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„И трите ми романа са семейни истории, 
защото смятам, че в тях могат да се от-
крият големите житейски теми – любовта, 
скръбта, дългът, саможертвата.”Халед Хосейни, специално 
за “Книжарница”



Благоевград 
ул. “Васил Левски” №1, 
тел: 02 4604068, blagrad@helikon.bg 
Бургас 
пл. “Тройката” № 4, 
тел. 02 4604083, helikonburgas@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 
кюсТендил 
ул. “Демокрация” № 33, 
тел: 02 4604069, kiust@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 
(фоайето на гранд хотел България), 
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, office1@helikon.bg 

ЦенТър За оБслужване на клиенТи 

Тел. 02 4604081, 0700 10 333 

e-mail: service@helikon.bg

Виртуалният музей на 
“Taschen” предстаВя:

Шедьоврите 
на западното 
изкуство

Taschen
ИзКуСТВОТО ДА СЕ ПРАВяТ КнИГИ www.helikon.bg

Тази прекрасна книга в два тома – сама 
по себе си произведение на изкуство-

то, проследява историята на живописта 
от Средновековието до наши дни. Но за 
разлика от конвенциалните издания, които 
показват малко и все едни и същи картини, 
тази представя 900 платна. 

Готика, неокласицизъм, романтизъм, 
съвременно изкуство – всяка ера е предста-
вена от много на брой гениални платна, 
които иначе са пръснати в музеи,  галерии и 
в частни колекции по целия свят. Събирай-
ки ги на едно място, издателство “Taschen” 
сътворява една несъществуваща сбирка, 
имагинерен музей, в който е концентриран 
геният на четката на последните осем века. 

Всяка от десетте части започва с есе, 
характеризиращо епохата и постижения-
та на най-добрите й, над 500, художници. 
Читателят бива направляван в изобрази-
телните техники и в модата на рисуване, 
за да разбере различните стилове. 

Редакторът на този великолепен албум 
е германецът Инго Валтер (1940-2007) – 
роден в Берлин, завършил история на изку-
ството и литература във Франкфурт на 
Майн и Мюнхен. Публикувал е множество 
книги за изкуството на Средните векове, 
ХIХ и ХХ век. Той е подготвил албумите, 
издадени от “Taschen”: “Винсент Ван 
Гог”, “Изкуството на ХХ век” и  “Codices 
Illustres”.

7995
ЛВ.



Отличените книги и автори от пролетната 
сесия на наградата „Хеликон” са: „Сестри Пала-
вееви в бурята на историята” на Алек Попов  
„Радикална еврейска енциклопедия” на Петър 
Волгин и „Апарат” на Васил Георгиев. Предсе-
дател на журито е Калин Донков, а членове са 
Кристин Димитрова, Андрей Захариев, Бойко 
Ламбовски и Юри Лазаров.

Алек Попов – първият носител на награда-
та „Хеликон”: „Излишно е да казвам какво са 
книжарници „Хеликон” за културния живот в 
страната и за утвърждаването на културата 
на четенето. Наградата е много професионална, 

приятна и важна за всеки писател”.
Васил Георгиев, носител на наградата „Хели-

кон”: „Това е най-демократичната и прозрачна 
литературна награда в България. Има свой сайт 
и там се виждат аргументите на журито. 
Наградата е от малкото истински ориентири 
за хубавата книга”.

Петър Волгин: „Знам колко труд струва 
на журито да прегледа толкова много книги. 
Книгата ми съдържа елемент за тревожност 
за времето, в което живеем. Не крия, че имам 
симпатии към евреите, но съм и критичен и 
това се вижда.”

пролетни номинации 
за наградата “Хеликон”

СеСтри 
Палавееви в 
бурята на 
иСторията
алек Попов

радикална 
еврейСка 
енциклоПедия
Петър волгин

аПарат
васил Георгиев

за книгите и хората
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По повод появилите се в 
някои медии информации 

около отдаването под наем от 
страна на Министерството 
на културата на помещенията 
на Евробългарския културен 
център, от „Хеликон” АД дава-
ме следните така необходими 
пояснения:

Обявата, че Министер-
ството на културата открива 
процедура за провеждане на 
търг с тайно наддаване за 
отдаване под наем на недвижи-
ми имоти – публична държавна 
собственост, находящи се в гр. 
София, р-н „Средец”, бул. „Алек-
сандър Стамболийски” №17 е 
публикувана на страницата на 
министерството на 8 април 
2013 г. с краен срок за подаване 
на документите – 13 май 2013 
г. Внушенията, че отдаване-
то под наем е протекло едва 
ли не „на тъмно” са неверни. 
Всеки заинтересуван би могъл 
спокойно да види тази обява, 
да се запознае с условията и да 
участва в търга. Както направи 
„Хеликон”. Ние участвахме 
законно в търга и законно го 
спечелихме. Запазихме мълчание, 
за да спазим закона и да обявим 
своите намерения, когато про-
цедурата приключи.

Неверни също така са 
внушенията, че ще се закрие 
киносалонът и там няма да се 
прожектират филми. Съгласно 
точка 10.2 от правилата за 
провеждането на търга, всеки 
участник трябва да се предста-
ви накратко в свободен текст. 
В представянето на „Хеликон”, 

наред с всичко друго, е написано 
следното: Досегашната идея за 
културен център ще се съхрани 
и осъвремени чрез запазването 
на салона, който ще се ползва за 
прожекции, камерни сценични 
изпълнения, представяне на 
книги, конференции…

Това намерение на „Хеликон” 

е непоколебимо. Нещо повече: 
амбицията на „Хеликон” е 
киносалонът и прилежащите 
пространства да се превърнат 
в съвременен културен център. 
Екип от филмови експерти ще 
разработи програми за показ на 
стойностни игрални филми – 
български и чуждестранни; ще 
се даде възможност на българ-
ската и световната анимация, 
на българските и чуждестран-
ните документални филми да 
намерят най после своя път 
до зрителите. Ще търсим 
сътрудничество със Съюза на 
българските филмови дейци, с 
Националния филмов център и с 
професионалните гилдии, както 
и с кинофестивали, които се 
провеждат в България, за показ 
на наградените филми. Тези 
филмови програми ще бъдат 
анонсирани предварително. И 
около залите няма да се прода-
ват пуканки..

Наред с всичко това в 
салона ще се провеждат и 
други културни събития, които 
„Хеликон” вече организира в 
своите книжарници. Без това, 
разбира се, да пречи на основна-
та му функция. Тъкмо напротив 
– те взаимно ще се допълват и 
обогатяват.

“Хеликон”: 
В обновените салони 
на Евробългарския 
културен център 
ще се прожектират 
стойностни филми 
и няма да се 
продават пуканки
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www.spisanie8.bg
www.helikon.bg
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класации май

художествена литература нехудожествена литература
Дворецът на бълхите
елиф Шафак
егмонт България

Варварите. 
Управлението на ГЕРБ 
(2009-2013)
евгений дайнов
Millenium

Сестри Палавееви в 
бурята на историята
алек Попов
сиела

Меглена Кунева. 
Задкулисието на прехода 
книга първа
антон тодоров
изток-Запад

Приятели завинаги
даниел стийл
Бард

Живот и политика. 
Маргарет Тачър
Маргарет тачър
слънце

Неукротима любов 
Кн.9 от Братството 
на черния кинжал
дж. р. уорд
ибис

Премиер на РъБъ
иво инджев
сиела

Петдесет нюанса сиво
е л джеймс 
Бард

Лечебният код
д-р алекс лойд, 
д-р Бен джонсън
хермес

Приятелят. Яж, моли се 
и обичай в Рим
лука спагети
слънце

Изгубеният избор
анди андрюс
Skyprint

Физика на тъгата
Георги Господинов
жанет-45

Водата и солта - първо-
източник на живота
д-р Барбара хендел, 
Петер Ферейра
Зенит

Щастливият 
странник
Марио Пузо
емас

Оцеляване в дивата 
природа 
Беър Грилс
вакон

Битието
владимир Зарев
сиела

Да отслабнем без глад
донка Байкова
слънце

Хляб по водите
Ъруин Шоу
ера

Скритият дар
джериес авад
AMG Publishing
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ново остава нагоре надолу връща се

1490
лв. 830

лв.

1490
лв.

1999
лв.

1500
лв.

1195
лв.

1199
лв.

1400
лв. 2995

лв.

1400
лв. 2200

лв.

1800
лв. 1200

лв.

1500
лв. 1000

лв.

още с появата си у нас романът 
„Чистка” на софи оксанен получи 
широкия медиен отзвук, който 
явно го следва навсякъде. въз-
можно ли е този успех да идва 
от доскорошното отсъствие 
на Прибалтика от съвремен-
ната литературна карта? не 
е изключено. но романът на 
финландско-естонската авторка  
заявява още няколко причини, 
които обясняват неговата 
популярност.

„Чистка” е бил първоначал-
но пиеса, ето защо още от 
първите страници на  романа 
ни подема неуморно редуване на 
накъсани години, места и жи-
тейски истории, живи диалози. 
а помежду им тече незабеле-
жимият, но постоянен ток на 
електрическа ограда. животът 
на един род, имал късмета да 
населява естония през хх в., се 
нарежда през спомените на две 
много различни, но и твърде 
еднакви жени – алийде и Зара. от 
A до Z е едно поколение разлика; 
сбор е бруталният факт, че след 
моралa на мира първо пада в 
жертва женското тяло. в края 
на 80-те един чорапогащник из-
лиза  по-скъпо от човешка кожа.

въпреки редовно вписваната 
дата героите избират живота в 
безвремие. въпреки големите съ-
бития през този период оксанен 
избира да се съсредоточи върху 
личните истории на жените, 
техните ежедневни, ритуални  
„чистки”. а ако предпочитате 
ларшон, ще останете очаровани 
от съспенса,  с който се оправ-
дават привидните случайности 
– „на глава по лъжичка”.

К н иж аря т 
п ре п о р ъ ч в а

пролетно 
почистване

1200
лв.

1699
лв

1690
лв.

1399
лв.

1400
лв.

МаРТИН КОЛЕВ 
хеликон стаМБолийски



нови заглавия

Малкият зелен бог на 
агонията
Стивън Джоунс, 
съставител
изд.: Бард
брой стр.: 368
цена: 15.99 лв.

Не дърпай дявола за 
опашката
Джон Вердън
изд.: СофтПрес
брой стр.: 512
цена: 17.00 лв.

Изчезването на Есме 
Ленъкс
Маги О’Фарел
изд.: Амат-Ах
брой стр.: 192
цена: 14.60 лв.

Пустинното копие 
Кн.2/Демонски 
цикъл
Питър В. Брет
изд.: Колибри
брой стр.: 584
цена: 24.00 лв.

Те живеят в нощта
Денис Лихейн
изд.: Intense
брой стр.: 448
цена: 16.50 лв.

На лов за съпруга
Оливия Паркър
изд.: Тиара Букс
брой стр.: 368
цена: 12.99 лв.

Подменена Кн.1 от 
трилогията Трил
Аманда Хокинг
изд.: Пергамент Прес
брой стр.: 288
цена: 11.90 лв.

Ритматистът
Брандън Сандерсън
изд.: Артлайн Студиос
брой стр.: 360
цена: 22.00 лв.

Скакалци в програмата” 
запълва огромна празнина, 

оставена след  спирането на 
поредицата „Библиотека Галак-
тика” и списанията „Космос” и 
„Наука и техника”. Сега с излиза-
нето на този сборник феновете 
на фантастиката имат възмож-
ността да се запознаят с твор-
чеството на съвременните 
български писатели фантасти. 
Изданието е съвместен проект 
на издателство „Ентусиаст” 
и „Денят започва с култура” на 
БНТ1.

Творбите в сборника са 
избрани от конкурса за фантас-
тичен разказ на предаването 

„Денят започва с култура”  от 
съставителите на сборника 
- водещият на предаването 
Георги Ангелов и редакто-
рът Георги Илиев. Някои от 
авторите са ветерани в жанра, 
други са начинаещи в него, но в 
сборника всички те дават шанс 
на почитателите на фантасти-
ката да сверят часовника си с 

българската фантастична все-
лена. Обединява ги различието 
в мисленето и настроението, 
оригиналните хрумвания и спо-
собността им да се изразяват 
чрез кратката форма на разказа.

Enthusiast представя
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П
“Скакалци в програмата”

Скакалци в програмата
изд. “Enthusiast”

192 стр., 12,00 лв.

Пук и Чук

Пук и Чук
Турбьорн Егнер

изд. “Enthusiast”
40 стр., 12,00 лв.

роизведено в 
България

авторите: Сибин Майна-
ловски, Любомир П. Николов, 
Златимир Коларов, Мишо 
Гръблев, Ивайло Шонов, 
Христина Мач, Георги 
Малинов, Елена Стое-
ва, Радослав Стефанов, 
Димитър Григоров, Румяна 
Василева, Мариана Царков-
ска, Александър Белтов, 
Стефан Бонев, Станимир 
Костадинов, Михаил Коняр-
ски, Александър Феодоров, 
Йордан Циров, Зорница 
Петрова, Мартин Петков, 
Владо Трифонов, Теменуга 
Маринова, Иван Петров

Историята на Червенокосия 
и Чернокосия зъбни тролове-
разбойници, които най-необез-
покоявано си живеят в устата 
на малкия Антон, разказана по 
един неповторим начин от 
Турбьорн Егнер в „Пук и Чук“ 
се е превърнала в класика  за 
миенето на зъби от десетиле-
тия. Книжката носи световна 
слава на автора й, а филмовата 
адаптация допринася още по-ка-
тегорично посланията в нея да 
са достигнат до милиони деца.

Пук и Чук с наслада се угоща-
ват с бял хляб, сироп и шоколад, 
и необезпокоявано потропват 
по зъбите на Антон, и си тру-
пат ценни запаси от лакомства. 
Този безгрижен и сладостен 
живот е за сметка на Антон, 
чийто зъбобол го отвежда до 
зъболекарския кабинет. Тайните 
скривалища на Пук и Чук са уни-
щожени и след първото измива-
не с четка за зъби и попадането 
им в канала на мивката, започва 
морското им пътешествие на 
сал в очакване на следващото 
дете, което не си мие редовно 
зъбите.



нови заглавия

Самотни във времето
Арво Валтон
изд.: Авангард принт
брой стр.: 308
цена: 14.00 лв.

Сред жени
Джон Макгахърн
изд.: Алтера
брой стр.: 240
цена: 15.00 лв.

Кокошият рай
Дан Лунгу
изд.: Парадокс
брой стр.: 184
цена: 14.00 лв.

Орландо
Вирджиния Улф
изд.: Колибри
брой стр.: 256
цена: 14.00 лв.

Голям малък живот. 
Спомени за едно 
радостно куче
Дийн Кунц
изд.: Кибеа
брой стр.: 296
цена: 15.00 лв.

Пророчества от 
лудницата
Даниел Кийс
изд.: Кибеа
брой стр.: 504
цена: 22.00 лв.

Разрушителят на 
духове. Трета книга от 
поредицата “Легенда 
за Илай Монтпрес”
Рейчъл Арън
изд.: MBG BOOKS
брой стр.: 320
цена: 12.90 лв.

Слънце в зенита. 
Роман за Ян Палах
Ленка Прохазкова
изд.: Парадокс
брой стр.: 336
цена: 18.00 лв.

Майсторът на историческия роман Кристофър Гортнър, 
доказал себе си с „Тайната на Тюдорите” и „Признанията 

на Катерина Медичи”, ни пренася в бурното 
изковаване на една нация от силната воля на жена, 
която преодолява всички пречки, за да се превърне 
във великата Исабел I Кастилска. „Обетът на 
кралицата” разкрива една изключително интерес-
ната съдба на кралицата, прогонила маврите от 
Испания, покровителката на Христофор Колумб, 
владетелката, учредила прочутата с печалната 
си слава Испанска инквизиция. В своите спомени 
Исабел разказва как в зората на живота й никой не 
вярва, че й е отредено да постигне величие, но Бог 
имал други планове.

 Романът ни превежда от бляскавите дворци на 
Сеговия до бойните полета на Гранада и натежа-
лите от интриги градини на Севиля. „Обетът на 
кралицата” ще донесе истинска радост на любите-
лите на историческия роман, чете се на един дъх и 
ще попълни знанията ни за културната и политиче-
ската история на света.

Обетът на кралицата

Обетът на кралицата
Кристофър Гортнър

изд. “Enthusiast”
400 стр., 17,00 лв.

Планините на безумието” на Властелина на ужаса на ХХ век, ни 
кара да потръпваме от мощната концепция за външното зло, 

което дори не се побира в човешките представи. Сред другите 
произведения на Лъвкрафт, включени в сборника са: „Сянка отвъд 
времето”– зареден с потресаващ космически хлад и оставил отпеча-
тъка си върху почти всички значими произведения за извънземни 
пришълци от втората половина на 20-и век; „Музиката на Ерих 
Цан” - един от най-високо оценяваните разкази 
от литературната критика; „Кошмарът в Ред 
Ху” – скандално и полемично произведение на 
писателя, заради нюансите на “расистки настро-
ения” в него; разказите „От отвъдното”, „Леден 
полъх” и „Амулетът”. Историите на Лъвкрафт 
разклащат въображението и го карат да потръп-
ва от неизличимите следи, прогорени в него 
от перспективата за унищожаване на цялото 
човечество и съществуването на зловещи сили, 
над които нямаме никакъв контрол. Неслучайно 
другият Крал на ужаса, Стивън Кинг, казва за 
изтънчената проза на Лъвкрафт: „В световната 
литература се броят на пръсти произведенията, 
които въздействат толкова силно и шоково на 
психиката с всеки следващ прочит.”

Сборникът променя изконните идеи за 
съществуването на Вселената, за познанията, 
които имаме за нея и най-вече, за човешкото съще-
ство като център на цивилизацията.

Планините на безумието

Планините на безумието
Х.Ф.Лъвкрафт

изд. “Enthusiast”
350 стр., 15,00 лв.
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Enthusiast представя

-67%
стара цена 

2999
лв.

990
лв.

стара цена 

1090
лв.

491
лв.

стара цена 

1090
лв.

491
лв.

-55%

-55%



Оливър СтОун е американски 
кинорежисьор и сценарист, носител 

на 3 „Оскара”-а. Син е на евреин и 
французойка, научил първо френски, 

а после английски език.  Едва 
десетгодишен започва да пише 

разкази. Завършва колеж и постъпва 
в Йелския университет.19-годишен 

напуска университета и заминава 
за виетнам - отначало да учител-

ства, а след 1967 г. - и да воюва. 
За тази война впоследствие той 
заснема три филма, първият от 

които - „взвод”, може да бъде 
смятан за волна автобиография, 

израз на онова разтърсване, което 
изпитал 21-годишният пехотинец 

на фронта. има два медала от 
войната - „Бронзова звезда” и орден 

„Пурпурно сърце”, при това и двете - 
за спасение на свои другари.

ПЕтър КуЗниК е асоцииран 
професор в Департамента по 

история на колежа по изкуства и 
науки във вашингтон. Директор на 

института за изследване на атома. 
известен медиен коментатор.

След като направи поредица 
филми, с които отпра-

ви предизвикателство към 
илюзиите на американците, 
режисьорът Оливър Стоун се 
зае да разбие всички митове 
от миналото на страната си. 
Заедно с историка Питър Куз-
ник той направи документална 
телевизионна поредица за скри-
тите аспекти от историята 
на Америка. След това двамата 
написаха и книгата „Премълчава-
ната история на САЩ”, която 
сега излиза на български с логото 
на издателство „Милениум”. 
Тя разобличава митовете за 
миналото на Америка и раз-
крива доста грозни моменти 
от последните 200 години в 
Съединените щати.

Според Оливър Стоун е 
много важно съвременните 
американци да са наясно как ги 
възприема останалият свят. 
Необходимо е да си припомнят 
ценностите, заложени при 
създаването на държавата им, за 
да не им се струва, че настоя-
щето им не може да се промени. 
Още в началото на книгата 
режисьорът на „Роден на 4 
юли” задава въпроси, на които 
до края й се опитва да отго-
вори. „Защо такъв нищожен 
брой хора контролират повече 
богатство, отколкото всичко, 
което притежават трите 
милиарда най-бедно население 
в света? Защо се позволява на 
шепа богати американци да 
упражняват такъв контрол 

върху вътрешната, външната 
политика и медиите в САЩ, 
докато в същото време реал-
ното влияние и стандартите 
на живот на широките маси 
все повече се свиват? Защо 
американците приемат покорно 
факта, че постоянно са следени 
и наблюдавани, че правител-
ството се меси в живота им, че 
гражданските им права се нару-

шават, а личната им неприкос-
новеност просто липсва - нещо 
недопустимо за основателите 
на нацията и за по-ранните 
поколения?”, пише Стоун.

Авторите са убедени, че 
т.нар. американска мечта е 
доста изкривено понятие.

Millenium представя
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Заплетена семейна драма разказва в дебют-
ния си роман „Между дните” известни-

ят американски писател Андрю Портър. 
Историята проследява проблемите на ро-
дителите и последвалия развод и как това 
се отразява на порасналите им деца – син гей 
и дъщеря с проблеми със закона. Всяка глава е 
разказана от различен член на семейството.

Бащата Елсън е архитект, който на 
младини е бил много прочут, но с времето 
минималистичните му идеи се ценят все 
по-малко. Дъщерята Клоуи е влюбена в 
индиец, който е издирван за побой и заради 
това двамата са изключени от колежа. 
Решават да избягат в Мексико, но нямат 
пари. Помага им братът гей Ричард, който 
преспива за пари с много богат бизнесмен.

Семейството на Рамона чака да се 
роди още едно дете в новата книга в 

поредицата за пакостницата и нейните 
приятели „Рамона завинаги”. Момиченцето 
осъзнава, че вече няма да е най-малкото 
дете вкъщи и не е сигурно дали това ще 
му се отрази добре. За сестра й Бийзъс пък 
това е страхотна новина, защото тя си 
мечтае да се грижи за малкото същество, 
след като се роди. И двете обаче смятат, 
че са достатъчно големи, за да стоят 
сами у дома след училище. Спечелват си 
правото, защото съвсем сами погребват 
умрялата им котка Пики. В семейството 
става все по-натоварено и защото баща 
им завършва колеж и си търси работа като 
преподавател.

Между дните рамона завинаги

Между дните
Андрю Портър

изд. “Millenium”
370 стр., 16,00 лв.

Рамона завинаги
Бевърли Kлиъри 
изд. “Millenium”

224 стр., 6,00 лв.

утафорията - US
мечта 

“Премълчаваната история на САЩ”

Б

Премълчаваната история на САЩ
Оливър Стоун, Питър Кузник 

изд. “Millenium”
704 стр., 29,90 лв.



нови заглавия

Двойна застраховка
Джеймс М. Кейн
изд.: Skyprint
брой стр.: 168
цена: 12.00 лв.

Литума в Андите
Марио Варгас Льоса
изд.: Колибри
брой стр.: 248
цена: 17.00 лв.

Шлеп в пустинята
Людмил Тодоров
изд.: Жанет-45
брой стр.: 154
цена: 12.00 лв.

Джентълмени в 
неволя
П.Г.Удхаус
изд.: Ера
брой стр.: 424
цена: 16.00 лв.

По-тихо от мрак
Христо Кърджилов
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 234
цена: 12.90 лв.

Загадката на улица 
“Блан Манто”
Жан-Франсоа Паро
изд.: Колибри
брой стр.: 336
цена: 15.00 лв.

Дом за разплата
Джон Сол
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 316
цена: 14.90 лв.

Пролетта на 
емигрантите
Калин Илиев
изд.: Сиела
брой стр.: 230
цена: 12.00 лв.

Вдъхновение за този роман 
Ник Сполдинг е получил 

от своята годеница. Самият 
той споделя: „След няколко 
разговора, обвити в алкохолни 
изпарения, с пъстрата група без-
пътници, които наричам свои 
приятели, събрах достатъчно 
материал за тази книга. Повече 
от достатъчно всъщност.

Да намериш любовта на 
живота си се оказва начинание, 
изпълнено с подводни течения, 
водовъртежи и унизителни 
провали. Съдейки по истории-
те, които чух през последните 

месеци, честно казано, си е 
истинско чудо, че изобщо създа-
ваме връзки.

Джейми и Лора не са 
действителни личности, но 
изпитанията и превратнос-
тите, които преживяват, със 
сигурност са реални.

Тази книга е посветена на 
всички, гмурнали се в пъкления 
казан на флирта и успели да 

запазят усмивките си.”
С над 370 000 продадени 

електронни екземпляра, Ник 
Сполдинг е сред десетте най-
продавани автори в интернет.
Той е писател, който, колкото 
и да се старае, сякаш не е в със-
тояние да пише сериозно.

Ера представя
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крийте тази 
книга

“Интимен наръчник за блогъри”

с Лизет усеща, че някой я следи. 
Подозира, че домът й се 

подслушва. Но няма никаква 
представа кой и защо я наблю-
дава. Още по-тревожното е, 
че не помни цели две години от 
живота си и не разпознава отра-
жението си в огледалото.

Появата на тайнствения и 
съблазнителен Хавиер отключва 
странни и смущаващи спомени. 
Но нещо нашепва на Лизет, 
че не може да му се довери, 
въпреки силното привличане, 
което изпитва към него. Скоро 
тя се превръща в мишена на 
безмилостни убийци, а Хавиер е 
единственият, който може да й 
помогне да научи какво е стори-
ла и защо я преследват. 

Силни характери, заплетена 
интрига и изненади дебнат 
читателя от всяка страница и 
го оплитат в мрежите, сръчно 
изтъкани от майсторката 
Линда Хауърд. Нейните романи 
са продадени в над 10 милиона 
екземпляра в целия свят.

Забранено 
минало

Забранено минало
Линда Хауърд

изд. “Ера”
336 стр., 14,00 лв.

Интимен наръчник за блогъри
Ник Сполдинг

изд. “Ера”
240 стр., 12,99 лв.

Издателство „Ера” орга-
низира конкурса „Напиши, 
щракни и се гмурни в 
пъкления казан на флирта”. 
Той е посветен на книгата, 
която ни разсмя истински 
– „Интимен наръчник за 
блогъри” от Ник Сполдинг! 
Наградите са страхотни, 
а условието е повече от 
лесно!
Участниците трябва да 
изпратят кратка история, 
описваща най-забавната 
интимна среща, на която 
са присъствали. А тези, 
които не са майстори на 
перото, могат да участват 
със снимки и да ни „разка-
жат” за своята провалена 
среща в кадри.  Подробнос-
ти на сайта на издател-
ство „Ера”.



нови заглавия

Младост между две 
войни
Фердинанд Брукнер
изд.: Black Flamingo
брой стр.: 462
цена: 18.00 лв.

Уиски с кубче лудост
Божидара Цекова
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 278
цена: 10.00 лв.

Любезни хора
Марко Ганчев
изд.: Хермес
брой стр.: 176
цена: 11.95 лв.

Клуб на любителите 
на книги и пай от 
картофени обелки от 
остров Гърнзи
Мери Ан Шафър, 
Ани Бароуз
изд.: Колибри
брой стр.: 268
цена: 15.00 лв.

Шадоус Фол
Саймън Грийн
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 446
цена: 19.00 лв.

Тел
Хю Хауи
изд.: Прозорец
брой стр.: 526
цена: 20.00 лв.

Империята - това си ти
Хавиер Моро
изд.: Хермес
брой стр.: 464
цена: 14.95 лв.

Всички заподозрени
Сабин Дюрант
изд.: Обсидиан
брой стр.: 360
цена: 15.00 лв.

От прекрасните книги, 
които по една или друга 

причина не са достигнали до 
българския читател, може да 
се вдигне кула с размерите на 
Вавилонската.

Сред тях е и „Малкият  крал 
Декември”, „превзела” света още 
преди 20 години.

Издателство „Лабиринт” 
се постара да запълни този 
пропуск и да представи „Краля” 
в достоен вид – в прекрасния 
превод на един от доайените 
на преводаческото изкуство у 
нас Елка Рубибанова и в издание 
с твърда подвързия и хромирана 
хартия.

Авторът на „Малкият крал 
Декември” – Аксел  Хаке, е сред 
най-известните германски писа-
тели и журналисти с творби, 
които се продават в огромни 
тиражи и често оглавяват кла-
сациите на бестселърите.

Илюстраторът Михаел 
Сова е прочут далеч извън пре-
делите на Германия: създатели-
те на „Амели Пулен” поверяват 
именно на него да нарисува 
запомнящите се картини по 
стените на главната героиня.

„Малкият крал Декември” е 
издаден в тираж близо 1 милион 
екземпляра  в  19 държави, а във 
Великобритания и САЩ е под-
готвен за печат от „Блумсбъ-
ри”, издателството, открило 
за света Дж. К. Роулинг и Хари 
Потър.

Тази философска приказка се 
харесва и на малките читатели, 

жадни да разкрият тайните 
на живота и на човека, и на 
възрастните - тези „пораснали 
деца”, които продължават да 
си задават въпроси и обичат 
притчовата литература в 
духа на „Джонатан Ливингстън 
чайката” и „Илюзии” на Ричард 
Бах,  „Малкият принц” на Сент-
Екзюпери, „Даото на Мечо Пух” 
на Б. Хоф и дори  „Алхимикът” 
на Коелю.

Мнозина се изкушават да 
сравняват „Крал Декември” 
с „Малкия принц”, но макар 
усещането за притчовост да е 
еднакво, двете творби се разли-
чават съществено.

В „Малкия крал Декември” 
няма сюжет, няма кулминация и 
развръзка – единствените „съби-
тия” тук са петте разговора на 
разказвача с причудливия дребен 
Крал – рожба на неговата само-
та (или може би хлапето, което 
и досега е живо в него), по време 
на които двамата разискват 
пет важни неща:

1. Какво е да си дете и какво 
– да си възрастен, и дали да 
растеш на ръст и години, не 
означава да трупаш още и още 
пропуснати възможности.

2. Кое е по-истинско – наши-
те сънища като отпечатък на 
душата ни, или действител-
ността, когато често трябва 
да слагаме „усмирителна риза” на 
мечтите си.

3. Що е безсмъртие и трябва 
ли да се страхуваме от смър-
тта.

4. Какво е да обичаш, колко 
е важно да вярваш на човека до 
себе си и да се държиш здраво, 
здраво за него – тогава, и в 
бездната да скочиш, тя ще се 
превърне в трамплин и ще те 
изстреля към звездите.

5. Какво са спомените и кои 
от тях  си струва да окачаме в 
хранилищата на паметта си.

Четеш тази малка книга, 

която с ленивия си ритъм е 
като истински мехлем за душа-
та, и изведнъж започва да ти 
се струва, че сутрин, докато 
си пиеш кафето, зад чашата се 
е мярнала червената мантия на 
Крал Декември и светът е ста-
нал малко по-приятно място за 
живеене.

Лабиринт представя
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стински мехлем за 
душатаИ

“Малкият крал Декември”

Малкият крал Декември
Аксел Хаке

изд. “Лабиринт”
64 стр., 18,00 лв.



нови заглавия

Хипотеза за щастието
Джонатан Хайд
изд.: Кибеа
брой стр.: 392
цена: 20.00 лв.

Това се случи пред 
очите ми Кн.2: Бъл-
гария през мандата 
на президента Петър 
Стоянов
Йордан Василев
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 400
цена: 20.00 лв.

Всеки може да 
инвестира успешно
Боян Иванчев
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 176
цена: 14.00 лв.

Маркетингови 
аспекти на 
емоционалното 
пазаруване
Надежда Димова
изд.: Нов български 
университет
брой стр.: 248
цена: 13.90 лв.

Създатели на 
историята: 100-те най-
влиятелни личности 
на ХХ век
Иът Уайтлоу, 
Джули Уитакър
изд.: Книгомания
брой стр.: 256
цена: 22.00 лв.

Японската 
цивилизация
Братислав Иванов
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 222
цена: 15.90 лв.

Оракулът каза. 
Уорън Бъфет за 
инвестирането, успеха 
и уроците на живота
Дейвид Андрюс, 
съставител
изд.: Обсидиан
брой стр.: 160
цена: 12.00 лв.

Бизнес етикет
Кристина Крънчева
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 342
цена: 20.00 лв.

Криминален роман, който 
започва с цитати на трима 

от най-великите физици на съв-
ременността – двама от тях 
носители на Нобелова награда, а 
третият – професор по космо-
логия, поставя дълбоки жалони 
още от първите си страници. 
Такъв е случаят с издадения от 
“Абагар” трилър “Столицата 
на закъснелите” на очевидно 
пишещия под псевдоним Ал 
Зарински. 

Законспирирането на автора 
всъщност подсказва мистерии-
те, които държат читателя за 
гърлото почти до последната 
страница. Това криминале още 
от началото хвърля четящия 
във физичните теории за време-
то и съзнанието и до последно 
чрез героите си авторът плува 
в дълбоките води на физиката, 
информатиката, философията 
и научната фантастика. 

Научният пласт на книгата 
през цялото време върви ръка 
за ръка с криминалния. Герои-
те са специалисти  - всеки в 
своята област на науката или 
изкуството, единственото 
дете в романа е компютърен 
и философски гений. Мястото 
на действието е оборудван до 
съвършенство оазис, в който 
именно техниката спомага за 
лавината от престъпления, 
които се случват – намигва-
не от страна на автора, че 
постигането на технологичен 
рай с нищо няма да ни направи 
по-щастливи.

Убиецът, като в добрата 
традиция на Агата Кристи в 
“Десет малки негърчета”, до по-
следно остава загадка, въпреки 
че е ясно, че е един от главните 
герои. Съмненията на четящия 
се стоварват върху всеки един 
от тях последователно в хода 
на сюжета.

Финалът е толкова екстре-

мен, че едва в последния ред ста-
ва ясно оживява ли разказвачът 
на тази шеметна история, или 
не. В епилога Зарински поставя 
рамката, като връща читателя 
към физичната теория за пъту-
ването във времето и избора, 
който човешкото съзнание 
прави.

Абагар представя
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рилър с научен 
пласт

“Столицата на закъснелите”

Т

Столицата на закъснелите
Ал Зарински

изд. “Абагар”
352 стр., 14,00 лв.

Ако истината за света може 
да звучи жестоко, това е една 
безмилостна книга. За всеки, 
който носи в себе си болката 
за това, което в днешния свят 
наричаме култура, е „безвкусна 
шарения”. Кога и как културата 
се превърна от средство за 
развитие, за откриване на нови 
пространства във вътрешния 
свят, в средство единствено и 
само за развлечение; от това да 
откриеш нови начини да мислиш 
– до това да не мислиш; от 
средство да почувстваш света 
по много и различни начини – до 
това да се стремиш по различни 
пътища да чувстваш само едно 
и също нещо –  че си избягал от 
себе си и си се скрил в забавле-
нието. Това е опасна позиция, в 
която съвременният човек е за-
станал. Книгата разглежда това 
докъде са стигнали последиците 
на цивилизацията на зрелището 
не само в изкуството, а и в жур-
налистиката, и в политиката. 
Тя може да бъде четена и като 
призив, че литературата може 
да бъде много повече от сред-
ство за забавление, и от хоби, 
както днес се очаква от нея, 
тя може да води до еволюция на 
индивидите.

К н иж аря т 
п ре п о р ъ ч в а

безпощадният 
Льоса

НевеНа крумова 
ХелиКон - шишмАн



нови заглавия

Библейски сказания
Зенон Косидовски
изд.: Сиела
брой стр.: 424
цена: 16.00 лв.

Световната политика 
след 1945 г.
Питър Калвокореси
изд.: Труд
брой стр.: 1000
цена: 59.99 лв.

Великденско вино и 
Франкенщайн
Константин Илиев
изд.: Жанет-45
брой стр.: 120
цена: 9.00 лв.

Берлин 1961: 
Кенеди, Хрушчов и 
най-опасното място 
на Земята
Фредерик Кемп
изд.: ИПК Родина
брой стр.: 540
цена: 18.00 лв.

Небето идва от земята
Евтим Евтимов
изд.: Захарий Стоянов
брой стр.: 354
цена: 15.00 лв.

Туран - от скитите и 
хуните до тюрките и 
българите
Стоян Динков
изд.: Сиела
брой стр.: 168
цена: 14.00 лв.

Ангелите
Даяна Купър
изд.: Аратрон
брой стр.: 176
цена: 9.00 лв.

Как да използваме 
силата на своето 
подсъзнание
Д-р Джоузеф Мърфи
изд.: Кибеа
брой стр.: 325
цена: 18.00 лв.

Обсидиан представя
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„Ловецът на хвърчила” и 
„Хиляда сияйни слънца” имаха 
голям успех в целия свят, 
включително и в България. 
Какво да очакваме от новата 
Ви книга „А планините 
ехтяха”?

Тя прилича малко на дърво. 
Стволът, така да се каже, е 
историята на момче и момиче, 
които живеят в затънтено бе-
дно село на юг от Кабул с баща 
си, мащехата си и природено-
то си братче. Двете деца са 
неразделни и имат много силна 
връзка – единайсетгодишният 
Абдуллах се грижи за малката 
Пари, която е целият му свят 
след смъртта на майка им. 
Когато срещаме семейството 
през есента на 1952 година, 
то е на кръстопът и трябва 
да вземе болезнено решение. 
Изборът, породен от мизери-

ята и отчаянието, разделя и 
унищожава това семейство. 
Така започва романът, който 
проследява последствията от 
постъпката на бащата, както 
географски, през континенти-
те, така и през следващите 6 
десетилетия, и описва живота 
на много най-различни герои, 
които - знайно или незнайно 
за тях, - са повлияни от този 
съдбовен избор. Тръгващите 
в различни посоки истории 
са клоните на семейното 
дърво, макар че не всички герои 
са свързани помежду си от 
общата кръв. Това е разказ за 
различните поколения от едно 
голямо семейство, но преди 
всичко - за различните нюанси 
на човешкото сърце.

Семейството отново е цен-
търът на сюжета, така ли?

Да, то е основата на моите 
книги. И трите ми романа 
са семейни истории, защото 
смятам, че в тях могат да се 
открият големите житейски 
теми – любовта, скръбта, 
дългът, саможертвата. Но те 
се проявяват различно в отдел-
ните семейства, защото всяко 
има свой облик, своя динамика 
и конфликти, дори те да се 
дължат на обич. Така че има 
безкрайни вариации по темата. 
За мен семействата са загадки, 
отнемащи цял живот, за да 
бъдат разгадани докрай (ако 
изобщо е възможно), така че 
обичам да изследвам  отноше-
нията между роднини и близки, 
свързани чрез обичта, дълга или 
обстоятелствата. 

За разлика от много други 
бестселъри, които биват 

ова е разказ за личното изкупление и важността 
на избора ниТ

Халед Хосейни, специално за “Книжарница”:

Халед Хосейни е най-известният афганис-
тански писател. Роден е в Кабул през 1965 г. 
През 1980 г. семейството му емигрира 
в саЩ. През 1988 г. завършва биология в 
университета в санта Клара. През 1993 г. 
се дипломира като магистър по медицина. 
от 1996 до 2004 г. работи като лекар. става 
световноизвестен с романите си „ловецът 
на хвърчила” и „Хиляда сияйни слънца”. През 
2004 г. Хосейни става пратеник на добра 
воля на комисариата за бежанците на оон. 
със съпругата си основава фондация, която 
подпомага завръщащите се в родината 
бежанци. Живее в Калифорния със семей-
ството си.

„а планините ехтяха” е най-убе-
дителната и завладяваща книга 
на Хосейни, по-амбициозна от „лове-
цът на хвърчила”, по-многопла-
стова от „Хиляда сияйни слънца”. 
Той притежава таланта на древен 
разказвач на легенди.” 

Ню Йорк Таймс

„изключителен роман на голям 
разказвач” 

Амазон

„Умело наредена сложна мозайка 
от характери и чувства. една от 
най-интересните книги от дълго 
време насам.” 

Ескуайър

„В този роман Хосейни копае надъл-
боко и вади диаманти” 

Индипендънт

„Халед Хосейни отново използва 
възхитителния си трик - къса ти 
сърцето, но те кара да се усмих-
ваш.” 

Телеграф

 „Красива и много вълнуваща книга, 
която ме разплака на няколко пъти. 
но макар в нея да има тъга и скръб, 
има и любов, и радост, и надежда.” 

Лайбрари Джърнъл

„Всяка глава от този роман е едно 
бижу. Красивото писане, внимание-
то към детайла и емоционалната 
сила на „а планините ехтяха” я 
правят забележителна книга, която 
дълго те преследва.” 

Пъблишърс Уикли



нови заглавия

Живот между животите: 
Хипнотерапия за 
духовна регресия
Майкъл Нютън
изд.: Аратрон
брой стр.: 284
цена: 13.00 лв.

Радой - смутителят 
на реда и тоягата на 
властта + CD
Таня Стоянова, 
Стефан Стоянов
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 728
цена: 35.00 лв.

К. Г. Юнг: Неговият 
мит в нашето време
М.-Л. фон Франц
изд.: Леге Артис
брой стр.: 434
цена: 16.00 лв.

Планетата на 
щастието: Думи за 
медитация
Любомир Розенщайн 
изд.: Колибри
брой стр.: 160
цена: 12.00 лв.

Плячкосването на 
държавата. България 
1989-1997
Венелин Й. Ганев
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 376
цена: 19.00 лв.

Лунният цикъл
Дейн Ръдиар
изд.: Лира Принт
брой стр.: 216
цена: 12.00 лв.

Да бъдеш Армани
Рената Моло
изд.: Колибри
брой стр.: 192
цена: 14.00 лв.

Автобиография 
на един йогин 
Парамаханса 
Йогананда
изд.: Хермес
брой стр.: 448
цена: 24.95 лв.

Обсидиан представя
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Този епичен текст е отговор 
на важен въпрос, засягащ 
собственото ни битие в 
момента – коя е опорната 
точка? Да четем за Афганис-
тан - жива рана на Изтока, 
гузна страница в  Русия, ди-
пломатически шамар за САЩ. 
И да сравняваме.
   Никоя история не е чужда, 
стига да обхваща сериозен 
отрязък време (в случая пове-
че от половин век), и толкова 
интимна част от човека (ко-
рените на семейството му). 
“А планините ехтяха” отваря 
лоното на цивилизацията с 
притча в духа на цар Соломон 
и превежда героите си през 
две войни и три континента, 
оплитайки чудно родословно 
дърво. Първичното усещане 
за срам, низвергнатост и 
карма, ако щете, израст-
ва до върховни чувства на 
дълг, всемирна любов и даже 
святост.
 За любителите на сапунени 
сериали – говорим за драма 
на братче и сестричка и 
проклятието над тяхното 

ова е разказ за личното изкупление и важността 
на избора ни

Халед Хосейни, специално за “Книжарница”:

А планините ехтяха
Халед Хосейни 

изд. “Обсидиан”
400 стр., 16,00 лв.

Веригата на 
съществуването

забравяни след година-две, 
„Ловецът на хвърчила” е  сред 
най-продаваните книги вече 
десет години. Защо според 
Вас толкова много читатели 
от различни страни бяха 
докоснати от тази книга?

Може би защото романът 
разглежда универсални човешки 
теми. Не е нужно да си афганис-
танец или дори да знаеш нещо 

за Афганистан, за да съпрежи-
вееш тази история. Това е 
разказ за личното изкупление 
и за важността на избора ни 
– неща, които засягат всички 
ни, независимо от раса, религия, 
етнос, култура.

Интервюто е взето със 
съдействието на издателство 

„Обсидиан”

потомство. Което се оказва 
щастие.
За политическите скептици - 
Ориента се възпроизвежда и 
трансформира в нещо по-до-
бро, но не изяжда а подхранва 
Запада.
За ценителите митомани 
– важна част от действи-
ето на романа, подобно на 
Историята, се развива на 
гръцки остров. Демиургът и 
Пророкът може би са братя?
За яростните феминисти - не 
просто реабилитиран, а сму-
щаващо напорист  е социал-
ният статус на жената тук. 
Тя убива с източна жесто-
кост, но дефилира в Париж с 
европейски финес.
  За литературните критици 
– привидно разпиляна сага, 
с умело подбрани контрас-
тиращи образи. Великолепен 
превод на Надежда Розова.
Лежерният стил надскача 
жанра, публицистичните 
клишета, характерни за всяка 
биография, и динамиката 
свойствена за трилър, раз-
криват други възможности на  
този текст. 
За объркания читател – няма 
да получиш отговор преди 
финала. За него става дума. 
Разчетохме ли неизбежното. 

ЛюдмиЛа еЛенкова
хеЛикон - БъЛгария





нови заглавия

Парадокс. Деветте 
най-големи загадки в 
науката
Проф. Джим Ал-Халили
изд.: Рой 
Комюникейшън
брой стр.: 222
цена: 21.00 лв.

Рискът: Новата 
сигурност
Ранди Гейдж
изд.: Анхира
брой стр.: 128
цена: 10.00 лв.

Как да си намерим 
по-добра работа в 
България?
Милен Иванов
изд.: Сиела
брой стр.: 164
цена: 12.00 лв.

Непорочното 
зачатие: как науката 
променя правилата 
на секса
Д-р Аарати Присад
изд.: Рой 
Комюникейшън
брой стр.: 328
цена: 21.00 лв.

Рибата в мен
Нийл Шубин
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 242
цена: 14.00 лв.

Кратка история на 
езиците
Торе Янсон
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 260
цена: 14.00 лв.

Промените в право-
писа и пунктуацията 
Български език: 
Подбрани обяснения и 
тестови задачи
Красимира Алексова
изд.: PONS
брой стр.: 144
цена: 12.90 лв.

Западноевропейска 
литература Ч.8: Други-
те големи реалисти
Симеон Хаджикосев
изд.: Сиела
брой стр.: 536
цена: 25.00 лв.

Кръгозор представя
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В „Човешката холограма” д-р 
Робин Кели твърди, че чо-

вешките тела се формират вър-
ху невидимите информационни 
полета и взаимодействат 
ежедневно с тях чрез нашата 
ДНК. Тя е в основата на модела 
на човешката холограма. Авто-
рът на бестселъра „Човешката 
ДНК – антена към Вселената” 
изследва най-новите концепции 
за вселената и излага своите 
теории за това как, като 
осъзнаваме своята същност на 
човешки холограми, можем, с 
промяната дори и на най-малкия 
елемент, да променим не само 
нашето бъдеще, но и това на 
цялата планета. 

Кели споделя: „Изкушава-
що е – а аз бих допълнил и за 
мнозина далеч по-разумно – да се 
разграничим от тази теория, да 
я отхвърлим като несъответ-

стваща на реалността и като 
„твърде налудничава”. Така де, 
тази информация не ни е нужна 
и по-добре да не позволяваме да 
бъдем отклонявани встрани от 
нейните твърдения. Най-добре 
е да си живеем живота и да се 
справяме с огромните предиз-
викателства, пред които сме 
изправени днес – глобалният 
финансов хаос, климатичните 
изменения, тероризмът и ядре-
ното въоръжаване. 

Напълно разбирам подобна 
реакция. Такова бе и моето мне-
ние... първоначално – казва Кели. 
Но след това в съзнанието ми 
се зародиха въпроси, които все 
отказваха да ме оставят на 
мира. Какво знаем за изкуство-
то на холограмите, което би 
могло да хвърли светлина върху 
човешкия живот? Възможно 
ли е фактът, че всяка част от 

специалната холографска плака, 
използвана за създаването на 
холографския образ, съдържа ин-
формацията за цялото, да има 
някакво отношение към наши-
те тела? Каква би била ползата 
за нас и за планетата ни, ако се 
окаже вярно, че актът на наше-
то наблюдение и действията 
ни имат пряко отношение към 

съществуването и ритмите на 
вселената ни?”

Робин Кели ни запознава с ре-
волюционните изследвания от 
последните години на биофизи-
ци и медици, които откриват 
нова ера – ерата на чудесата. 

еволюцията на 
д-р Кели

“Човешката холограма”

Р

Човешката холограма - 
нова ера в квантовата биология

д-р Робин Кели
изд. “Кръгозор”

272 стр., 12,00 лв.

– Обяснява защо се разболяваме и как чрез него да намерим 
пътя към изцелението 
– Какво представлява сърдечната кохерентност и как да я 
постигнем, за да се излекуваме
– Показва по какъв начин фракталният модел е важен за 
лечението – само чрез промяната на един спомен, на едно 
вярване се лекуват болести на века като рак, сърдечни забо-
лявания, високо кръвно, хронични здравословни проблеми
– Обединява  сърце и ум, чувства и предчувствия 
– Запознава с най-новите проучвания на квантовата биология 
и тяхното приложение в практиката – от разкриване на тай-
ните на ароматите до облекчаване на трафика в големите 
градове

Моделът на човешката холограма:
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 ÌË„ËÚÂ ÓÚ ÔÓÂ‰Ëˆ‡Ú‡ ÔÓÍ‡Á‚‡Ú Ì‡ ˜ËÚ‡ÚÂÎˇ,
˜Â ‚ÒˇÍÓ ÊË‚ÓÚÌÓ ≠ ÓÚ ÏËÌË‡Ú˛ÌÓÚÓ Ì‡ÒÂÍÓÏÓ
‰Ó Ì‡È-Â‰Ëˇ ıË˘ÌËÍ, ËÏ‡ Ò‚ÓÂ ÏˇÒÚÓ ‚ ÔËÓ‰‡Ú‡
Ë Ë„‡Â ‚‡ÊÌ‡ ÓÎˇ Á‡ ÔËÓ‰ÌÓÚÓ ‡‚ÌÓ‚ÂÒËÂ.
ΔË‚ÓÚÌËÚÂ Ò‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÂÌË ‚ Ò‚ÓËÚÂ ÔËÓ‰ÌË
ÏÂÒÚÓÓ·ËÚ‡ÌËˇ, Í‡ÚÓ ÒÂ ÔÓÒÎÂ‰ˇ‚‡Ú Í‡ÍÚÓ
‚Á‡ËÏÓ‚˙ÁÍËÚÂ ÏÂÊ‰Û Úˇı, Ú‡Í‡ Ë ÊËÁÌÂÌËˇÚ 
ËÏ ˆËÍ˙Î ≠ Í‡Í Ï‡ÎÍËÚÂ ÒÂ ÔÓˇ‚ˇ‚‡Ú Ì‡ ·ˇÎ Ò‚ˇÚ,
Í‡Í ÔÓ‡ÒÚ‚‡Ú, Í‡Í ÒÂ ‡ÁÏÌÓÊ‡‚‡Ú. 
¡Ó„‡Ú‡Ú‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ë ‚ÂÎËÍÓÎÂÔÌËÚÂ ÒÌËÏÍË
ÔÂ‚˙˘‡Ú ˜ÂÚÂÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂÁË ÍÌË„Ë ‚ ÌÂÁ‡·‡‚ËÏÓ
Ô˙ÚÂ¯ÂÒÚ‚ËÂ ËÁ Ò‡‚‡ÌËÚÂ Ë ÔÂËËÚÂ, ÔÎ‡ÌËÌËÚÂ,
„ÓËÚÂ Ë ÂÍËÚÂ Ì‡ Ì‡¯‡Ú‡ ÛÌËÍ‡ÎÌ‡ ÔÎ‡ÌÂÚ‡.

œÂ‰ÒÚÓˇ˘Ë Á‡„Î‡‚Ëˇ ÓÚ ÔÓÂ‰Ëˆ‡Ú‡:

«‡ Ì‡‰ 6-7 „Ó‰ËÌË 
Ë Á‡ ‚ÒË˜ÍË, ÍÓËÚÓ
Ó·Ë˜‡Ú ÊË‚ÓÚÌËÚÂ
235ı275 ÏÏ, 32 ÒÚ.
ˆ‚ÂÚÌË, Ú‚˙‰Ë ÍÓËˆË 
÷ÂÌ‡ Á‡ ·ÓÈ 6.99 Î‚.

Êíèãè, ñ êîèòî äåöàòà èçðàñòâàò!

www.fiut.bg
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нови заглавия

Концерт в гората. 
Моята първа книга за 
музиката
изд.: Фют
брой стр.: 20
цена: 14.99 лв.

Моята първа книга 
за игра и учене със 
стикери
изд.: Фют
цена: 4.99 лв.

Старогръцки 
легенди и митове 
преразказани за 
ученици по Николай 
Кун
изд.: СофтПрес
брой стр.: 112
цена: 5.99 лв.

Приказки
Огуст Стриндберг
изд.: Авангард принт
брой стр.: 128
цена: 14.00 лв.

Приказки
Ханс Кристиан Андерсен
изд.: Пан
брой стр.: 96
цена: 7.90 лв.

Разгледайте отвътре: 
Математиката
Алекс Фрит и Мина 
Лейси
изд.: Фют
брой стр.: 12
цена: 14.99 лв.

Приказки
Шарл Перо
изд.: Пан
брой стр.: 96
цена: 7.90 лв.

Тоби. Очите на Елиша
Тимоте дьо Фомбел
изд.: Емас
брой стр.: 384
цена: 13.00 лв.

AMG Publishing представя
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агнетични всеки 
миг

“Силата да си жена”

м
Когато една жена въплъти 

женската си същност 
и сила, нейният живот се 
преобразява. Тя става привле-
кателна и чувствена. Щом 
влезе в стаята, всеки забелязва 
сиянието й – сияние, което идва 
отвътре. Тази жена привлича 
мъже със силна мъжка енергия, 
защото нейната женственост 
ги допълва и вдъхновява. 

Чрез своята книга Рейчъл 
Джейн Грувър изпраща на всички 
жени ценното послание, че има 
начин да бъдат едновременно 
и силни, и женствени, и не е 
нужно непрекъснато да полагат 
усилия, за да осъществят 
желанията си. Като им предлага 
своите изпитани практики, 
тя им показва как да изразят 
своята женствена страна, да се 
свържат с мъдростта на тяло-
то си и да отворят сърцето си 
за любовта. 

Благодарение на практиките 
и съветите в книгата, всяка 
жена може:

• Да активира женската 

си същност и да се свърже с 
центъра на творчеството в 
своето тяло.

• Да получава повече внима-
ние, без да се налага да манипу-
лира.

• Да засили личностното си 
присъствие.

• Да разбере кои са основ-
ните грешки, които силните, 
независими жени допускат във 
връзките си с мъжете.

• Да свали невидимия щит, 
който обгражда сърцето й, 
за да получава повече любов и 
разбиране.

• Да се научи да следва и да се 
доверява.

Като млада Рейчъл Джейн 
Грувър страда от ниско само-
чувствие, преживява множе-
ство любовни разочарования, 
след което решава, че единстве-
но тя може да си даде любовта, 
която заслужава, и не се нуждае 
от мъж. На този етап обаче 
отново не намира удовлет-
ворение. Тя разбира, че това, 

за което наистина копнее, е 
истински силен мъж, който да я 
подкрепя, но за да бъде с такъв 
мъж, трябва да бъде женствена 
жена.

От този момент нататък 
Рейчъл Джейн започва да изучава 
изкуството на женската сила и 
да го прилага в живота си. Днес 

тя е посветила работата си на 
това да помага на жените да се 
върнат към своята автентична 
природа, да си спомнят как да 
слушат своето тяло и неговата 
мъдрост и да черпят знания от 
своята интуиция. 

Силата да си жена
Рейчъл Джейн Грувър
изд. “AMG Publishing”

232 стр., 12,00 лв.

„Независимо дали сте в заседателната зала, спалнята, 
на среща с мъж или на социално събитие, веднъж след 
като сте практикували упражненията от „Силата 
да си жена” хората ще ви виждат и чуват по един 
изцяло нов начин. Наблюдавала съм как тази промяна 
се случва при хиляди жени и тук няма значение на колко 
сте години, каква е формата на тялото ви или какъв 
размер дрехи носите. Когато най-накрая овладеете 
напълно своята женска сила, животът ви ще се промени 
коренно”. 

Рейчъл Джейн Грувър



От забавните 
страници на 
Питър Мейл 
усещате вкуса 
на чудесната храна 
и хубавото вино

Вкусните разкази продължават 

Отново в Прованс
Очаквайте ги скоро!

Една година в Прованс

www.gourmetbg.euиздания наииииии
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Ад”, както и останалите 
пет романа на американ-

ския писател Дан Браун, стана 
литературно явление още преди 
да попадне в ръцете на чита-
телите. Световната премиера 
се състоя на 14 май. Книгата 
излезе едновременно на англий-
ски и немски. Заради опасенията 
на издателите от появата на 
пиратство, преводачите бяха 
събрани в Италия, където рабо-
тиха в пълна изолация, дори от 
собствените си семейства.

В центъра на книгата е 
литературна загадка, свързана 
с великия италиански поет 
Данте Алигиери. Главен герой 
отново е професор Робърт Лан-
гдън. Действието се развива във 
Флоренция. Заплаха за живота 
ще запрати учения и младата 

лекарка Сиена Брукс на главолом-
на гонитба из емблематичния 
град на Тоскана. Единствено 
познаването на тайни проходи 
и древни загадки, спотайващи се 
зад историческата фасада, може 
да ги спаси от неизвестните им 
преследвачи.

Водени само от няколко 
стиха от мрачния шедьовър 
на Данте, Лангдън и Сиена 
трябва да разгадаят серия 
шифри, скрити дълбоко в някои 
от най-прочутите творби на 
Ренесанса – скулптури, картини, 
сгради, за да открият отговора 
на загадка, която може би ще 
им помогне да спасят света от 
ужасяваща заплаха... 

Дан Браун работи 3 години 
върху романа. „Винаги съм знаел, 
че ще пиша за него. Чак след 

като Данте изгражда структу-
рирана, жива представа за Ада, 
хората са си казали: „Трябва да 
ходя на църква!”. Вече грехът 
започва да плаши. Аз смятам, че 
той е открил Ада. Обичам да 
изследвам различни теми и оби-
чам да вдъхновявам други хора с 
теми, които вдъхновяват мен. 
В този случай, споделям вълне-
нието си за Данте, Флоренция, 
бъдещето” споделя в интервю 
за „Бизнесуик” писателят.

Той обаче държи в тайна 
начина си на работа. Иска 
всичко, свързано с процеса на 
писане, да бъде конфиденциално. 
И тъй като често е следван от 
папараци, му се налага да създава 
объркване, пътувайки по места, 
които не са свързани с книгите 
му. Символите го привличат 

заради тяхната универсалност, 
освободеност от товара на ези-
ка и концептуалната им мощ.

Интервю с Дан Браун можете 
да прочете на www.lira.bg

ан Браун и неговият 
“Ад”

Бестселърът на 2013 г.

Д

АД
Дан Браун

изд. “Бард”
544 стр., 19,99 лв.

твърди корици - 29,90 лв.
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В навечерието на най-свет-
лия празник 24 май и в духа 

на Месеца на детската книга 
– април, млади книжари от „Хе-
ликон” въведоха първокласници 
от столичното 7 СОУ „Св. 
Седмочисленици” в лабиринта 
на създаването на приказки. 

„Приказки се разказват от 
хиляди години. Любопитното 
е, че Ханс Кристиян Андерсен 
е един от първите, дръзнал 
сам да създаде свои приказки. 
Това се опитахме да направим 
заедно с децата”, коментира 
Невена Крумова от „Хеликон-
Шишман”. – „Идеята е да 
се покаже на децата, че сами 
могат да използват въображе-
нието си, че приказките и ге-
роите са навсякъде около тях, 
но за да развият уменията си, 
трябва много да четат.”

Малките автори написаха 
и илюстрираха своя приказ-
ка. „Имало едно време един 
магьосник на име Маг. Той бил 
добър млад (23-годишен) въл-
шебник, който обитавал огро-
мен дворец в далечен Китай. 
Маг имал много способности, 
които използвал, за да обучава 
нинджи в близкия манастир. 

Той бил обичан и уважаван в 
околията и често помагал със 
създадените от него самия 
магични пари на бедните 
селяни.  Маг се грижил усърдно 
и за едно заключено с магия в 
кристално кълбо духче, което 

било негов верен приятел и 
помощник…”. Така започва при-
казката на първокласниците 
от 7 СОУ. В произведението 
им Маг  бил влюбен в красива 
принцеса, с която искал да 
играе баскетбол. За да стигне 

до нея обаче, той трябвало да 
преодолее куп препятствия, 
включително дузина дракони, 
чудовища, океан с електриче-
ски змиорки, гора с тролове, 
извънземни с две глави и дъжд 
от мечове. В крайна сметка 
той се добрал с хиляди мъки 
до принцесата, с която се 
оженили, хапвали редовно 
печен заек с картофи и играели 
баскетбол.

„Въображението на децата 
е неизчерпаемо. Ние просто 
искаме да им помогнем и да 
ги накараме да го използват и 
развиват. А това е възможно 
само с посвещаването им във 
вълшебния свят на книгите”, 
коментираха книжарите след 
импровизирания час по създа-
ване на приказка и се зарекоха 
да продължат с мисията си и с 
деца от други училища.

Първолаци  създадоха 
приказка с “Хеликон”



за II клас

Българска литература
Елин Пелин „Приказки”
Недялко Йорданов „Вълкът срещу 
козата и трите й козлета”
константин константинов 
„Приказки за тебе”
Валери Петров „Пук!”
Ран Босилек „Приказки”
Емилиян станев „Лакомото мече”
 
Чуждестранна литература
Доналд Бисет „Небивалици”
астрид линдгрен „Пипи дългото 
чорапче”
Хю лофтинг „Историята на 
доктор Дулитъл”
алън Милн „Мечо Пух”
Джани Родари „Продавач на надеж-
да”; „Приказки по телефона”
 
за III клас
 
Българска литература
ангел каралийчев „Ането”; „Тошко 
Африкански”
леда Милева „Разкажете ми 
приказка”
Валери Петров „Меко казано”
Йордан Радичков „Малки жабешки 
истории”
асен Разцветников „Щурчово 

конче“
Ран Босилек „Приказки”
Емилиян станев „През води и 
гори: Приключенията на един 
таралеж и една костенурка”
 
Чуждестранна литература
Ханс кристиан андерсен 
„Приказки”
Вилхелм и Якоб Грим „Приказки”
Роалд Дал „Матилда”
луис карол „Алиса в страната на 
чудесата”
Жан дьо лафонтен „Басни”
астрид линдгрен „Емил от Льо-
неберя”
Ено Рауд „Маншон, Полуобувка и 
Мъхеста брада”
Джани Родари „Приключенията на 
невидимия Тонино”
Едуард Успенски „Крокодилът Гена 
и неговите приятели”
Вацлав Чтвъртек „Румцайс”

за IV клас
 
Българска литература
Иван Вазов „Аз съм българче”
Георги Данаилов „Деца играят 
вън”
Елин Пелин „Ян Бибиян”; „Ян Бибиян 
на луната”
златко Енев „Паркът на призра-
ците”
ангел каралийчев „Български 
народни приказки”
Георги константинов „Приключе-
нията на Туфо Рижия пират”
светослав Минков „Захарното 
момиче”
станка Пенчева „Мили бате!...: 
Писма на един дакел”
Валери Петров „Пет приказки”
Йордан Радичков „Ние, врабчета-
та”
 

Чуждестранна литература
Ерих кестнер „Антон и Точица”; 
„Летящата класна стая”
Ръдиард киплинг „Приказки”
Хектор Мало „Изпитанията на 
малката Пиерета”
александър Пушкин „Приказки”
Рудолф Ерих Распе „Невероятните 
приключения на барон Мюнхаузен”
Джани Родари „Приключенията на 
Лукчо”
Марк Твен „Приключенията на Том 
Сойер”
Памела Травърз „Мери Попинз”

21

за книгите и децата

книги за лятото
Препоръчителна литература II-IV клас

Глаголите „чета” и „обичам” нямат 
заповедна форма! Даниел Пенак

Очаквайте в следващия брой 5-12 клас. 
Препоръчителната литература може да се намери в „Хеликон”





Искате ли да избегнете традиционните 
грешки по отношение на здравето си? 

Желаете ли максимално да се придържате 
към естествения начин на живот и да 
постигнете хармония, без да посещавате 
често лекарските кабинети? Отговори на 
тези въпроси ще намерите в книгата „Сол-
та и водата – първоизточник на живота” 
на издателство „Зенит”.  

Изследването на Петер Ферейра и 
д-р Барбара Хендел е световен бестселър. 
Основна роля за създаването и публикуване-
то на „Солта и водата – първоизточник 
на живота” изиграва движението „Сол и 
вода” в Германия.

Целта на авторите е да представят 
по нагледен и разбираем начин живителни-
те способности на водата и солта. Те са 
убедени, че всички хора, а не само учените, 
трябва да имат право на достъп до ценни-
те познания за силата на водата и солта

Те разбиват мита за „бялото злато” и 
научно обясняват защо е вредна популярна-
та готварска сол, като дават и алтер-
нативата – натуралната сол, запазила 
първичните свойства на солената вода. 
Авторите препоръчват да се пие най-
малко два литра натурална, пречистена 
вода, като обосновават „слабостите” на 
чешмяната.
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Ако се научим как да балансираме водата и солта, ние ще подобрим драстично 
здравето си, а така и качеството си на живот. Натуралната изворна вода и Хи-
малайската сол помагат за отмиването на токсините и нежеланите субстанции в 
нашето тяло. Солта от Хималаите съдържа всичко необходимо. Запазила е състава 
си във времето. Преди много години е била наричана „кралска сол”, защото са я консу-
мирали само благородниците.

Д-р Барбара Хендел

Солни процедури при херпес
Вземайте всяка сутрин по една чаена лъ-
жичка солен разтвор, разреден с изворна 
вода.

Навлажнявайте мехурчетата ежечас-
но с концентриран солен разтвор.
Нанасяйте преди лягане тънък слой кал 
в солен разтвор върху мехурчетата и я 
оставяйте да действа през нощта. На 
сутринта измивайте с вода. Солта изсу-
шава мехурчетата, умъртвява вирусите 
и стимулира регенерирането на кожата. 

Ухапвания от насекоми
Концентрираният солен разтвор дейст-
ва отлично срещу сърбеж и отичане. 
Сололечението е много подходящо при 
свръхчувствителност и предразположе-
ност към възпалителни отичания.

Солни процедури при сенна хрема
Вземайте всяка сутрин – дори когато 
нямате сенна хрема – по една чаена 
лъжичка солен разтвор, разреден с добра 
изворна вода.

Изпивайте през деня на части 2-3 ли-
тра жива, бедна на минерали, негазирана 
изворна вода.

Допълнително по няколко пъти на ден 
можете да си правите промивки на носа 
с еднопроцентов солен разтвор. Чрез 
промивката се отстраняват полепнали-
те по носната лигавица полени и съще-
временно лигавицата се регенерира.

Солни процедури при псориазис
Вземайте всяка сутрин на гладно една 
чаена лъжичка солен разтвор, разреден с 
изворна вода.

Изпивайте през деня на части 2-3 ли-
тра жива, бедна на минерали, негазирана 
изворна вода.

При положение, че кожата на псори-
атика по правило не е отворена, а възпа-
лена и удебелена, може да се взема вана 
с по-висока концентрация на соления раз-
твор. Започва се с три процента (тоест 
три килограма сол на 100 литра вода) 
и тя постепенно се увеличава до осем 
процента. Ваната със солен разтвор не 
само придава на кожата влажност, но и 

действа противовъзпалително.  
Ваната с висока концентрация на 

соления разтвор е изтощителна, а с 
повишаване на температурата кръвно-
то налягане се натоварва още повече. 
Избирайте температурата така, че да 
ви е приятна. Температурата на ваната 
не бива в никакъв случай да превишава 
37 градуса, може обаче да е по-ниска. Не 
забравяйте по време на къпане близо до 
вас винаги да има някой, който в случай 
на проблеми с кръвообращението ви да 
се погрижи за вас.

След банята не би трябвало да взема-
те душ, а само попийте кожата си или я 
оставете да изсъхне открита. 

Вземайте вана със солен разтвор два 
пъти седмично. Времетраене на къпане-
то 10-20 минути.

Избрано от “Водата и солта”

Авторите на книгата препоръчват да се консултирате с личния ви лекар

2995
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Натурална 
изворна вода 
WILDALP

Хималайски 
кристали
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