 200
цена: 10.00 лв.

Всички обнадеждени 
влюбени
Уилям Никълсън
изд.: Унискорп
брой стр.: 328
цена: 14.00 лв.

Болката отляво
Маргарита Петкова
изд.: Персей
брой стр.: 160
цена: 14.99 лв.

Контрабандистът
Клайв Къслър; Джъстин 
Скот
изд.: ProBook
брой стр.: 410
цена: 15.99 лв.

Крайречно царство Т.1
Ши Найан
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 610
цена: 25.00 лв.

Изток-Запад представя

11

Между два празника, 
свързани с любовта и по-

добрата половина на човечест-
вото – 14 февруари и 8 март, 
– издателство „Изток-Запад” 
ще зарадва почитателите на 
изисканата литература с ненад-
минатите „Сонети” на Уилям 
Шекспир. Томчето е част от 
поредицата „Големите малки 
книги”, в която излезе и сборни-
кът „Целувката”. „Сонетите” 
също ще излязат във вариант 
с дървени корици, предназначен 
за изтънчените любители. 
Преводът е дело на големия бъл-
гарски интелектуалец Владимир 
Свинтила.

Преводът на сонетите е 
дело на една ренесансова лич-
ност в българската културна 
история – Владимир Свинтила. 
Това е творческият псевдоним 
на Владимир Георгиев Николов 
(1926-1998) – писател, лите-
ратурен критик, публицист 
журналист и преводач. Автор 
е на литературно-критически 
и публицистични статии, 
рецензии, есета и студии за 
престижни български и чужди 
периодични издания. В сферата 
на интересите му влизат кино-
то, театърът, литературата, 
народознанието и народопсихо-
логията. Владимир Свинтила е 
превеждал Уилям Шекспир, Ро-
бърт Бърнс, Леонардо да Винчи. 
Преводът му на шекспировите 
сонети е един от шедьоврите 
на българското преводаческо 
изкуство.

Уилям Шекспир е автор на 
154 сонета, като по-голямата 

част от тях са написани в 
периода 1592-1599 г. Сонетите 
на Шекспир са великолепно про-
изведение на изящното слово, 
докосващо сърцата на милиони 
читатели от създаването им 
до ден днешен. Сонетите са 
вълнуваща изповед на големия 
английски творец, засягаща въ-
просите за любовта, болката, 
разочарованието: универсални, 
вечни общочовешки теми, кои-
то правят поезията на Шек-
спир близка до съвременните 
хора. Възпяването на любимата,  
тъгата от раздялата, първите 
разочарования, отчуждението, 
меланхолията, ревността, 
раздялата, но и радостта 
и красотата на любовта са 
описани на великолепния език на 
Шекспир с тънък психологизъм 
и разбиране.

Луксозното издание е велико-
лепен подарък за всички, отдаде-
ни на живота и любовта. Всеки 
написан от Шекспир ред носи 
истинска радост и подарява на 
четящи един незабравим миг на 
наслада и щастие.

„Сонетите” на Уилям Шекспир 
в ново луксозно издание

Сонети
Уилям Шекспир

изд. “Изток-запад”
160 стр., 13,00 лв. твърди корици,

20,00 лв. дървени корици

Т. С. Елиът в светлината 
на нашия опит

ЛЮДМИЛА ЕЛЕНКОВА
РАДИО „ХЕЛИКОН”

Както реалният свят, така и 
литературата не търпи празно 
пространство. Докато смелим 
новината от едновременната 
загуба на Умберто Еко и Харпър 
Ли, сякаш в отговор на физиче-
ското отсъствие на двама души, 
чиито книги не умират, се появи 
отново Елиът. В хубаво издание, 
с царствено жълта окраска (кори-
цата е дело на илюстратора Люба 
Халева) и в превод на Владимир 
Левчев. „Избрани стихотворения” 
включва сборника „Пруфрок и други 
наблюдения”, поемите „Пустата 
земя” и „Четири квартета”.  

Предимствата да четеш точ-
но в този вид един от колосите на 
20 век са големи. Поезията стана 
модерна, социалните мрежи я пус-
наха в обращение по свой начин, но 
и между баналните пожелания се 
прокрадва надеждата, че цитирай-
ки велик Нобелов лауреат, ще оти-
дем при други гении, естествена 
опора за неговото творчество. 
Например ще разгърнем Данте, 
Шекспир, Вирджиния Улф, Джеймс 
Джойс и грамадния митологичен 
и религиозен корпус, положен в 
основата на човешкото развитие. 
Ще отгледаме способността на 
бавното четене, където всяка 
дума отключва символичен образ, 
разпознаваем първо от слуха, 
а после от ума ни. Ще зарежем 

вкопчването в традицията. 
Самият Елиът е превъзмогнал 

двоякото усещане на американец 
с английска кръв. Поезията му 
извиква сложни въпроси , поражда 
крайни състояния сред на пръв 
поглед чужд за нас естетически 
декор. Понякога стиховете му са 
като спазъм, в друг миг разгръ-
щат неизразим покой. Всеки ще го 
почувства. Ако не от куртоазия 
и фрагментарни знания, то с 
кожата си. Защото под цялата 
римска и ведическа космогония 
към ослепителното, механично 
настояще на следвоенна Европа, 
чак до крехката емоция на дисплея 
днес, крачи един и същ човек. Да 
го приемем за съвременник на 
миналото, а в бъдещето ще ни е 
връстник.

Избрани стихотворения
Т. С. Елиът

изд. “Жанет-45”
138 стр, 15,99 лв.
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Среднощни светлини
Иван Русланов
изд.: Хермес
брой стр.: 238
цена: 12.95 лв.

Една съвсем различна 
история
Хокан Несер
изд.: Емас
брой стр.: 512
цена: 17.00 лв.

Али Хюз прави секс 
понякога
Джулс Мулен
изд.: Бард
брой стр.: 272
цена: 15.99 лв.

Последната игра: 
Ключ небе Кн.2 
от трилогията
Джеймс Фрей
изд.: Егмонт
брой стр.: 672
цена: 19.90 лв.

Моята най-любима 
книга
Маркета Пилатова
изд.: Персей
брой стр.: 288
цена: 12.00 лв.

Шепотът на сенките 
Кн.1 от Полетът на 
дракона
Ян-Филип Зендкер
изд.: Хермес
брой стр.: 336
цена: 15.95 лв.

Четецът от влака в 
6:27
Жан-Пол Дидиелоран
изд.: Ера
брой стр.: 160
цена: 12.99 лв.

Меч в бурята 
(Риганте 1)
Дейвид Гемел
изд.: Бард
брой стр.: 400
цена: 21.99 лв.

втобиографичният роман 
от голямата поетеса 

Лиляна Стефанова „Моят луд 
век” се превърна в истинско 
събитие за литературните 
среди в България. За първи път 
почитателите й могат да се 
докоснат до най-съкровените й 
чувства, тайни и мечти.

Романът „Моят луд век” 
събира спомените, житейската 
история и най-запомнящите се 
преживявания на международно 
известната българска поетеса 
и писателка. Той предоставя 
на читателите уникалната 
възможност да надникнат в жи-
вота й, да извървят шеметния 
й път и да станат свидетели 
на нейната чиста и съкровена 
изповед.

Лиляна Стефанова е автор 
на повече от 50 книги поезия, 
проза, есеистика, творби за 
деца. Нейни стихове са преведе-
ни на 31 езика, общият тираж 
на книгите й надхвърля един 
милион екземпляра, а самата тя 
е носителка на редица престиж-
ни литературни награди.

Животът на Лиляна Стефа-
нова е толкова пъстър, че тя се 
оказва не просто свидетел, но и 
участник в съдбовни събития и 
поврати на времето. Присъст-
ва на бурни писателски форуми 
и изнася свои авторски рецита-

ли по целия свят. В продължение 
на 25 години е главен редактор 
на издания с голямо влияние и 
авторитет и, освен с твор-
чеството си, дава своя принос 
към културата и образованието 
като заместник-министър на 
просветата и заместник-кмет 
на София. Нестихващият й 
творчески подем и вдъхновение 
са причина и до днес Лиляна 
Стефанова да продължава да 
пише и да издава.

Чрез преживяванията на 
поетесата „Моят луд век” ни 
среща с големи държавници, 
известни писатели, артисти, 
музиканти, които са присъст-
вали в живота й. Книгата смело 
води напред към бъдещето, 
припомня умело миналото и 
разкрива един шеметен век, 
пълен със смисъл и успехи. 
Вдъхновителка за младите 
български поети, оставила своя 
отпечатък в творчеството на 
много от тях, Лиляна Стефа-
нова продължава да вълнува и 
да подхранва мечтите им за кра-
сота, за вярност и за незнайни 
пътища.

В „Моят луд век” читате-
лят открива богатство от 
необичайно и дори ексцентрич-
но свързани весели, чудновати, 
възхитителни истории. Попада 
в свят, където се сблъскват 

абсурд с абсурда, овехтялото с 
бъдещото, отчаянието с тър-
жеството на живота – завиден 
кураж да открехнеш страници, 
в които до днес никой не е 
надниквал! Лиляна Стефанова 
не се бои да признае: „Дори да 

ви кажа, че се отказвам от по-
ривите на кръвта си и виното 
на любовта – не вярвайте”. Тази 
книга е метафора на вечното 
надбягване с младостта...

удият век на една 
поетеса

“Моят луд век”

Л

Моят луд век
Лиляна Стефанова

изд. “Ентусиаст”
656 стр., 25,00 лв.

Ентусиаст представя

12

А



Апостроф представя
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Първата кино-книга, събрала знанието на велики хора и цивили-
зации, обитавали земите ни и разпространили своите духовни 

ценности и съвети е вече на вниманието на читателите. „BG 
ТАЙНАТА. От Орфей до Ванга” описва двайсетгодишния опит и 
срещите на автора Стилиян Иванов с хора и идеи, проповядвали 
своето учение и вярата в безсмъртието на човешката душа. 

Стилиян Иванов е автор и режисьор на повече от 40 докумен-
тални филма, някои от които се разпространяват в цял свят. 
След успеха на лентата му, посветена на пророчицата Ванга, той 
все по-често се обръща към сериозни и мистични теми. Създава 
филми за Месопотамия, Анатолия, Орфей, преподобна Стойна, 
Вера Кочовска, Петър Димков, траките, дервишите.

„BG ТАЙНАТА. От Орфей до Ванга” е базирана на контактите 
на автора с тези необикновени хора и в нея той е събрал възпри-
ятията, усещанията и опита, които те са му предали. Книгата 
разкрива духовните послания на траките, запознава ни с великия 
певец и учител на човешката душа – Орфей, води ни в мистичния 
свят на дервишите и ни дарява с 
хилядолетното им знание. Авто-
рът ни среща с големия лечител 
на България - Петър Димков и с 
неговата дъщеря Лили Димкова, с 
феномените Преподобна Стойна, 
Вера Кочовска и с пророчицата 
Ванга, като ни подарява техните 
духовни завети към хората.

След вечната класика „Невинни години”, нов роман от отличена-
та с „Пулицър” писателка Едит Уортън спечели сърцата на чи-

тателите. „Итън Фром” е най-силната творба на американската 
авторка, която поразява със своя трагичен финал и повдига вечния 
въпрос за избора между дълга и любовта.

„Итън Фром” е публикуван в Америка през 1911 г., а това е пър-
вото самостоятелно издание на романа у нас. Необичайният му и 
оригинален сюжет е вдъхновен от реален злополучен случай с пети-
ма младежи. Едит Уортън намира идеята за фаталната катастро-
фа с шейна за неустоима метафора на тайната и забранена любовна 
връзка и умело развива историята до нейния неочакван край.

„Итън Фром” е възхитителен роман за най-трагичния любо-
вен триъгълник, описан в американската литература. Епопея за 
споделената, но невъзможна любов – разказ за изпитанията на един 
доблестен мъж и две коренно различни жени, които авторката 
умело движи към техните трагични съдби. Опустошителна, 
сковаваща сърцето история, разкриваща на какво са готови една за 
друга душите, които се обичат ис-
тински. Приказка за един съдбовен 
избор, унищожителна ревност и 
горчивина, която поражда желание 
за мъст.

Това не е просто любовен роман, 
а социална история за жестокост-
та на културата, която обграж-
да жените в този период, и за 
неразривната връзка на човека със 
земята.

Едно духовно пътешествие Любов, която обвинява

BG ТАЙНАТА. От Орфей до Ванга“
Стилиян Иванов
изд. “Апостроф”

160 стр, 11,99 лв.

Итън Фром
Едит Уортън

изд. “Апостроф”
160 стр, 11,99 лв.
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1984
Джордж Оруел
изд.: Фама
брой стр.: 316
цена: 16.00 лв.

Полукрал. Първа 
част от трилогията 
“Разбито море”
Джо Абъркромби
изд.: Колибри
брой стр.: 384
цена: 18.00 лв.

Dictator
Робърт Харис
изд.: Обсидиан
брой стр.: 457
цена: 18.00 лв.

Итън Фром
Едит Уортън
изд.: Апостроф
брой стр.: 160
цена: 11.99 лв.

Тримата
Сара Лоц
изд.: Артлайн Студиос
брой стр.: 322
цена: 18.00 лв.

Тесният път към 
далечния север
Ричард Фланаган
изд.: Колибри
брой стр.: 432
цена: 20.00 лв.

Смъртен грях
Матю Арлидж
изд.: Хермес
брой стр.: 288
цена: 14.95 лв.

Любовни истории. 
Пиеси
Иво Сиромахов
изд.: Сиела
брой стр.: 236
цена: 10.90 лв.

Софтпрес представя
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Докато пише „Парижкият 
апартамент”, Мишел 

Гейбъл проучва живота на 
Джовани Болдини и се запознава 
подробно със светилата на 
парижката бохема, рисувани от 
него. Сред тях има една жена, 
която блести по-ярко от всич-
ки – Гладис Дийкън, херцогиня 
на Марлборо. Историята на 
живота й е по-колоритна дори 
от портрета, който рисува 
Болдини: на дванайсет попада 
в центъра на скандал с убий-
ство, прочул се в целия свят; на 
четиринайсет заявява любовта 
си към херцога на Марлборо, 
бъдещият й съпруг; на двайсет 
заживява сама в Париж; на че-
тиридесет най-после се омъжва, 
а когато е почти на век, се 
оказва в разпадащо се имение 
в Оксфордшър. По думите на 
Вирджиния Улф: „Човек не може 
да не се влюби в херцогинята 
на Марлборо. Аз го направих 
веднага.” Мишел Гейбъл – също. 
И в този миг разбира, че именно 
Гладис ще е в сърцето на следва-
щия й роман.

Книгата с пленителното 
заглавие „Ще се видим в Париж” 
вече е на книжния пазар. Както 
и в „Парижкият апартамент” 
Мишел Гейбъл преплита в 
сюжета реални исторически 
факти и вълнуваща художестве-

на история и сътворява роман, 
който се чете на един дъх. 

В „Ще се видим в Париж” 
читателят среща Лоръл и 
Ани – майка и дъщеря, които 
живеят спокойно във фермата 
си за коне във Вирджиния. Меж-
ду тях рядко има разногласия, с 
две изключения – годежа на Ани 
и темата за нейния баща, за ко-
гото майка й отбягва да говори. 
Малко след 11 септември 2001 г. 
двете предприемат пътуване 
до Великобритания във връзка с 
имот, който Лоръл е наследила 
отдавна. Пътуване, което ще 
постави на изпитание връзката 
помежду им. 

Макар до този момент да е 
смятала, че животът на майка 
й е идеална права без изненади, 
Ани изведнъж се сблъсква с тай-
ни, за които не е подозирала. 
Всичко започва от стара книга 
за съдбата на „ослепителната 
мис Дийкън”. Пленяващата 
история на  херцогинята води 
младата жена до истини за 
собственото й минало.  Търсе-
нето започва от очарователно 
английско селце и порутено 
имение, пазено от телена огра-
да, и завършва в Париж, където 
се крие последният ключ от 
загадката. 

„Ще се видим в Париж” 
разкрива сложните емоции, 

които се настаняват в сърцето 
завинаги, щом животът е 
покосен от трагедия.  Гейбъл 
е създала брилянтен сюжет, 
почиващ върху почти двугодиш-
ни проучвания, и изключителни 
герои, сред които най-ярко 
изпъкват женските персонажи 
– пълнокръвни, правдоподобни 
и очарователни. Подложени на 

различни изпитания от живота 
и историята, разкъсвани от 
собствените си копнежи и чув-
ството за дълг или предизвик-
ващи общественото мнение, 
героините на „Ще се видим в 
Париж” няма да ви оставят 
безучастни.

иналото, което ни 
вдъхновява

“Ще се видим в Париж”

М

Ще се видим в Париж
Мишел Гейбъл

изд. “Софтпрес”
448 стр., 17,00 лв.
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Как да бъдем 
емоционално здрави
Оливър Джеймс
изд.: Издателство Алма
брой стр.: 192
цена: 9.90 лв.

Етика
Барух Спиноза
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 341
цена: 23.00 лв.

Лошите дни в 
историята (National 
Geographic)
Майкъл Фаркуар
изд.: Егмонт
брой стр.: 472
цена: 19.90 лв.

Младият Филби
Робърт Лител
изд.: Прозорец
брой стр.: 255
цена: 15.00 лв.

Разговори със 
Скорсезе
Ричард Шикъл
изд.: Колибри
брой стр.: 576
цена: 22.00 лв.

Как да се справяме 
със злополучията
Кристофър Хамилтън
изд.: Издателство Алма
брой стр.: 192
цена: 9.90 лв.

Големите идеи 
Накратко
Иън Крофтън
изд.: Книгомания
брой стр.: 415
цена: 14.00 лв.

Дисциплина без драма
д-р Даниъл Сийгъл, 
д-р Тина Пейн Брайсън
изд.: Хермес
брой стр.: 272
цена: 14.95 лв.

Скайпринт представя

15

нди Андрюс изминава дълъг 
и нелек път, докато се 

превърне от бездомник в „една 
от най-влиятелните личности 
в Америка”, както го определя 
вестник „Ню Йорк Таймс”. 
Изследвайки разликите между 
обикновеното и изключител-
ното, той изучава стотици 
биографии, а когато славата го 
спохожда, общува с най-успелите 
хора в Съединените щати, в 
търсене на онова, което ги е 
извело до върха. Резултатът: 
седем основни принципа, осигу-
ряващи интересен и пълноценен 
живот.

Със своя забавен и харак-
терен стил Анди Андрюс ни 
представя решенията и инстру-

ментите за достигането им, 
направили от самия него един 
от малцината, в чийто глас се 
вслушват милиони читатели 
по света.

Трудно е да се повярва, но е 
истина. Откриването и използ-
ването на идеите в „Седемте 
решения” води до промени, 
граничещи с чудо. Планове, смя-
тани за невъзможни, започват 

да се осъществяват. Появяват 
се възможности, които до 
момента са били привилегия 
само за други хора. Неразбира-
телствата се превръщат в 
хармония. Животът – доскоро 
борба за оцеляване – изведнъж се 
оказва вълнуващо приключение!

едемте важни 
решенияС

“Седемте решения”

АНДИ АНДРЮС е международно из-
вестен оратор, лектор и автор на 
„Ню Йорк Таймс”. Бестселърите му, 

между които е и „Проницателят”, 
„съживиха” живота на милиони хора, 
изпаднали в духовна криза. Авторът 

им предлага нова, необичайна за 
тях гледна точка, която ги кара да 

„прогледнат” към нещата по друг 
начин, различен от досегашните им 
разбирания и навици на „коне с капа-
ци”. С позитивната сила на словото 

си, Анди буквално лекува умовете 
и душите ни от самотата, неудо-
влетворението, безпътицата. Но 
не бъркайте въздействието му с 
магическата иносказателност на 

Пауло Куелю – Анди покорява мили-
оните си читатели със завладява-

щия си оптимизъм, който отключва 
заключените врати на уморената 

ни от битовизми психика.   
Няма да е пресилено, ако кажем, 
че днес Анди Андрюс е един от 

най-влиятелните хора в Америка – 
достатъчно е да посетите блога 

му в интернет или да се потопите 
поне за малко в мощната вълна 

от възхищение, която прелива от 
страницата му във Фейсбук.  

Писателят живее в Ориндж Бийч, 
Алабама, заедно със съпругата си 

Поли и двамата им синове. 

Седемте решения
Анди Андрюс

изд. “Скайпринт”
224 стр., 13,95 лв.

Препрочитам всички книги на Анди 
Андрюс отново и отново. Той прос-
то е любимият ми автор.

Маргарет Кели, 
изпълнителен директор 

на RE/MAX

Анди Андрюс го направи отново. 
Тази книга ще ви вдъхнови, ще 
докосне сърцето и душата ви, и ще 
промени живота ви.

Дон Хобс, 
основател и председател 

на Hobbs and Herder Advertising

А



Стига саботиращи прогреса 
оправдания! Време е да 

прекрачите в измерение на по-
тенциал и постижения отвъд 
най-смелите ви фантазии. Без 
значение дали сте начинаещи 
бегачи или елитни маратонци, 
които искат да подобрят 
представянето си на състеза-
ния, треньорът от „Родени 
да тичат” Ерик Ортън ще ви 
помогне да извлечете истинския 
максимум от бягането и да 
вдигнете летвата на мечтите 
си до неподозирани висоти. 

Вдъхновяващото ръко-
водство за бягане „Постигни 
невъзможното” се базира на 
концепцията на Ерик за „Стра-
хотното невъзможно” – вяра-
та, че няма непостижими цели 
и че всеки може да бъде успешен 
атлет, независимо от способ-
ностите или опита си. Книга-
та е плод на дългогодишните 
проучвания на Ерик в областта 
на човешкия потенциал и съдър-
жа изключително ефективна и 
богато илюстрована трениро-
въчна програма, фокусирана вър-
ху правилното бягане, силовата 
подготовка и кардиоваскуларна-
та тренировка.

Добрата новина е, че за 
вашето собствено пътуване 
към „Страхотното невъзмож-
но” не са необходими никакви 
билети и куфари, а само равни 
запаси от ентусиазъм, воля и 

постоянство. Ръководството 
на Ерик мислено ще ви пренесе 
в курортния град Джаксън Хол, 
меката на екстремните спор-
тове в Америка, за интензивен 
седемдневен тренировъчен лагер 
по бягане, който включва:

• Упражнения за силни 
стъпала, с които бегачите ще 
подобрят резултатите си, ще 
се справят с контузиите и ще 
преобразят техниката си

• Програма за повишаване 
на цялостната сила на тялото, 
предназначена за бегачи

• Тренировъчна програма за 
изграждане на издръжливост, 
сила и бързина

• Разумен хранителен режим 

за бегачи
• Визуализация и тактики за 

тренировка на ума
• И още много други прак-

тични занимания.
Атлетизмът е осъзнаване. В 

тази простичка фраза се корени 
естеството на спортната 
форма и същността на опи-
саната в наръчника програма. 
За да бъдете атлети, трябва 
да осъзнавате как се чувства 
тялото ви на всяка стъпка по 
пътя към мечтаните пости-
жения. Тренировките на Ерик 
ще ви помогнат да достигнете 
ново ниво на осъзнаване и да се 
превърнете в атлетите, които 
винаги сте искали да бъдете.

Вакон представя

16

ЕРИК ОРТЪН е треньор по 
бягане и мотивационен 

презентатор, превърнал в 
своя мисия изследването 
на човешкия потенциал и 

безграничните възможнос-
ти на тялото и ума. Той е 
сертифициран специалист 

по функционално трениране 
и сертифициран треньор на 
асоциациите по триатлон и 
колоездене на САЩ. Под ръ-

ководството му протичат 
тренировките на десетки 

атлети от целия свят – от 
бегачи любители до елитни 

ултрамаратонци.
Тренировъчните методи на 

Ерик са отразявани от списа-
ния като Men’s Health, Esquire, 

Men’s Journal и Ski Magazine.

Постигни невъзможното
Ерик Ортън

изд. “Вакон”
288 стр., 19,00 лв.

яма непостижими 
цели

“Постигни невъзможното”

Н



Почти всички имаме, ако не записан на хартия или в компютъра, то поне в 

съзнанието си, по-широк или по-кратък списък, съдържащ имена на автори и 

произведенията им, които са имали важно значение за изграждането ни като 

личности. Затова ни хрумна да задаваме на изтъкнати българи, за които 

литературата е „хляб насъщен“, въпроса „Кои са вашите 10 любими книги?“. Не че 

непременно и ние трябва да изчетем всичко, което те харесват. Но една сверка на 

вкусовете никога не е излишна.

Започваме нашата нова рубрика с двама писатели от различни поколения:  Антон 

Дончев, автор на „Време разделно“, „Сказание за хан Аспарух, княз Слав и жреца 

Терес“, „Странният рицар на свещената книга“, „Трите живота на Кракра“ и 

Теодора Димова, написала пиесите „Калвадос, приятелю” и „Неда и кучетата”, 

романите „Емине” и „Майките”, публицистичните книги „Четири вида любов” и 

„Ороци”. Вярваме, че изборът им ще ви заинтригува. Най-малкото – ще допълни 

представата ви за тях, която сте си изградили, четейки или слушайки творбите им.

Ето и техния избор, като авторите и заглавията са подредени произволно.

Антон Дончев:
Народни песни и творчество

Христо Ботев

Захарий Стоянов

Иван Вазов
Пейо Яворов

Пенчо Славейков

Елин Пелин
Йордан Йовков

Ангел Каралийчев

Димитър Талев

Теодора Димова:
„Под игото” от Иван Вазов

„Поручик Бенц” от Димитър Димов

„Тютюн” от Димитър Димов

„Железният светилник” от Димитър Талев

„Време разделно” от Антон Дончев

„Червено и черно” от Стендал

„Граф Монте Кристо” от Александър Дюма-баща

„Величие и падение на куртизанките” от Оноре дьо Балзак

„Дейвид Копърфилд” от Чарлз Дикенс

„Унижените и оскърбените” от Фьодор Достоевски

Читателски дневник



Трилогията „Последната 
игра” продължава с „Ключ 

небе”, втората книга след 
суперуспешния роман „Покана-
та” от Джеймс Фрей и Нилс 
Джонсън-Шелтън. 

Действието се развива в 
свят, в който съществуват 12 
древни родословия. Всеки от 
тях излъчва по един Играч, кой-
то от най-ранна възраст е тре-
ниран да оцелее в апокалиптич-
но събитие, което предстои да 
се случи. На 20-годишна възраст 
всеки от тях е свободен да 
продължи живота си нормално. 
Избран е нов Играч и колелото 
се завърта. До този момент на 
никого не се е налагало да играе 
– до събитията, описани в „По-
каната”. След това 12 млади 
Играчи се впускат в търсене по 
целия свят на 3 древни Ключа. 

В „Ключ небе”, вълнуващото 
продължение на „Поканата”, 
Ключ Земя е намерен. Остават 
два ключа и деветима Играчи. 
Kлючовете трябва да бъдат 
открити и само един Играч 
може да спечели. Ключ Небе – 
където и да е, каквото и да е – 

е следващ. И всичките девети-
ма играчи няма да се спрат пред 
нищо, за да го получат. 

Българските читатели 
отново са поканени да се 
впуснат в разплитане на мрежа 
от улики и събиране на парчета 
от пъзел, които ще ги отве-
дат до местонахождението на 
ключа в реалния живот. Преди 
да започнат, те трябва да се 
регистрират на интернет 
адрес, който ще открият сред 
страниците на романа. Този или 
тези, които успешно разрешат 
загадките от него, разпределени 
в два етапа, могат да спечелят 
награди в размер от 5 до 100 
хиляди щатски долара. Първите 
дванадесет читатели, които 
решат загадките в първия етап 
на търсенето, ще спечелят по 
5000 щатски долара. А за първи-

те дванадесет, които разкоди-
рат пъзелите едновременно от 
първия и втория етап, отново 
са предвидени награди. Първият 
от тях ще получи 100 хиляди 
щатски долара, вторият – 10 
хиляди долара, а останалите 
десет ще получат по 8 хиля-
ди долара. Всеки има шанс да 

спечели, ако спази условията на 
играта, които са описани тук: 
http://endgamerules.com/skykey/ 

В помощ при търсенето 
е създаден сайтът http://
endgamepuzzles.com,  който 
съдържа най-разнообразни улики 
за разплитането на пъзелите.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  WWW.HELIKON.BG

Свободата да учиш
Питър Грей
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 320
цена: 17.00 лв.

Държавна сигурност 
предимство по 
наследство
Момчил Методиев, 
Мария Дерменджиева
изд.: Сиела
брой стр.: 958
цена: 25.00 лв.

Саламандър. Книга 
за Пламен Горанов
Димитър Събев
изд.: Фабрика за 
книги
брой стр.: 176
цена: 10.00 лв.

Мисли като жена, 
действай като жена
Катрин Капюта
изд.: Кръгозор
брой стр.: 244
цена: 15.00 лв.

Добрите новини 
за вредните неща.  
Лошите новини за 
полезните неща
Джеф Уилзър
изд.: Обсидиан
брой стр.: 367
цена: 17.00 лв.

Ние сме Ку-Ку
Съставител Георги 
Крумов
изд.: Труд
брой стр.: 172
цена: 14.99 лв.

Промени убежденията 
си, промени живота си 
с ТЕС и Пренареждане 
на матрицата
Карл Досън и Кейт 
Мерилат
изд.: Аратрон
брой стр.: 320
цена: 15.00 лв.

Всичко е заради 
исляма
Глен Бек
изд.: Издателска къща 
МаК
брой стр.: 248
цена: 14.00 лв.

Егмонт представя
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печели пари с 
книга!

“Последната игра: Ключ небе”

С

Последната игра: Ключ небе
Джеймс Фрей и Нилс Джонсън-Шелтън

изд. “Егмонт”
672 стр., 19,90 лв.

Последната игра: Поканата
Джеймс Фрей и 

Нилс Джонсън-Шелтън
изд. “Егмонт”

608 стр., 19,90 лв.
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Езикът Swift. 
Програмиране за iOS 
и OS X
Айк Арменович Харазян
изд.: Асеневци
брой стр.: 202
цена: 19.95 лв.

Кодът на младостта
Мерилин Даймънд; д-р 
Доналд \”Рок\” Шнел
изд.: Кибеа
брой стр.: 336
цена: 18.00 лв.

Настолна книга на 
диабетика
Хавра Астамирова, 
Михаил Ахманов
изд.: Дилок; Нике
брой стр.: 408
цена: 19.00 лв.

Вашето тяло никога 
не лъже. Пълно 
ръководство по 
източна диагностика
Мичио Куши
изд.: Атеа Букс
брой стр.: 208
цена: 14.90 лв.

Медитация в багри 
Кн.2
Ема Фарарънс
изд.: Книгопис
брой стр.: 104
цена: 7.90 лв.

500 сока и смутита за 
пречистване, които 
непременно трябва да 
опитате
Керъл Бекерман
изд.: Книгомания
брой стр.: 288
цена: 19.90 лв.

Храната - 
италианското щастие
Елена Костюкович
изд.: Издателска къща 
Авлига
брой стр.: 584
цена: 27.00 лв.

Да обърнем курса! 
Истинска история 
за превръщане 
на подчинени в 
ръководители
Л. Дейвид Маркет
изд.: Класика и стил
брой стр.: 270
цена: 19.00 лв.

Егмонт представя
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даптацията на хитовия епизод VII – „Силата се пробужда”, ще 
отведе читателите в света на принцеса Лея, Хан Соло, Чубака, 

Си Трипио и R2-D2 години след „Завръщането на джедаите” – за 
да ги срещне отново с тях и с нови герои. Императорът и Дарт 
Вейдър може и да са отдавна победени, но мирът е краткотраен, 
а злото не може да бъде лесно омилостивено. Вярата в доброто 
обаче продължава да дава сили на хората да надигат глава и да се 
изправят пред велики изпитания.

Издателство „Егмонт” подготвя още спиращи дъха приклю-
чения, и епични битки на живот и смърт за всички почитатели 
на „Междузвездни войни”. До края на годината ще излязат още 5 
заглавия, сред които книгите „Тъмен чирак” през март, „Тъмните 
ситски лордове” през април, „Тар-
кин” през май, „Нова зора” през 
юни и „Наследник на джедаите” 
през септември.

Сезонът на злополуките е част от живота на седемнайсетго-
дишната Кара, откакто се помни. Всяка година към края на 

октомври, помрачен от смъртта на много членове на родословно-
то й дърво, се случва нещо – семейството на Кара става необясни-
мо податливо на инциденти. Ножовете се заключват в шкафове, 
острите ръбове на масите се покриват, електрическите уреди се 
изключват, но злополуките ги преследват навсякъде.

Но защо са така прокълнати? И как могат да се спасят? Кара 
започва да задава въпроси и дълбоко пазените семейни тайни изплу-
ват на повърхността. А тази година сезонът на злополуките ще 
счупи нещо повече от кости...

Опияняващ, опустошите-
лен, мрачен и напрегнат – сезо-
нът на злополуките е тук.

Като дъщеря на прочут 
автор Изолда Офелия 

Гуднайт е израснала с приказки 
за храбри рицари и благородни 
девойки. Тя никога не се е съм-
нявала, че в бъдещето й ще има 
романтика. Книгите обещават 
безбройни възможности.

Но докато расте, Изи зачерк-
ва тези истории – една по една. 
Грозното патенце превръща ли 
се в лебед? Отвлича ли я красив 
разбойник? Спасява ли я красив 
принц от слугуването? Не, не 
и не. Сега Изи се отказва от 

романтиката. По-скоро ще си 
уреди покрив над главата. Че 
какви приказки за сбъдване за 
една обедняла двадесет и шест 
годишна жена, която никога не е 
била дори целувана?

Ами… ето тази приказка..

Силата се пробужда... в нас Тайни, които пречистват

Приказка наяве

Star Wars: Силата се пробужда
Алан Дийн Фостър

изд. “Егмонт”
416 стр., 19,90 лв.

Сезонът на злополуките
Мойра Фоули-Дойл

изд. “Егмонт”
288 стр., 12,90 лв.

Слепият херцог
Теса Деър

изд. “Егмонт”
328 стр., 12,90 лв.

А



Една от хубавите страни на 
художествената литерату-

ра е, че ни позволява да се взрем 
отблизо в неща, които са отда-
лечени от нас – във времето и 
в пространството, или пък за 
които ни е трудно да гово-
рим: дали защото не намираме 
точните думи, или защото не 
сме сигурни как да ги обясним. А 
когато разказът е излязъл изпод 
перото на майстор от ранга 
на Майкъл Морпурго, е гаранти-
рано не само удоволствието 
от четенето, но и гмуркането 
в пъстър и осезателен свят, 
който оживява пред очите ни 
и говори на сърцето ни – нежно 

и с обич. И в този диалог с 
текста се ражда онова разби-
ране – едновременно просто и 
дълбоко, в което се докосваме 
до същността на въпросите, 
които ни тревожат и радват. 

Независимо от това, че 
четирите новели на Майкъл 
Морпурго, събрани в двете 
нови книги на издателство 
„Фют”, са писани за деца, бри-
лянтният британски разказвач 
отново говори и на малките, 
и на големите си читатели. 
И по-важното е, че както и с 
предишните си книги, той дава 
възможност на родителите и 
децата да поговорят по теми, 

които или ни се изплъзват, или 
избягваме, защото не знаем как 
точно да подхванем разговора. 

Лъжа ли е премълчването 
или грижа за другия? Засяга ли ни 
строежът на атомна елек-
троцентрала в една блатис-
та пустош? Откъде минава 
пътят към картините на 
великите художници? Наистина 
ли магията на книгите може да 
промени дори някого, който не 
обича да чете?

Отговорите ще намерите 
в „Завръщане у дома. Срещи със 
Сезан” и „Вярвам в еднорози. 
Въпросът за Моцарт”.

МАЙКЪЛ МОРПУРГО е роден 
през 1943 година в Англия. На-
писал е над 100 книги за деца. 
Пет от тях са екранизирани. 

Последният филм, направен 
по негова книга, е „Боен кон”, 

с режисьор Стивън Спилбърг. 
Майкъл Морпурго е единстве-
ният британски писател, кой-
то четири пъти е носител на 

наградата „Ред хаус”, която 
се определя чрез гласуване 

от самите деца. Носител е 
и на множество британски 
и международни награди за 

детска литература.
Освен детски книги, Майкъл 

Морпурго пише пиеси и либре-
та за опери. 

През 1976 година, заедно 
със съпругата си създава 

първата ферма за деца от 
градовете, където те могат 
да идват за няколко седмици, 

да се грижат за животните и 
да живеят като на село, близо 

до природата. Повече от 
90 хиляди деца са посетили 

трите ферми от основава-
нето им досега. През 1999 

г. за тази си дейност той е 
удостоен с награда за принос 

към грижата за децата.

Завръщане у дома
Осемгодишният Майкъл обича да 
ходи при госпожа Петигрю, която 
живее в диво райско кътче край 
морето заедно със своите кучета, 
кокошки и магаре. Строежът на 
атомната електроцентрала слага 
край на тази идилия…

Среща със Сезан
В паметта на Яник ще останат 
завинаги спомените от една неза-
бравима пролет в Южна Франция: 
зеленооката му братовчедка 
Амандин, тъмнозелените дървета, 
заоблените хълмове, толкова 
обичани от Сезан, и срещата с един 
художник…

Вярвам в еднорози!
Осемгодишният Томас не обича 
училището, не обича книгите, не 
обича приказките. Но един ден е 
принуден да отиде в библиотеката 
и спира да послуша историята, коя-
то едно младо момиче, седнало на 
еднорог, разказва на група деца…

Въпросът за Моцарт
Начинаещата журналистка Лесли 
има невероятен късмет – изпра-
щат я във Венеция да интервюира 
световноизвестния цигулар Паоло 
Леви, но я предупреждават, че в 
никакъв случай не бива да му задава 
въпроса за Моцарт. Дали обаче вече 
не е дошло времето за отговори, 
дори и на незададени въпроси?

Фют представя
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Великолепни истории 
от Морпурго

орбата за права 
продължава

Вярвам в еднорози! Въпросът за 
Моцарт
Майкъл Морпурго
изд. “Фют”
144 стр., 7,90 лв.

Завръщане у дома. Среща със 
Сезан

Майкъл Морпурго
изд. “Фют”

104 стр., 6,99 лв.
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Животни от морските 
дълбини
изд.: Фют
брой стр.: 80
цена: 14.90 лв.

Направи си сам: 
Супер сладури
Марион Билет
изд.: Книгомания
брой стр.: 54
цена: 9.90 лв.

... и белите сенки в 
гората
Мария Грипе
изд.: Емас
брой стр.: 408
цена: 12.00 лв.

Историите на Дерек: 
Животът ми като 
геймър
Дженет Тажиян
изд.: СофтПрес
брой стр.: 240
цена: 11.99 лв.

Дневниците на 
загубенячката: ОМГ! 
Дневник “Всичко за 
мен”
Рейчъл Рене Ръсел
изд.: Артлайн Студиос
брой стр.: 266
цена: 12.99 лв.

Книжка с пъзели за 
развитие на ума. 
Трениране на мозъка: 
Предизвикателства
изд.: Книгомания
брой стр.: 96
цена: 8.50 лв.

Уча се да готвя с 10 
лесни урока
Уенди Суицър
изд.: Пан
брой стр.: 64
цена: 14.90 лв.

Чудесата на науката: 
Забавни експерименти
изд.: Фют
брой стр.: 18
цена: 19.90 лв.

Ера представя
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Джийн Сасън изравя дълбоко 
скритите тайни на живо-

та в Близкия изток вече повече 
от двайсет години. Разказани 
от името на Султана ал Сауд, 
книгите й разбулват пред очите 
на целия свят потресаващите 
ограничения, с които жените 
там продължават да се сблъск-
ват и днес.

Провокирани от огромния 
интерес към „Една арабска 
принцеса: Още сълзи под воала”, 
в най-новата си книга Сасън и 
принцеса Султана разкриват ак-
туална информация за съдбата 
на жените в региона.

Въпреки крехкия напредък в 
социалните нагласи принцесата 
и съмишлениците й все още са 
принудени да пазят в тайна дей-

ността си. С риск за живота и 
здравето си те продължават да 
помагат на жени, жертви на на-
силие. Дъщерята на принцесата 
работи тайно като доброволец 
в бежански лагер. Младата д-р 
Мина не спира да лекува постра-
дали жени и да ги насърчава да се 
борят за правата си. А Фатима 
– изоставената майка на близна-
ци, спасена от принцесата, вече 
живее и работи в един от крал-
ските дворци. В същото време 
се сблъскваме и с безпощадната 
съдба на хиляди невинни жени 
от Пакистан, Сирия и Ливан 
– жертви на военните конфлик-
ти там.

„Една арабска принцеса: 
Споделени тайни” е поредното 
безспорно доказателство, че, ма-

кар скрито и безшумно, 
борбата за равни права 
на жените в Близкия 
изток продължава.

орбата за права 
продължаваБ

“Една арабска принцеса: Споделени тайни”

Джоузеф Рикман, бившето 
златно момче на ЦРУ, 

изнася огромно количество се-
кретни компрометиращи данни 
като част от изкусен план за 
предателство на страната 
си. По петите му е изпратено 
най-опасното оръжие – топ 
агентът Мич Рап.

Рап бързо ликвидира 
предателя, ала той се оказва 
смъртоносна заплаха дори и от 
гроба. В различни точки на зем-
ното кълбо започва да изтича 
информация от откраднатите 
документи.

Тайните служби на враж-
дуващи държави се впускат в 
надпревара с всички непозволе-
ни средства да се доберат до 
съучастниците на Рикман и 
поверителните данни, които 
те разкриват пред очите на 
целия свят.

За да стигне пръв, Мич Рап 
ще се бори да надбяга, надхитри 
и елиминира най-смъртоносни-
те си врагове. А всички знаят, 
че той е роден да оцелява.

ВИНС ФЛИН е безспорният майстор 
на динамичния политически трилър. 

След ненавременната му смърт 
Кайл Милс получава единодушна под-
крепа от семейството, издателите 

и феновете на Флин да дооформи 
почти завършения му последен 

роман.

Смъртоносна заплаха от Отвъдното

Роден да оцелява
Винс Флин, Кайл Милс

изд. “Ера”
360 стр, 16,00 лв.

Една арабска принцеса: 
Споделени тайни

Джийн Сасън
изд. “Ера”

336 стр., 15,00 лв.



Третата смразяваща кръвта 
история от „Хрониките 

Уордстоун”. 
„Щеше да бъде дълга, тежка, 

жестока зима и нямаше по-лошо 
място, където да я прекараме.”

Студовете наближаваха и 
Прогонващия духове обявяви, 
че е време да се преместят в 
зимния му дом в Ангълсарк – 
неприветливо, заплашително 
място, където липсва уютната 
топлина на Чипъндън. Веднъж 
щом стигнат там, Том не прос-
то ще трябва да свикне с влаж-
ната, студена къща, твърде 
близко до мрака с избата си, пъл-
на с приковани вещици и обуз-

дани богърти, но и ще започне 
да разкрива все повече и повече 
от миналото на господаря си. 
Загадъчен посетител обикаля в 
околността, смущавайки покоя 
на мъртвите и, както изглежда, 
е стар познайник и заклет враг 
на Прогонващия духове. 

Какво иска странникът?

Миналото на Прогонващия 
духове настига ли го?

И пред какви опасности 
ще трябва да се изправи Том, 
когато тайните на господаря 
му бъдат разкрити?

Intense представя
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е четете след залез-
слънце!

“Тайната на прогонващия духове”

Н

Тайната на прогонващия духове
Джоузеф Дилейни

изд. “Intense”
288 стр., 15,90 лв.

ДЖОУЗЕФ ДИЛЕЙНИ е учител 
по английски и живее в Ланка-
шир. Умее да говори прекрас-

но пред публика. Домът му се 
намира насред Територията 

на Богъртите, а неговото 
село си има богърт, наречен 

Бродещия из коридорите, 
положен да спи вечния си сън 
под стъпалата на една къща, 

недалече от църквата. Ако 
щете вярвайте, обита-

ваната от духове къща в 
„Чиракът на Прогонващия 
духове” има за прототип 

истинска къща!

„Идеална за читателя, който е над-
раснал Хари Потър. Внимавайте, 
тези книги са страшнички... От-
лично написана и пълна с изненади, 
поредицата „Хрониките Уордсто-
ун” е истинско удоволствие.”

The Times
 
„Смразяващите премеждия на 
Прогонващия духове и чирака му 
продължават с пълна сила.”

Waterstone‘s Books Quarterly
 
„Великолепно писане, съчетано с 
вълнуваща, стряскаща история за 
борбата между добро и зло, която 
ще ви накара да се криете под 
одеялото, докато четете.”

My Child

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  WWW.HELIKON.BG

Орденът на асасините: 
Подземен свят
Оливър Боудън
изд.: Ера
брой стр.: 336
цена: 14.99 лв.

Усмивката в 
подножието на 
стълбата
Хенри Милър
изд.: Фама +
брой стр.: 60
цена: 7.00 лв.

Адвокат на лудите
Владо Любенов
изд.: Жанет-45
брой стр.: 470
цена: 20.00 лв.

Ще те открия някой 
ден
Лайза Клейпас
изд.: Ергон
брой стр.: 288
цена: 14.00 лв.

Улица “Холера”
Метин Качан
изд.: Слънце
брой стр.: 192
цена: 10.99 лв.

Истории, докосващи 
сърцето
изд.: Smart Books
брой стр.: 104
цена: 10.00 лв.

Приключения в два 
свята
Арчибалд Кронин
изд.: Фама
брой стр.: 292
цена: 16.00 лв.

Няма закога
Андрей Велков
изд.: Колибри
брой стр.: 308
цена: 15.00 лв.
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