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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

“Polaroids”

“sumo”

легендарният
Хелмут Нютън

Taschen
изКустВото да се праВят Книги www.helikon.bg

“Полароид”-ът заема специално 
място в сърцата на много фото 
ентусиасти, които си спомнят 
времената, когато “истинска 
фотография” означаваше мо-
ментна снимка.

За щастие, легендарният 
фотограф Хелмут Нютън е 
запазил своите снимки, правени 
с “Полароид”, а издателство 
“Taschen” ни предоставя 
привилегията и шанса да видим 
колекцията от най-добрите му 
моментни фотографии. Събрана 
от вдовицата му Джун, тази ко-
лекция показва магия, която само 
Нютън можеше да постигне с 
едно-единствено натискане на 
бутона за заснемане.

Най-удивителната книга на 
ХХ век – албумът “SUMO”, е 
в ръцете ви. Този “Титаник” 
на книгоиздаването е една от 
най-добрите идеи за подарък: 
480 страници с брилянтните 
най-нестандартни снимки на 
най-големия майстор на еротич-
ната фотография в света. Тя 
чупи рекорди по тежест, идеи, 
провокация, цена. 

“SUMO” е един от най-ин-
тересните проекти на Хелмут 
Нютън. Първото издание през 
1999 г. е само в 10 000 тираж, 
всяка книга тежи по 34,5 кг, 100 
екземпляра са подписани от 
Маестрото. След изчерпването 
на тиража за няколко дни, ек-
земпляр от албумът е продаден 
на търг в Берлин през 2000 г. 
за рекордната цена от 430 хил. 
долара. Сега “Taschen” има за цел 
книгата да е достъпна за всеки.

8495
ЛВ.

19995
ЛВ.



за книгите и хората

3

рисунка чавдар Николов

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

Отговорен секретар
Румен Василев
0878 803 139

Дизайн и предпечат
Божидар Петков

Новини
Петър Р. Василев

Адрес на редакцията:
София, бул “Цар Освободител” № 4

Печат
Multiprint
тираж 25 000

Възможни са печатни грешки, за които 
„Хеликон” не носи отговорност.

Подаръци
www.helikon.bg

www.lira.bg - пулсът на литературния живот

безплатно месечно списание

юли 2013, година X, брой 102 ISSN-1312-4161

Д
ор

а 
И

зс
ле

до
ва

те
лк

ат
а 

в 
“Х

ел
ик

он
”

Бургас, 
10-13 септември

НациоНалеН фестивал

от 24 юни до 4 август
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лв.
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лято
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хитове на изкусително ниска ценахитове на изкусително ниска цена
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класации юни

художестВена литература нехудожестВена литература
ад
дан браун
бард

лечебният код
д-р алекс лойд, 
д-р бен джонсън
хермес

а планините ехтяха
халед хосейни
обсидиан

монахът, който продаде 
своето ферари
робин Шарма
екслибрис

Зимоковецът
тери пратчет
архонт - В оод

силата да си жена
рейчъл джейн грувър
AMG Publishing

руският съсед
михаил Вешим
сиела

10 тайни на успеха и 
вътрешния мир
уейн дайър
Кибеа

последната тайна
жозе родригеш 
душ сантуш
хермес

скритият дар
джериес авад
AMG Publishing

спомен за светлина 
робърт джордан, брандън 
сандърсън
бард

човешката холограма- 
нова ера в квантовата 
биология
робин Кели
Кръгозор

любов
елиф Шафак
егмонт българия

транссърфинг на реалнос-
тта: първият пробив в 
техногенната система
Вадим зеланд
нсм-медиа

Заветът на 
Нострадамус
том егеланд
персей

живот и политика. 
маргарет тачър
маргарет тачър
слънце

физика на тъгата
георги господинов
жанет-45

опасният архив на 
богомилите
христо буковски
сиела

опиянена от теб
силвия дей
софтпрес

варварите. 
управлението на герБ 
(2009-2013)
евгений дайнов
Millenium
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ново остава нагоре надолу връща се

1999
лв. 1195

лв.

1000
лв.

1200
лв.

1000
лв.

1000
лв.

1299
лв.

1490
лв. 1500

лв.

1699
лв. 1999

лв.

1400
лв. 1500

лв.

1599
лв. 830

лв.

ако стивън Кинг за XX в. е сино-
ним на „хорър”, то лъвкрафт ще 
бъде тогава синоним на „ужас”. 

„най-древната и най-силната 
човешка емоция е страхът”, 
казва култовият американ-
ски автор, „а най-древният и 
най-силен страх е страхът от 
неизвестното”.

тук няма касапски ножове и 
кофи, пълни с кръв – лъвкрафт 
е класа и аршин, по който 
всички поджанрове на хоръра 
мерят качество открай време. 
сюжетите му са повлияли общо-
взето всеки филм с призрачен 
саундтрак, който сте гледали по 
телевизията след дванайсет. и 
днес лъвкрафт е също толкова 
модерен, колкото и преди 50-60 
години. т.нар. Ктулху митология, 
съставена от впечатляващо 
количество планети, богове и 
създания, продължават да обо-
гатяват множество именити 
фантасти (а и не само): борхес, 
Клайв баркър, гийермо дел торо, 
зелазни, нийл геймън, чайна 
миевил…

Както преводът, така и 
подборът на адриан лазаровски 
заслужават адмирации. поетич-
ният, търпелив и философски 
език на лъвкрафт напомня 
на друг класически автор на 
ужаса – едгар алън по, който се 
споменава няколко пъти в на-
стоящия сборник. но „планините 
на безумието” не е комерсиална 
книга – не се заблуждавайте от 
надписа на корицата „Вдъхнови-
телят на стивън Кинг”!

защото в крайна сметка 
учителят остава ненадминат.

К Н иж аря т 
п ре п о р ъ ч в а

самият страх

1999
лв.

1495
лв

1200
лв.

900
лв.

1600
лв.

мартиН колев 
хелиКон стамболийсКи



нови заглавия

Има крокодили в 
морето
Фабио Джеда
изд.: Жанет-45
брой стр.: 218
цена: 12.99 лв.

Бебето е мое
Сюзън Елизабет 
Филипс
изд.: Ибис
брой стр.: 336
цена: 12.90 лв.

Принцът на мъглата
Карлос Руис Сафон
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 156
цена: 10.00 лв.

Куртизанката и 
самураят
Лесли Даунър
изд.: Прозорец
брой стр.: 280
цена: 15.00 лв.

Безкраен празник Т.9/ 
Колекция Хемингуей
Ърнест Хемингуей
изд.: Унискорп
брой стр.: 224
цена: 12.00 лв.

Смях от Британските 
острови
изд.: Пергамент Прес
брой стр.: 320
цена: 12.00 лв.

Неверни кафяви очи
Ханде Алтайлъ
изд.: Делакорт
брой стр.: 316
цена: 14.00 лв.

Възмущение
Филип Рот
изд.: Колибри
брой стр.: 158
цена: 14.00 лв.

Мъж в черно, с шапка и мус-
таци, който старателно 

си прикрива лицето със солидно-
то издание на „Анини приказки” 
на Стефан Цанев, изненада 
клиентите на столичната кни-
жарница  „Хеликон-Витоша” в 
ранния следобед на 19 юни. Мъж 
на около 40, с добре поддържана 
брада, отминава с безразличие 
щанда със старателно подреде-
ните книги на Дан Браун. Той 
се оглежда притеснено, изда-
вайки, че не е дошъл да си купи 
книга. Дискретно подсвиркване 
приковава вниманието му към 

рафтовете с книги от жанра 
„Фантастика и фентъзи”.  „Та 
това е актьорът Васко Маври-
ков”, възкликва жена на средна 
възраст, която се е отправила 
към касата с „А планините 
ехтяха”.

Тук фикцията и реалността 
се сляха, защото „Хеликон-Ви-
тоша” за няколко часа се превър-
на в снимачна площадка. Екипът 
на режисьора Станислав Дончев 
– Стамбата „превзе” култо-
вото за българскaтa култура 
място, за да снима една от 

най-комичните сцени в продъл-
жението на лентата „Корпус 
за бързо реагиране”. Срещата 
между български учен, който е 
изобретил мини ядрена бомба 
и наемен убиец. Това е уникална 
сцена в българското кино, защо-
то за първи път жертвата и 
килърът установяват контакт 
между книгите.

„Фактът, че сме в тази 
прекрасна книжарница, е 
красноречив за намеренията 
на авторите на филма. Това 
е намигване към зрителите и 
послание, че хуморът, екшънът 

Арена Хеликон
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Я
“Корпус за бързо реагиране 2”

юрий андрухоВич (53)  е 
световноизвестен украински поет, 

романист, есеист, преводач и музи-
кант, известен в родината си като 

патриарха. В средата на юни той 
гостува в българия. след участието 

си на фестивала „софия:поетики”, 
той имаше срещи с читатели и 
журналисти в книжарници „хели-

кон-българия”, „хеликон-бургас” и 
„хеликон-пловдив, Център”. поводът 

за визитата му беше публикува-
нето на български на книгата му 

„дванайсетте обръча”. българският 
читател го познава и от „московиа-

да. роман на ужасите” (2009).

Как оценявате съвременната 
украинска литература?

Позитивно. Особено ме рад-
ват младите писатели и поети. 
Най-интересно е поколението 
на 25-годишните. То израства 
без цензура. 

Кои са причините за ниските 
тиражи?

За мен големият проблем 
е цената. При нас парадоксал-
ното е, че литературните 
събития – премиери, фестивали, 
четения, са посещавани от 
600-700 души, а ми се е случвало 
да давам по три – четири авто-
графа върху едно копие.

Какво е мнението Ви за е-кни-
гите и интернет?

Ние живеем в междинна 
епоха, интернетът помага на 
авторите да бъдат по-четени.

Пълния текст на интервюто 
четете на www.lira.bg

юрий 
андрухович

На фокус

дрена заплаха” в “Хеликон-
Витоша”

„килърът” се крие зад „анини приказки”.
режисьорът станислав дончев - стамбата дава ука-
зания на оператора и на актьора китодар димитров.



нови заглавия

Инфлация на 
чувствата. 
Любовна лирика
Добромир Славчев
изд.: Сиела
брой стр.: 144
цена: 10.00 лв.

Внукът на Хемингуей
Деян Енев
изд.: Сиела
брой стр.: 88
цена: 10.00 лв.

Безумна луна
Джим Бъчър
изд.: Колибри
брой стр.: 312
цена: 15.00 лв.

Преди да кажа 
сбогом
Сюзан Спенсър-
Уендъл
изд.: Екслибрис
брой стр.: 350
цена: 14.00

Кръстопът
Уилям Йънг
изд.: Хермес
брой стр.: 320
цена: 14.95 лв.

Десетата симфония
Джоузеф Гелинек
изд.: Сиела
брой стр.: 324
цена: 15.00 лв.

Митология на погледа
Иван Теофилов
изд.: Хермес
брой стр.: 184
цена: 11.95 лв.

Наричайте ме Скарлет
Катрин Панкол
изд.: Колибри
брой стр.: 432
цена: 16.00

могат да съжителстват без 
баналните цинизми, демонстри-
райки силата и чара на чистата 
комедия”, сподели продуцентът 
Емил Симеонов.

Филмът „Корпус за бързо 
реагиране: Ядрена заплаха” 
трябва да бъде готов в края на 
годината, а премиерата да бъде 
в средата на февруари 2014 г. 
Сценаристи са Станислав Дон-
чев, Васко Мавриков и Евгени 
Будинов. Основните герои във 
втората част ще са същите 
като в първата. Освен Диана 
Любенова, Евгени Будинов, 

Ивелин Найденов, в продъл-
жението ще се включат нови 
актьори  – Ралица Паскалева , 
Китодар Тодоров, британецът 
Филип Деланси, който участва 
в последния филм за Грейс Кели 
„Грейс от Монако”. В него си 
партнира с Никол Кидман. 
Деланси има и малка роля в 
„Междузвездни войни”. В българ-
ския филм той ще е в ролята на 
главния злодей.

интервю с Станислав Дончев – 
Стамбата на www.lira.bg

“Корпус за бързо реагиране 2”

Млада звезда впечатли с кла-
вирен концерт лоялните 

клиенти на „Хеликон” в София. 
В навечерието на Еьовден – 24 
юни, веригата книжарници 
покани читатели в „Хеликон-
България”, за да чуят изпълне-
нията на роял на 21-годишната 
Виктория Василенко.

Пианистката, родена в Бур-
гас, преди дни беше наградена от 
испанската кралица София като 
най-обещаващ млад пианист 
от класа на проф. Дмитрий Ба-
шкиров във Висшето училище 
за музика „Кралица София” в 
Мадрид. Младата изпълнителка 
свири от 5-годишна и е носи-
телка на множество награди, 
сред които “Кристална лира” 
за млад изпълнител (2007-2008 
г.), втора награда, при неприсъ-
дена първа, на Международния 
конкурс ”Джеймс Мотрам”, 

Манчестър, Великобритания 
(ноември 2012 г.).

През 2009, 2010 и 2011 г. е 
стипендиант на престижния 
фестивал за камерна музика 
„Музика Мунди”, Брюксел, 
където свири като солист на 
Фестивалния оркестър под 
диригентството на маестро 
Максим Венгеров. 

Пред приятелите на 
„Хеликон” младата дама показа 
изключително майсторство и 
зрялост. Тя изпълни виртуозно 
произведения на Лудвиг ван 
Бетовен и Паул Хиндемит. 
„Любимите ми композитори са 
Моцарт и Шопен, а от писате-
лите чета с удоволствие Юго 
и Дюма”, сподели Виктория 
Василенко.

Концертът беше третият 
от петте, които „Хеликон” 
организира тази година. 

Виктория Василенко очарова 
с музика най-лоялните 
клиенти на „хеликон”

дрена заплаха” в “Хеликон-
Витоша”

Арена Хеликон

7

управителят на „Хеликон-витоша” светлана димова коментира 
с продуцента емил симеонов как ще протекат снимките.

Неотразимата виктория василенко в „Хеликон-България”



съпрузите александър (46) и 
александра (47) андорил в живота 
са щастливо шведско семейство 

с три дъщери. В литературата 
те са избрали псевдонима ларш 

Кеплер за своя писателски тандем 
неслучайно, а като почит към 
световноизвестния шведски 

писател стиг ларшон и големия 
учен йохан Кеплер. и двамата 

имат свои творчески биографии 
и известност, но решават да 

създадат нова идентичност, с 
която читателите да свържат 
криминалните романи, написани 
съвместно от тях. опитали са 

се да опазят в тайна кой се крие 
зад псевдонима ларш Кеплер, но 

успели да устоят на интереса на 
журналисти и читатели само три 

месеца. 

След зашеметяващия успех 
на „Хипнотизаторът” от 

Ларш Кеплер феновете на психо-
трилъра имат повод да бъдат 
доволни. „Договорът” Пагани-
ни” оглави отново класациите 
за най-добър шведски крими-
нален роман и изправи главния 
герой на Кеплер, детектив Юна 
Лина, пред една от най-запле-
тените криминални загадки. 
Еталон за цивилизованост, 
идиличното шведско общество 
е разтърсено от престъпле-
ния, по-страшни от тези във 
варварските общества. Техен 
автор е хладнокръвен убиец със 
самочувствието на творец,  
вдъхновен от страданията на 
другите. Две убийства, без връз-
ка помежду си - на изоставена 
яхта в стокхолмския архипелаг 
и в апартамент в центъра на 
Стокхолм - ще приспят внима-
нието на полицията, но будни-
ят ум на Юна Лина ще се окаже 
също толкова безмилостен 
в раздаването на правосъдие, 
колкото  усърдието на убиеца 
да бъде неповторим виртуоз 
и да превърне престъплението 
в произведение на изкуството. 
По пътя на логиката, Лина 
ще отхвърли съмненията за 
самоубийства, ще открие ис-
тинската мишена на престъпле-
нието, което всъщност е само 
„увертюра” към зашеметяващи, 
кървави събития. 

„Договорът „Паганини” 
отваря „кутията на Пандора” 
за най-тъмните помисли на 

човешкия ум.
В едно интервю на въпроса 

как са могли да напишат толко-
ва смразяващ трилър и въобще 
защо шведските трилъри са 
толкова добри, авторите 
обясняват: „По някакъв начин 
шведското общество е много 
добро, почти перфектно на 

повърхността си, а това 
подтиква писателите да видят 
това, което е под повърхност-
та... Ние се чувстваме сигурни 
в Швеция. Ето защо можем да 
пишем тези ужасни книги и да 
открием онова, което е истин-
ски плашещо…”

Enthusiast представя
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т наследниците на 
Стиг Ларшон

“Договорът “паганини”

О

Договорът “Паганини”
Ларш Кеплер

изд. “Enthusiast”
488 стр., 18,00 лв.

нови заглавия

Съботни удоволствия
Алегзандър Маккол 
Смит
изд.: Еднорог
брой стр.: 270
цена: 13.90 лв.

Емпайър Фолс
Ричард Русо
изд.: Сиела
брой стр.: 604
цена: 19.00 лв.

Какво е мъж без 
мустаци
Анте Томич
изд.: Алтера
брой стр.: 200
цена: 14.00 лв.

Презапис или 
Другият куфар в 
Берлин
Борис Минков
изд.: Жанет-45
брой стр.: 346
цена: 14.00 лв.

Любовни заклинания
Анита Тарасевич
изд.: Хермес
брой стр.: 160
цена: 9.95 лв.

Гравьор на сънища
Александър Секулов
изд.: Сиела
брой стр.: 344
цена: 18.00 лв.

Писмото на Росети
Кристи Филипс
изд.: Кръгозор
брой стр.: 400
цена: 15.00 лв.

Писателят и 
самоубийството
Григорий Чхартишвили 
(Борис Акунин)
изд.: Еднорог
брой стр.: 558
цена: 17.90 лв.



Enthusiast представя
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PR визионерът Максим Бехар разказва в „Поколението F”  за това, 
което се случва в наши дни в социалните медии и извън тях, 

за хората, които управляват света, за това как се чувстват те, 
трансформирайки се от Homo Sapiens в Homo Socialicus. В нея той 
събира български и световноизвестни личности от всички области 
на културата и науката - Антон Дончев, Бойко Василев, Боян 
Биолчев, Ваня Щерева, Веско Ешкенази, Владимир Каролев, Георги 
Мамалев, Жюстин Томс, Иван Гранитски, Йордан Караджов, Йълдъз 
Ибрахимова, Любомир Стойков, Мария Гроздева, Мартин Захариев, 
Мартин Карбовски, Ники Кънчев, Пол Холмс, Симеон Василев и 
Соломон Паси. 

Поколението F е поколението, израсло или възпитано в социални-
те медии (Facebook), което всяка минута се сблъсква със страховете 
(frear) от новото и без се замисля, тегли по една звучна „майна” (f**k) 
на всичко, което може да го притес-
ни, на неверниците и критиците 
на новите комуникации, както и на 
всичко, което е било досега.

„Поколението F” е моментна 
снимка на революционния скок на со-
циалните медии в последната година, 
но проследява и най-впечатляващите 
онлайн тендеции в матрицата на 
виртуалния свят.

Бързото разграбване на „333 любопитни тайни за деца” доказа, че 
светът е пълен с чудеса и с „любопитковци”, които са тръгнали 

по следите им. Новият тираж на книгата припомня, че неуморни  
историци и природоизпитатели са намерили някои отговори на 
доста важни въпроси, над които хората са размишлявали дълги 
години. Търсенето на отговори продължава и привлича армия от 
следователи, космонавти, археолози, психолози и търсачи на силни 
усещания в области като история, естествени науки, техника, 
криминалистика или митология. 

„333 любопитни тайни за деца” дава възможност от личност, 
която владее задаването на въпросите, да се превърнеш в такава, 
която умее да отговаря на тях. А дори един ден сам можеш да се 
натъкнеш на съкровище  и да станеш известен изследовател. 

Книгата е подходяща за деца над 8-годишна възраст. Тя е с 
твърди корици и богат цветен 
илюстративен материал. Освен 
любопитните тайни, в книгата има 
интервюта с детектив и археолог, 
загадки за разрешаване и идеи за игри, 
викторина и речник. 

поколението F, 
или кой управлява света

333 любопитни 
тайни за деца 

Поколението F, или кой 
управлява света

Максим Бехар
изд. “Enthusiast”

148 стр., 12,00 лв.

333 любопитни тайни за деца 
Сабине Фритц, Астрид Оте 

и Елке Швалм
изд. “Enthusiast”

160 стр., 24,00 лв.



Авторката на книгата 
„Сватбена нощ” едва ли има 

нужда от представяне. Името 
на Софи Кинсела се нарежда 
сред най-успешните съвременни 
жени писатели и неслучайно е 
наречена кралицата на чиклита. 
В България тя стана любимка на 
публиката с поредицата за шо-
пингманиачката Беки Б., както 
и със самостоятелните романи: 
„Можеш ли да пазиш тайна”, 
„Повелителката на метлата”, 
„Пожелай ми слънчогледи”, „Във 
вихъра на двайсетте” и „Един 
пръстен и е твой”.

В най-новия си роман – 
„Сватбена нощ”, Кинсела 
отново създава динамична, жива 
комедия, изпълнена с интересни 
ситуации и очарователни персо-
нажи. Авторката ни отвежда 
до слънчев гръцки остров, като 
преди това ще „спрем” за малко 
в София, България. 

Какво ли би могло да се обър-
ка в сватбената нощ?

Лоти е на романтична ве-
черя и очаква да чуе заветните 
думи, за да отговори подоба-
ващо с да. Но... приятелят й 
Ричард е имал друго предвид.

За бога – какво не е наред с 
нея, че всичките й дългогодишни 
връзки завършват без предложе-
ние за брак? Къде греши?

Точно в този момент тя 
среща Бен – първата си любов, 
който й напомня за уговор-
ката им  да се оженят, ако и 
двамата са все още сами на 30 
години. Лоти решава – сега ще 
промени модела и този път 
всичко ще бъде различно. Няма 
да има никакви срещи, ухажва-
ния и страстни нощи. Направо 
подписване и страхотен меден 
месец на гръцкия остров, къде-
то някога са се запознали. 

Но техните близки не са 
толкова въодушевени от 
прибързания им брак и решават 
да се намесят. Флис – сестрата 
на Лоти, измисля сложна схема, 

с която да саботира сватбена-
та им нощ.  Тя иска да оправи 
живота на сестра си, въпреки че 
и нейният живот не е идеален.

Дали чаканата от Лоти 
и Бен с нетърпение нощ ще 
остане незабравима, или ще се 
превърне в кошмар, който няма 
да искат да си спомнят? И как-
во толкова може да се обърка?

В това лудо приключение 

всяка от двете сестри вярва, че 
знае най-добре какво е правилно 
в живота и в любовта. Но и 
Лоти, и Флис ще открият, че 
има някои неща от миналото, 
които човек трябва да вземе 
със себе си, а други просто да 
остави зад гърба си.

Кръгозор представя
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ато чаша шампанскоК
“сватбена нощ”

Сватбена нощ
Софи Кинсела 

изд. “Кръгозор”
364 стр., 14,00 лв.

„Сватбена нощ” е преди всичко комедия 
– има много фарс и неловки, смущаващи 
моменти. има две героини и виждаме 
действията през очите и на двете. Това 
е историята на Лоти, която се хвърля 
необмислено в брак с първото си гадже Бен 
заради някогашна уговорка. Сестра й Флис 
е ужасена и прави всичко възможно, за да 
провали медения им месец и да ги раздели. 
Беше ми изключително забавно да пиша 
този роман и често се улавях, че се смея 
сама на глас.” 

Софи Кинсела 

нови заглавия

Славеят
Серхио Бамбарен
изд.: Фама +
брой стр.: 116
цена: 10.00 лв.

Сняг през април
Розамунде Пилхер
изд.: Труд
брой стр.: 170
цена: 11.99 лв.

Даровита
Кристин Кашор
изд.: Емас
брой стр.: 354
цена: 15.90 лв.

Безкрайната точка
Нели Лишковска
изд.: Фама +
брой стр.: 168
цена: 12.00 лв.

Скълдъгъри Плезънт - 
Вестителят на смъртта
Дерек Ланди
изд.: Артлайн Студиос
брой стр.: 544
цена: 15.99 лв.

Перо от пеликан
Ирина Папанчева
изд.: Жанет-45
брой стр.: 176
цена: 13.00 лв.

Петата вълна
Рик Янси
изд.: Егмонт България
брой стр.: 344
цена: 12.90 лв.

Чудо
Ар Джей Паласио
изд.: Бард
брой стр.: 400
цена: 15.99 лв.





нови заглавия

Кой ще управлява 
света утре?
Жак Атали
изд.: Рива
брой стр.: 328
цена: 18.00 лв.

Философия на 
свободата/ двуезично 
издание
Томас Джеферсън
изд.: Пергамент Прес
брой стр.: 128
цена: 5.99 лв.

Старогръцки митове 
и легенди Т.2
Петър Кърджилов
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 226
цена: 16.00 лв.

Как ни мамят 
екстрасенсите
Жорж Шарпак, 
Анри Брок
изд.: Репортер
брой стр.: 192
цена: 10.99 лв.

Българският 
комунизъм - дебати и 
интерпретации
изд.: Рива
брой стр.: 304
цена: 16.00 лв.

Новата левица: 
антииндустриалната 
революция
Айн Ранд
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 226
цена: 14.00 лв.

Книга на мъртвите
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 636
цена: 35.00 лв.

Прекариатът - новата 
опасна класа
Гай Стендинг
изд.: Труд и право
брой стр.: 396
цена: 18.00 лв.

Colibri представя
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Дора Изследователката е 
най-актуалната анимацион-

на героиня в света, любимка 
на децата от 3 до 9-годишна 
възраст. Това е един от най-
успешните издателски проекти 
в момента в международен 
мащаб. Амбицията на издатели-
те е да достигне до всички деца 
от възрастовата група между 
3 и 12 години, защото концеп-
цията на книжките е модерна и 
атрактивна и се отличава с по-
тенциала си да решава проблеми 
на възпитанието, с които се 
сблъсква всеки родител. 

 
„Дора на пикник” (24 стр., 

цена 4,50 лв.) е чудно приключе-
ние в т. нар. Парк на игрите, 
където има пясъчник, пързалка 
и люлки. Книжката е в раздел 
първо ниво за четене, автор на 
текста е Кристин Ричи, а илюс-
тратор - Сюзан Хол. Тук Дора 
първо се учи да прави сандвичи 
с фъстъчено масло и конфитюр 
с помощта на отзивчивата си 
майка. Запознаваме се с Ботич-
ко, който много обича банани 
и е взел една чепка за пикника. 
По пътя към Дора и Ботичко 
се присъединяват колоритни 
герои, все приятелчета, като 
всеки от тях носи по нещо. 
Всички са много предпазливи и 
се оглеждат за Лисанко Хитран-
ко, който може да им задигне 
храната. Разбира се, на полянка-
та си разделят продуктите по 
братски и се забавляват щуро, 
а  накрая ангажират и малкия 

читател с въпроса: Ти какво би 
си взел, ако отиваш на пикник?

„Един ден на плажа” (22 стр., 
цена 5,50 лв.) пренася малчугани-

те на дивния морски бряг. Тек-
стът е на Лорин Силвърхарт, 
а автор на илюстрациите е 
Джейсън Фруктър. Тук Дора 
и Ботичко откриват много 

интересни неща – мидички в 
различни цветове, невиждани 
до момента птици, дори синя 
рибка. Дора не пропуска да се 
намаже с крем срещу изгаряне, 

еноменът Дора ИзследователкатаФ
коя e дора?

дора маркес е испаноговорещо 

момиченце с латиноамерикански 

корени, което обитава въобра-

жаем тропически свят заедно с 

най-добрия си приятел – ботичко. 

последният е човекоподобна 

маймунка, кръстена на червените 

си ботушки. неизменен техен 

спътник е одухотворената лилава 

раничка. Във всяка книжка те се 

впускат в интригуващи приклю-

чения, преодоляват препятствия 

и постигат някаква цел. 

малката чаровница с големи 

щастливи очи и коса на черта 

неслучайно завладя вниманието 

на детската публика по всички 

крайща на света. тя забавлява 

малчуганите от сърце, докато ги 

учи как да се справят в делнични 

и необикновени ситуации. помага 

им да опознаят големия свят, а 

не да се боят от него. показва 

им как да се държат в училище 

и ги учи на красиви обноски. 

развихря любопитството им към 

непознатото, насърчава ги да 

изграждат доверие помежду си, 

да помагат на приятелите си, да 

бъдат единни, отговорни и спло-

тени, да се грижат за доброто си 

настроение.



учи се да плува 
и дори успява да си 
купи лимонада. Самият крал 
Рак помага на приятелите да 
построят грандиозен пясъчен 
замък. А когато Ботичко заравя 
разни атрибути в пясъка, мал-
ките читатели се забавляват 
да отгатват какви са те. В 
края на приключението всички 
са доволни и благодарни за 
вълшебния ден.

Какво да очакваме?

До края на 2013 г. ще бъдат 
публикувани още осем книжки: 
по две през юли, септември, 
октомври и ноември. На този 
етап лицензионният договор 
за българските книжки включва 
общо 20 заглавия  - през 2014 г. 
ще излязат още десет. Пред-
видени са издания от всички 
ценови категории.

Книжките са прекрасно 
илюстрирани, текстът е умело 
балансиран, приятен и лек. 
Случките са забавни, истори-
ите – универсални и скроени 
така, че да ангажират активно 
вниманието на дечицата и да 
ги учат на нови неща по най-
ненатрапчив начин. Идеята на 
създателите печели адмирации 
и заради ведрия, хуманистичен 
дух на поредицата – историите 
са лишени от насилие, главната 

героиня е 
дружелюбно, мило 
и жизнелюбиво момиче, освен 
това и най-щурите ситуации се 
развиват така, че да внушат на 
децата ценности, които нямат 
давност.

Кой стои зад феномена?

MTV и прочутият канал 
„Nickelodeon” стоят зад нашу-
мялата детска поредица. В Аме-
рика филмчетата се излъчват 
регулярно от 2000 г. Сериалът 
постига сензационен ефект 
най-напред в САЩ и Канада - 
регистрира шест номинации и 
една награда Еми. Американски-
те анимационни епизоди са дело 
на Крис Гифърд, Валери Уолш 
и Ерик Уайнър. През 2006 г. 
сериите „Дора Изследователка-
та” са дублирани на испански и 
бележат още по-главозамайващ 
успех. 

Адаптациите на поредица-
та нямат край - Дора владее 
емоциите на дечицата в Дания, 
Холандия, Франция, Филипини-
те, Германия, Арабския свят, 
Малайзия, Индонезия, Италия, 
Израел, Япония, Корея, Тайван, 
Индия, Македония, Полша, 
Португалия, Русия, Норвегия, 
Сърбия, Испания и други.

легеНдата дора

находчивата изследователка е на път да се превърне в легенда – лицето 
й наднича от облекла, детски играчки, ранички, аксесоари и всевъзможни 
артикули в книжарници и други търговски обекти. тя става повод да 
се пуснат видео игри, дивидита, плюшени кукли, козметични продукти, 
хигиенни материали. измислят се безчет иновативни игри, повечето 
вдъхновени от телевизионната поредица. дечицата влизат в ролята 
на кондуктори, пътешестват с вълшебни влакчета, учат се да играят 
голф заедно с героите от дора изследователката, правят си снимки с 
тях, сменят причудливи облекла, сприятеляват се помежду си.

детската публика в българия ще има възможност да колекционира 
интересни книжки със стикери, а изданията за четене имат четири 
нива: разпознаваме думички, започваме да четем, четем самостоятел-
но, четем свободно.

Colibri представя
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еноменът Дора Изследователката

провокацията дора
книжките за дора провокират малките палавници да решават съобра-

зени с възрастта им логически и математически задачи, възпита-

ват вкус към изкуството, улесняват процеса на учене на чужд език, 

поощряват редовната физическа активност. На любознателните деца 

ще бъдат предложени книжки от раздела за учене на английски език. 

разбира се, ще има и издания за оцветяване, които са не по-малко 

развлекателни и оригинални.
успехът на поредицата е толкова зашеметяващ, че тя непрестан-

но търпи метаморфози и се обогатява с нови идеи, раздели, издания. 

вече са налице над 500 заглавия, ориентирани към всички възрастови 

групи. през 2009 г. „мател” и „nickelodeon” оповестяват, че дора ще 

„порасне“ и ще стане тийнейджърка. като всяка нова идея и тази 

среща съпротива от страна на по-консервативните почитатели на 

дора, но в крайна сметка новият образ на момиченцето е лансиран на 

16 март 2009 г. 

нови заглавия

Срещи и несрещи
Лена Левчева
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 184
цена: 12.00 лв.

Другата реалност
Георги Жеков
изд.: Бард
брой стр.: 160
цена: 11.99 лв.

Кристиан Диор. 
Биография
Мари-Франс Пошна
изд.: Рива
брой стр.: 374
цена: 18.00 лв.

Различният минис-
тър-председател. 
Разговори със Симе-
он Сакскобурготски
Аспарух Панов
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 244
цена: 15.00 лв.

Моята Италия
Соня Александрова
изд.: Рива
брой стр.: 204
цена: 10.00 лв.

Доказателство за Рая
Ибън Алегзандър
изд.: Хермес
брой стр.: 208
цена: 11.95 лв.

Времена и нрави
Петър Берон
изд.: Захарий Стоянов
брой стр.: 222
цена: 10.00 лв.

7-те навика на 
високоефективните 
семейства
Стивън Кови
изд.: Кибеа
брой стр.: 472
цена: 25.00 лв.



нови заглавия

Теди в града
изд.: Фют
брой стр.: 8
цена: 12.90 лв.

Голяма книга за игри 
със стикери и карти: 
Смъртоносни животни
изд.: Фют
брой стр.: 48
цена: 9.90 лв.

Голяма книга за 
малките животни
изд.: Фют
брой стр.: 128
цена: 12.90 лв.

Шишарко
Петър Петров
изд.: Пан
брой стр.: 224
цена: 9.90 лв.

Фреди във фермата
изд.: Фют
брой стр.: 8
цена: 12.90 лв.

Сестрите вампирки: 
Опасно приключение
Франциска Гем
изд.: Прозорец
брой стр.: 208
цена: 12.00 лв.

Неочаквани разкрития
Лорън Сейнт Джон
изд.: Фют
брой стр.: 208
цена: 6.99 лв.

Сам Силвър тайният 
пират: Корабът 
призрак
Джан Бърчет; Сара 
Воглър
изд.: Фют
брой стр.: 112
цена: 4.99 лв.

Орасио Кирога (1878-1937) 
издава своите „Приказки 

от селвата” през 1918 г. Това 
е шестата поред книга на 
уругвайския прозаик, поет и 
драматург, основоположник и 
признат класик на латиноамери-
канската литература, един от 
родоначалниците на магическия 
реализъм.

Кирога пише тези удиви-
телни истории, докато живее 
в колиба насред безкрайните 
тропически гори – селвата, за 
двете си деца, които възпита-
ва като малки тарзани: учи ги 
да се катерят по огромните 
дървета, да стрелят с пушка, да 
карат кану, да не се страхуват 
от непроходимата, изпълнена 
с тайни и опасности джунгла, 

да опознават екзотичните й 
обитатели – мудната, но и 
самоотвержена костенурка, 
хитрия броненосец, готов на 
всякакви шеги, самовлюбения 
папагал, способен на жестоко 
отмъщение, кайманите, хвърли-
ли се да защитават своята река 
от посегателствата на човека.

В „Приказки от селвата”, 
както във всички хубави детски 
книги, побеждават доброто и 
справедливостта, но в тях има 
и нещо особено.

Докато разказва за фан-
тастичните приключения на 
неизмислените си герои, Кирога 
рисува ярка, и най-важното, 
достоверна картина на света, 
в който живеят, и някак между 
другото съобщава как изглеждат 

мравоядите и отровните змии, 
с какво се хранят фламингите, 
пираните и крокодилите, кои 
пчели жилят и кои – не.

Така лека-полека малкият 
читател опознава един дале-
чен, непознат за него, свят и 
причудливите му обитатели и 
научава за крехкото равновесие 
в природата, което хората 

понякога нарушават – волно или 
неволно, с тежки последици и за 
двете страни.

Нека тези мъдри увлекател-
ни приказки станат първата ла-
тиноамериканска книга, която 
децата ви разлистват.

ъдростта на Орасио 
Кирога

“приказки от селвата”

М

Приказки от селвата
Орасио Кирога 

изд. “Лабиринт”
112 стр., 19,00 лв.

Лабиринт представя
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 Ì‡ÍÒ  ÌËÙÂÎ Ë ˜ÂÚËËÌÓ„ËˇÚ ÏÛ Ô‡ÚÌ¸Ó  ÌÓ·ÂÎ Ò‡ Ì‡È-ÛÒÔÂ¯ÌËˇÚ
‰ÂÚÂÍÚË‚ÒÍË Ú‡Ì‰ÂÏ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ‚ÂÏÂÌ‡. “Â Ò‡ ‡Á„‡‰‡ÎË Á‡ÔÎÂÚÂÌË-
ÚÂ ıÓ‰Ó‚Â Ì‡ ÏÌÓ„Ó ËÁÏ‡ÏÌËˆË, Ï‡Í‡ ˜Â ÒÍÓÏÌÓ ÓÚÍÎÓÌˇ‚‡Ú
ÔÓı‚‡ÎËÚÂ. » ‰‚‡Ï‡Ú‡ ÁÌ‡ˇÚ, ˜Â ÔÓÎÓ‚ËÌ‡Ú‡ ÓÚ ÛÒÔÂı‡ ÒÂ ÍËÂ ‚
‰Ó·ÓÚÓ ÔÎ‡ÌË‡ÌÂ. 
¬ ÚÂÁË ÍÌË„Ë  ÌËÙÂÎ Ë  ÌÓ·ÂÎ ˘Â ‚Ë ‡ÁÍËˇÚ ‚ÒË˜ÍÓ, ÍÓÂÚÓ Â‰ËÌ
‰ÂÚÂÍÚË‚ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÁÌ‡Â ≠ Ó„ÎÂ‰ Ì‡ ÏÂÒÚÓÔÂÒÚ˙ÔÎÂÌËÂÚÓ,
ÓÚÍË‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÎÂ‰Ë, ‡Á„‡‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÛÎËÍË, ÔÓ‚ÂÍ‡ Ì‡ ‡ÎË·Ë, ‡ÁÔËÚ-
‚‡ÌÂ Ì‡ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎË. «‡Â‰ÌÓ Ò Úˇı ˘Â ‡ÁÒÎÂ‰‚‡ÚÂ ÒÎÓÊÌË ÍËÏËÌ‡ÎÌË
ÒÎÛ˜‡Ë, Á‡ ˜ËÂÚÓ ‡ÁÔÎËÚ‡ÌÂ Úˇ·‚‡ ‰‡ Â¯ËÚÂ ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ 60 Á‡ÔÎÂ-
ÚÂÌË ÍËÏËÌ‡ÎÌË Á‡„‡‰ÍË.

ï ”‚ÎÂÍ‡ÚÂÎÌË ÍËÏËÌ‡ÎÌË ËÒÚÓËË 
ï «‡ÔÎÂÚÂÌË ÍËÏËÌ‡ÎÌË ÒÎÛ˜‡Ë 
ï œÓ‚Â˜Â ÓÚ 30 ÚÛ‰ÌË ÍËÏËÌ‡ÎÌË Á‡„‡‰ÍË 
ï œÓÎÂÁÌË Ò˙‚ÂÚË Á‡ ·˙‰Â˘Ë ‰ÂÚÂÍÚË‚Ë

«‡ Ì‡‰ 8 „Ó‰ËÌË, 165x215ÏÏ, 
48/80/80 ÒÚ. ˆ‚ÂÚÌË, ÏÂÍË ÍÓËˆË 

÷ÂÌ‡ 3.99 Î‚. / 4.99 Î‚.

Êíèãè, ñ êîèòî äåöàòà èçðàñòâàò!

www.fiut.bg

»Á‰‡ÚÂÎÒÚ‚Ó ì‘˛Úî



 Ì‡ÍÒ  ÌËÙÂÎ Ë ˜ÂÚËËÌÓ„ËˇÚ ÏÛ Ô‡ÚÌ¸Ó  ÌÓ·ÂÎ Ò‡ Ì‡È-ÛÒÔÂ¯ÌËˇÚ
‰ÂÚÂÍÚË‚ÒÍË Ú‡Ì‰ÂÏ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ‚ÂÏÂÌ‡. “Â Ò‡ ‡Á„‡‰‡ÎË Á‡ÔÎÂÚÂÌË-
ÚÂ ıÓ‰Ó‚Â Ì‡ ÏÌÓ„Ó ËÁÏ‡ÏÌËˆË, Ï‡Í‡ ˜Â ÒÍÓÏÌÓ ÓÚÍÎÓÌˇ‚‡Ú
ÔÓı‚‡ÎËÚÂ. » ‰‚‡Ï‡Ú‡ ÁÌ‡ˇÚ, ˜Â ÔÓÎÓ‚ËÌ‡Ú‡ ÓÚ ÛÒÔÂı‡ ÒÂ ÍËÂ ‚
‰Ó·ÓÚÓ ÔÎ‡ÌË‡ÌÂ. 
¬ ÚÂÁË ÍÌË„Ë  ÌËÙÂÎ Ë  ÌÓ·ÂÎ ˘Â ‚Ë ‡ÁÍËˇÚ ‚ÒË˜ÍÓ, ÍÓÂÚÓ Â‰ËÌ
‰ÂÚÂÍÚË‚ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÁÌ‡Â ≠ Ó„ÎÂ‰ Ì‡ ÏÂÒÚÓÔÂÒÚ˙ÔÎÂÌËÂÚÓ,
ÓÚÍË‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÎÂ‰Ë, ‡Á„‡‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÛÎËÍË, ÔÓ‚ÂÍ‡ Ì‡ ‡ÎË·Ë, ‡ÁÔËÚ-
‚‡ÌÂ Ì‡ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎË. «‡Â‰ÌÓ Ò Úˇı ˘Â ‡ÁÒÎÂ‰‚‡ÚÂ ÒÎÓÊÌË ÍËÏËÌ‡ÎÌË
ÒÎÛ˜‡Ë, Á‡ ˜ËÂÚÓ ‡ÁÔÎËÚ‡ÌÂ Úˇ·‚‡ ‰‡ Â¯ËÚÂ ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ 60 Á‡ÔÎÂ-
ÚÂÌË ÍËÏËÌ‡ÎÌË Á‡„‡‰ÍË.

ï ”‚ÎÂÍ‡ÚÂÎÌË ÍËÏËÌ‡ÎÌË ËÒÚÓËË 
ï «‡ÔÎÂÚÂÌË ÍËÏËÌ‡ÎÌË ÒÎÛ˜‡Ë 
ï œÓ‚Â˜Â ÓÚ 30 ÚÛ‰ÌË ÍËÏËÌ‡ÎÌË Á‡„‡‰ÍË 
ï œÓÎÂÁÌË Ò˙‚ÂÚË Á‡ ·˙‰Â˘Ë ‰ÂÚÂÍÚË‚Ë

«‡ Ì‡‰ 8 „Ó‰ËÌË, 165x215ÏÏ, 
48/80/80 ÒÚ. ˆ‚ÂÚÌË, ÏÂÍË ÍÓËˆË 

÷ÂÌ‡ 3.99 Î‚. / 4.99 Î‚.

Êíèãè, ñ êîèòî äåöàòà èçðàñòâàò!

www.fiut.bg

»Á‰‡ÚÂÎÒÚ‚Ó ì‘˛Úî



нови заглавия

Старобългарското 
изкуство (Изкуството 
на Първото българско 
царство)
Проф. Никола 
Мавродинов
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 412
цена: 25.00 лв.

Курс по търговско 
право
Рая Илиева; Александър 
Иванов
изд.: Сиела
брой стр.: 396
цена: 20.00 лв.

Да опаковаш вятъра
Ванцети Василев
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 122
цена: 22.00 лв.

Здравословният 
живот - гаранция 
за здраве, младст, 
красота, дълголетие
Владимир Леви
изд.: Здраве и щастие
брой стр.: 160
цена: 9.90 лв.

Зографи от Трявна
Люба Цанева
изд.: Славена
брой стр.: 208
цена: 39.90 лв.

Поетика на 
българското кино
Красимир Крумов
изд.: Агата-А
цена: 25.00 лв.

Демократичното 
образование
Яков Хехт
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 320
цена: 17.00 лв.

Световните майстори 
на мрежовия мар-
кетинг
Джон Милтън Фог
изд.: Анхира
брой стр.: 192
цена: 10.00 лв.

Ера представя
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“Дарът на светулките”

К
Хроникьорът на човешка-

та душа Никълъс Спаркс 
е ненадминат в умението си 
да разказва необикновените 
истории на обикновените 
хора. „Дарът на светулките” е 
красива история за искрената 
и дълбока любов между двама 
души, но и за неизчерпаемата и 
безрезервна обич на родителите 
към техните деца.

След провала на брака си 
Джеръми Марш бе решил да 
затвори завинаги своето сърце 
за любовта. Убеден, че не може 
да има деца, той се отдава на 
блестяща кариера в Ню Йорк.

Но съдбата има други плано-
ве за него! 

Сега Джеръми живее в малко-
то градче Бун Крийк и е на път 
да се ожени за прелестната Ле-
кси, която носи тяхното първо 
дете. Животът му се нарежда 
много по-добре, отколкото ня-
кога е мечтал. Но едно аноним-
но писмо отприщва поредица 
от събития, които подлагат на 
изпитание любовта им.

Задкулисни съветници, тайни 
агенти, сиви кардинали… 

Скрити в сянката мъже и жени 
дърпат конците на Историята.

Кои са те и откъде идват? 
Докъде се разпростира тяхното 
влияние? Какви средства за мани-
пулация използват?

С любопитни, неизвестни 
досега детайли, авторите 
осветляват дейността на 20 
необикновени личности. От 
Имхотеп – създателя на първа-
та пирамида на фараона Джосер, 
до личния секретар на Хитлер 
Мартин Борман и до Анри 
Гено – влиятелният съветник 

на Саркози. Да не забравяме и 
страшния отец Жозеф – секре-
тар на Ришельо, от когото 
води началото си изразът „сив 
кардинал”. Подробно са описани 
произходът и кариерата, мето-
дите и мрежите от връзки на 
всички тези дискретни актьори 
на световната сцена.

Облечени във власт, някои 
от тях са съвсем непознати 
за широката публика, „задку-
лисните играчи” са моделирали 
съдбата на човечеството в 
сянката на гигантите от Исто-
рията: Октавиан Август, Карл 
Велики, Жана д’Арк, цар Николай 

II, Хитлер, Никсън, Рузвелт, 
Горбачов ...

С изключително интересни 
факти и предмет на сериозно 
предварително проучване, 
„Сивите кардинали на властта” 
дава възможност на читателя 
да разбере скритите страни на 
историята и да се доближи до 
властимащите.

сивите кардинали на властта

Сивите кардинали на властта
Димитри Казали, Валтер Брюйер 

изд. “Ера”
288 стр., 14,00 лв.

Дарът на светулките
Никълъс Спаркс 

изд. “Ера”
280 стр., 14,00 лв.

расива любовна 
       история



нови заглавия

Енциклопедия на 
билколечението
Джейд Бритън
изд.: Книгомания
брой стр.: 224
цена: 22.00 лв.

Подмладяване. 
Оздравяване 
Генадий Малахов
изд.: Здраве и щастие
брой стр.: 152
цена: 6.90 лв.

Яж и тичай: Моето 
невероятно пътуване 
към бягането 
на свръхдълги 
разстояния
Скот Юрек
изд.: Вакон
брой стр.: 256
цена: 16.00 лв.

Моето бебе. Албум 
дневник/ розов
изд.: Хермес
брой стр.: 46
цена: 14.99 лв.

Витамин Е - за здраво 
сърце и добра памет
Д-р Алан Пресман; 
Шийла Бъф
изд.: Хомо Футурус
брой стр.: 56
цена: 5.00 лв.

Чудото, наречено The 
Fast Diet или диетата 
5:2
Майкъл Мозли; Мими 
Спенсър
изд.: Колибри
брой стр.: 192
цена: 12.00 лв.

Част от прайда: Моят 
живот сред големите 
котки на Африка
Кевин Ричардсън
изд.: Вакон
брой стр.: 230
цена: 16.00 лв.

Тропически дъжд
Боряна Делийска
изд.: Сиела
брой стр.: 186
цена: 14.00 лв.

ProBook представя
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ъзел от секс, дрога  
и смърт

“адска жега”

В
Немски еротичен танцьор.
Християнски свещеник.
Агресивни революционери с кървава 
история.
Тайнствен татуиран мъж.
Клуб за садо-мазо удоволствия и 
изчезнали домини.
Жесток наркобос.
Сенчест паравоенен взод на смър-
тта.
Арогантен агент на ЦРУ.

Всичко това е замесено в 
страховит, опасен и труден 

за възприемане от съзнанието 
на обикновените хора възел от 
секс, насилие, оръжие, трафик на 
хора и наркотици, тайни сделки 
и смърт. 

В този капан се оказва Ники 
Хийт, когато решава да направи 
всичко възможно, за да разкрие 
загадъчната смърт на един 
уважаван и обичан от хората 
енорийски свещеник в нюйорк-
ски садо-мазо клуб. Защото тя 
винаги се поставя на мястото 
на хората, които са загубили 
своите близки. И за нея никога 
новият случай не е поредното 
убийство. А винаги е лично.

Но сега Ники ще се изправи 
срещу  мрачна конспирация, 
достигаща най-високите нива в 
нюйоркската полиция. И точно 
когато достига на крачка от ис-
тината, тя изпада в немилост. 

И на всичко отгоре губи своя 
ментор, шеф и приятел в най-
тежкия за нея момент.

Лишена от полицейската си 
значка и оставена сама под при-

цела на убийците, тя няма вяра 
на никого. С изключение може би 
на единствения мъж в живота 
й, който не е ченге - репорте-
рът Джеймисън Руук.

Насред най-студената зима в 
Ню Йорк от 100 години насам 

има едно нещо, което Ники е 
решена да докаже: Ще стане 
адски горещо!

„Адска жега” е третата 
книга на Ричард Касъл, която е 
на българския книжен пазар.

Адска жега
Ричард Касъл

изд. “ProBook”
336 стр., 13,99 лв.

ричард Касъл е автор на 
многобройни бестселъри, 

включително радушно приета-
та от критиката поредица 

за дерик сторм. първият му 
роман „сред дъжд от куршуми”, 

публикуван още докато Касъл 
е в колежа, получава престиж-

ната награда за криминална 
литература „том строу” на 

организация “ном дьо плум”. 
Касъл живее в манхатън с 

дъщеря си и майка си, които 
изпълват живота му с радост 

и вдъхновение.



Books
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Каним ви на 
вкусна разходка 
из лятната гора 
с брой 69 на „Меню“ 

списание за модерно храненеm
e
n

u
m

a
g

.b
g

 БОРОВИНКИ И КЪПИНИ 
- апетитни ястия и 
майсторски десерти с тях

 Кулинарно настроение 
от блога ГОРСКИ МЪХ

 НАБЕРИ СИ САМ 
или за световната тенденция 
да се използват дивите 
горски растения

И още:
 КАДИЕНИТЕ ОТ ЛУИЗИАНА, 

и пикантната им кухня

 ЗЕЛЕНО СИРЕНЕ, 
благородникът от Черни Вит

1395
ЛВ.

1395
ЛВ.

1395
ЛВ.

1595
ЛВ.

1395
ЛВ.

5395
ЛВ.

1595
ЛВ.

„Най-много ценя начина, по 
който Толкин използва ма-
гията в сюжета на романа. 
Тя е „подправката”, а не 
„моторът”. За съжаление, 
повечето фентъзи писатели 
прекаляват с магията и 
така романите им се разпа-
дат. Добрата фантастична 
литература е тази, която 
кара читателя да вярва в 
чудеса, но те не доминират”.

Джордж Р. Р. Мартин

claSSIcS

FaNTaSy



книги за пътуване
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приятелят. яж, моли се и 
обичай В рим

“приятелят” е идеално четиво за 
любителите на пътешествия и хуба-
вата храна. това е книга за личните 
преживявания на един римлянин и за 
италианските стереотипи. за това как 
изглежда ню йорк за един италианец и 
какво представлява рим в очите на една 
американка. Книгата не вкарва читате-
ля в сложни житейски ситуации, нито 
го задължава да тълкува и анализира. 
Водещото в нея е чувството за хумор 
и непринудеността. и едно усещане за 
това, че животът е хубав.

ад

може ли книгата на дан браун да 
попадне на рафтовете за туристически 
гидове? да, защото американският ав-
тор ни предлага, освен вълнуващ екшън, 
и едно вълнуващо пътуване. Всичките 
му книги с главен герой лангдън са и 
разходки в миналото и настоящето на 
емблематични градове. В „ад” той ни за-
познава и с всички любопитни места на 
Флоренция – столицата на легендарната 
фамилия медичи, Венеция и истанбул.

моето приКлючение истанбул

искаме ли да разберем, опознаем, истин-
ския истанбул с неговата история и на-
стояще? това е книгата. селим илери в 
продължение на години проучва родния си 
град и представя хилядолетния живот, 
историческото минало, архитектурата, 
кухнята, културната среда, писателите, 
поетите, художниците, театралните и 
кино артистите на този уникален град. 
с безброй подробности.

Моето приключение 
Истанбул

Селим Илери 
изд. “Весела Люцканова”

384 стр., 15,00 лв.

обяд В париж

елегантна любовна история, пропита с 
хумор и парижко настроение, “овкусена” с 
прекрасни рецепти.

американската журналистка елизабет, 
която работи в лондон,се запознава  на 
конференция с бъдещия си съпруг гуендал – 
инженер от бретан. и започва вълнуваща 
интернет връзка. елизабет успява да си 
намери причина за пътуване до париж. 
нетипично за нея самата, защото тя се 
определя като скромна романтичка, тя 
се озовава в леглото с гуендал почти на 
първата среща. почти, защото всичко се 
случва преди финалното кафе…

Обяд в Париж
Елизабет Бард 
изд. “Слънце”

376 стр., 12,00 лв.

Приятелят. Яж, моли се и 
обичай в Рим

Лука Спагети 
изд. “Слънце”

232 стр., 12,00 лв

АД
Дан Браун

изд. “Бард”
544 стр., 19,99 лв.

твърди корици - 29,90 лв.



1. Свалете апликацията CellumPay от Play Store или 
App Store на вашия смартфон безплатно.

2. Направете си регистрация на апликацията на 
вашия мобилен телефон като следвате стъпките, 
които апликцаията ви подканя да направите. Завър-
шете и последната стъпка, част от регистрационн-
ния процес – активиране на вашата дебитна и/или 
кредитна карта/и.

3. Сканирайте CellumPay QR кода чрез регистрирано-
то приложение, като изберете бутона  „QR“. След 

сканирането на екрана на вашия смартфон автома-
тично ще се появи нужната информация за закупу-
ване на избрания от вас продукт или услуга.

4. Натиснете бутона „Плати“.  

5. Изберете желаната от вас кредитна или дебит-
на карта, която вече е регистрирана във вашия 
смартфон и чрез която желаете да наредите пла-
щането.

6. Въведете вашата парола (м-пин) за да направите 
плащането.

6 СтъПкИ За ПаЗаруВаНе 
чреЗ CellumPAy В “хелИкоН”



За v клас
 
Българска литература
„Български народни гатанки, 
пословици, поговорки и скорого-
ворки”; „Български народни песни“; 
„Български народни приказки”; 
„Български предания и легенди: 
Христоматия”
албена георгиева „Българска 
митология и фолклор”
елин пелин „Приказки”
Златко енев „паркът на призра-
ците”
лозинка йорданова „българска 
народна митология: разказана за 
деца”
сава попов „хитър петър”
лилия старева и др. „детска фол-
клорна енциклопедия: том 1-4”
 
чуждестранна литература
 „Голяма книга на митовете и 
легендите”
Николай кун „Старогръцки легенди 
и митове”
цанко лалев „Ромски, турски, 
арменски, еврейски приказки”, 
„Приказки на народите”
клод-катрин рагаш „Сътворение-
то на света”

За vi клас
 
Българска литература
иван вазов „Отечество любезно: 
разкази и пътеписи”; „Под игото”
атанас далчев „Стихотворения”, 
„Детска китка: антология”
елин пелин „Разкази”
йордан йовков „Разкази”
паисий Хилендарски „История 
славянобългарска”
Христо смирненски „Избрани 
творби”
добри чинтулов „Поезия”
 
чуждестранна литература
Ханс кристиан андерсен „Огниво-
то”, „Славеят”
Николай кун „Старогръцки легенди 
и митове”
михаел енде „Приказка без край”
жат дьо лафонтен „басни”
Бранислав Нушич „автобиография”
антоан дьо сент-екзюпери „мал-

кият принц”
марк твен „принцът и просякът”
оскар уайлд „приказки”

За vii клас
 
Христо Ботев „Избрани творби”
иван вазов „Епопея на забраве-
ните: Избрани стихотворения”, 
„Разкази: Пътеписи“; „Немили–нед-
раги”
елин пелин „Разкази”, „Гераците”
йордан йовков „Разкази”
алеко константинов „Бай Ганьо”, 
„До Чикаго и назад”
пенчо славейков Избрани творби
пейо яворов Стихотворения

За viii клас 

елисавета Багряна „Потомка”, 
„Стихии”, „Кукувица”
Никола вапцаров „Песен за 
човека”, „Прощално”, „Борбата е 
безмилостно жестока”
павел вежинов „В един есенен ден 
край шосето“
димчо дебелянов „Помниш ли... ”, 
„Скрити вопли”
Блага димитрова „жена”
Николай лилиев „Кръгозори над-
весени”, „Светло утро”, „Съмна в 
сънните градини”, „Тихата бащина 
стряха”, „Тихият пролетен дъжд”
светослав минков „Дамата с 
рентгеновите очи”
валери петров „Есенно утро”, „За 
спящата принцеса”, „Така веднъж 
във снежната стая”, „Японски 
филм”
ивайло петров „Преди да се родя”
йордан радичков „Нежната спира-
ла”, „Педя земя”
емилиян станев „Крадецът на 
праскови”
Николай Хайтов „Дервишово 
семе”

Очаквайте в следващия 
брой 9-12 клас. 

Препоръчителната литература 
може да се намери в „Хеликон”
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за книгите и децата

книги за лятото
препоръчителна 
литература v-viii клас

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

стара цена 

1500
лв.

595
лв.

-50%

стара цена 

1000
лв.

495
лв.

-50%

стара цена 

1699
лв.

850
лв.

-50%

стара цена 

1500
лв.

495
лв.

-67%

стара цена 

1299
лв.

650
лв.

-50%



решете 
теста и 
спечелете 
книгата! 

първите двама, отгово-

рили вярно на въпросите, 

ще получат книгата  

„солта и водата – пър-

воизточник на живота”, 

хималайска сол биомакс и 

вода Wildalp. отговорите 

изпращайте на info@lira.

bg или на адрес софия, 

бул. „Цар освободител“ 

№4 (книжарница „хели-

кон”) най-късно до 20 юли.

тест
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В

1. Кое издателство публикува 
книгата „Солта и водата – 
първоизточник на живота”?

а. „Сиела”
б.”Зенит”
в. „Колибри”

2. На какъв език за първи път 
е излиза книгата?

а. френски
б.български
в. немски

3. На кое акционерно друже-
ство авторите на книгата не 
благодарят?

а. „Байерсдорф”
б. „Кока кола”
в. „Зюдзалц”

4. Според авторите всички 
форми на живот са възникна-
ли от:

а. планините
б. езерата
в. морето

5. Каква е оценката  на авто-
рите на книгата за обработ-
ката на храна и течности в 
микровълнова печка?

а. положителна, защото 
подобрява вкусовите качества 
на продуктите 

б. отрицателна, защото 
променя молекулярния строеж 
на елементите 

в. нямат мнение по въпроса

6. Кой признак на солта има 
най-голямо значение за здраве-
то на човека?

а. количеството
б. качеството 
в. въпрос на индивидуалност

7. Каква сол препоръчват 
авторите, за да се радваме на 
добро здраве?

а. готварска сол
б. хималайска
в. няма значение, стига да не 

се прекалява

8. Трябва ли да сте веган, за да 
се радвате на отлично здраве

а. задължително
б. не е задължително 
в. трябва да се отдава голя-

мо значение на жизнеността на 
хранителните продукти

9. Според авторите водата е:
а. важна, но не е определяща 

за здравето 
б. значението й е много 

надценено 
в. жизнена сила, от която 

зависи всичко живо

10. Кога трябва да се пие вода?
а. между храненията 
б. само преди хранене 
в.  само след хранене

одата и 
солта

2995
ЛВ.

295
ЛВ.

299
ЛВ. 199

ЛВ.

230
ЛВ. 139

ЛВ. 150
ЛВ.

Натурална 
изворна вода 
WILDALP

500гр
Хималайски 
кристали

стара цена 

399
лв.

стара цена 

250
лв.

500гр
Хималайска 
кристална сол
Гурме класа

250гр
Хималайска 
кристална сол
Гурме класа






