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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

Великото 
бягство от 
шаблона с 
“Taschen”

Taschen
изКуството да се правят Книги www.helikon.bg

Хотел за мнозина означава ша-
блон, клаустрофобия и самота. 
Има обаче и друга възможност 
– в тези разкошни фотоалбуми 
“Taschen” предлага уникално 
пътешествие из най-интерес-
ните и вдъхновяващи места 
за гости по света. Редактор е 
Ангелика Ташен, доктор по гер-
манска история и литература в 
Хайделберг, познавач по темите: 
дизайн, пътешествия, стил на 
живот, изкуство, архитектура, 
и един от най-добрите автори 
на семейното издателство. 

Албумите предлагат нещо 
невъзможно в реалния живот – 
да отседнеш в най-прекрасните 
апартаменти и къщи в Италия, 
Африка, по Средиземноморието 
и в рамките на околосветско 
пътешествие. Италия запленя-
ва с ренесансовата атмосфера, 
рустикалните вили и стила 
“долче вита”. От Средиземномо-
рието са избрани всички онези 
романтични места, престоят в 
които дава усещането, че човек 
е в рая. Афика е представена с 
органичните си хотели, в които 
всичко е 100% естествен мате-
риал – бамбукът и финиковите 
палми не са само гледка от непов-
торимия пейзаж, а и интериор. 

Околосветското пъте-
шествие отвежда извън всичко 
шаблонно – няма ги стандарт-
ните хотели с конфекция, няма я 
тълпата. “Настаняването” от 
Калифорния до Ботсуана, през 
Бразилския архипелаг, Сицили-
анския бряг, Бали, Прованс и 
Занзибар е само в обстановка, 
в която разкошът и уютът се 
дължат не на скъпите мебели, а 
на естествената среда и заоби-
калящата природа. 

Тръгнете на това мечтано 
пътуване сега или го подарете на 
близките си хора! 6695

ЛВ.

5995
ЛВ.

7995
ЛВ.

2995
ЛВ.
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e-Books
www.helikon.bg

Законът на Устър
П.Г.Удхаус 
изд.: Колибри
цена: 7.00 лв.

Промяната
Мо Йен
изд.: Колибри
цена: 7.00 лв.

Варварите. 
Управлението на ГЕРБ 
(2009-2013)
Евгений Дайнов 
изд.: Millenium
цена: 5.00 лв.

Последният китайски 
готвач
Никол Монес
изд.: Гурме ООД
цена: 16.00 лв.

Тайната на Торинската 
плащаница
Сам Крайстър 
изд.: СофтПрес
цена: 13.60 лв.

Неукротима любов 
Кн.9 от Братството на 
черния кинжал
Дж. Р. Уорд 
изд.: Ибис
цена: 11.90 лв.

Водата и солта - 
първоизточник на 
живота
Д-р Барбара Хендел, 
Петер Ферейра 
изд.: Зенит
цена: 18.95 лв.

Мария Стюарт
Стефан Цвайг 
изд.: Колибри
цена: 10.00 лв.

Яж и тичай: Моето 
невероятно пътуване 
към бягането на 
свръхдълги разстояния
Скот Юрек 
изд.: Вакон
цена: 12.80 лв.

Приумиците на 
смъртта
Жозе Сарамаго 
изд.: Колибри
цена: 8.00 лв.

Знакът на Атина. Книга 
от поредицата Героите 
на Олимп
Рик Риърдън 
изд.: Егмонт България
цена: 12.99 лв.

Хрониките на Кейн 
Кн.3: Сянката на Змея
Рик Риърдън 
изд.: Егмонт България
цена: 12.99 лв.
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класации юли

Художествена литература неХудожествена литература
ад
дан браун
бард

да продължа без теб
Хорхе букай, силвия 
салинас
Хермес

а планините ехтяха
Халед Хосейни
обсидиан

Българите срещу 
олигархията. 
Задкулисието на прехода
антон тодоров
изток-запад

Забравените
дейвид балдачи
обсидиан

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

руският съсед
михаил вешим
сиела

дневниците ни със слава 
севрюкова кн.2
иво лозенски
Хермес

любов
елиф Шафак
егмонт българия

монахът, който продаде 
своето ферари
робин Шарма
екслибрис

петдесет нюанса 
сиво
е л джеймс
бард

опасният архив на 
богомилите
Христо буковски
сиела

живот след живота
александра маринина
Хермес

жената, която търсеше 
любовта
ивинела самуилова
Хермес

опиянена от теб
силвия дей
софтпрес

изворът на женската 
сила
лариса ренар
Кръгозор

последната тайна
жозе родригеш 
душ сантуш
Хермес

Забранените 
археологически 
открития
марко пицути
атеа букс

абсурдни времена
маргарита петкова, 
добромир банев
лъчезар минчев

силата да си жена
рейчъл джейн грувър
AMG Publishing
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август е – време за шоу. няма 
по-голямо от това, което бри-
танците устройват на света с 
всяка своя крачка, откакто Ше-
кспир им внуши, че са на сцена. 
заслужени аплодисменти! 

джералд даръл приветства 
българската публика след години 
мълчание с великолепния сборник  
“излетът и други подобни 
дандании”. Шест разказа хаплив 
английски хумор, които ни 
разхождат из гърция, Фран-
ция, италия  и добрата стара 
англия. Характерно за даръл 
е, че макар и дистанциран, не 
остава анонимен – писането в 
първо лице и опитът му като 
еколог го изваждат от сянката 
на нравоучителения  автор. и не 
усещаме, когато ни забавлява 
с глупостта на британското 
семейство или повдига завесите 
на средиземноморската  цивили-
зация, за да изтупа наслоените 
представи – как ни опитомява. 
даже в позорни ситуации човеш-
кото достойнство е спасено, а 
най-мрачните картини излъчват 
светлина. 

този мъдър приемник на 
дарвин е роден в началото на 
миналия век в индия, животът 
му минава на гръцкия остров 
Корфу и в безброй експедиции в 
името на природозащитната 
кауза. брат на прочутия англий-
ски писател лорънс даръл, явно 
доказателство, че талантът е 
наследствен.

така текстове, създадени от 
подобна висота, въздействат 
– за да не се главозамайваме, да 
не се самозабравяме и да не се 
вземаме твърде насериозно.

К н иж аря т 
п ре п о р ъ ч В а

природата 
на смеха

людмила елеНкова 
ХелиКон-българия





прогр
ама

От 10 до 13 септември  
в Бургас ще се проведе 
вторият национален фес-
тивал „Четящият човек”. 
През миналата година 
той се утвърди като 
празник на четенето и на 
книгата – във всичките 
им пътища през изку-
ствата. В него участваха 
популярни български пи-
сатели, артисти, режи-
сьори и музиканти: Алек 
Попов (носител на пър-
вата награда „Четящият 
човек”), Димитър Шумна-
лиев, Христо Карастоя-
нов, Емил Андреев, Калин 
Терзийски, Емил Йотовски, 
Слав Бакалов, Валентин 
Ганев, Мариус Донкин, 
Дамян Дамянов, Петър 
Писарски и група Атлас, 
Валди Тотев, Петър Чу-
хов, Иван Сухиванов, Иван 
Брегов...

Фестивалът тази 
година е организиран от 
Оществото за култура 
на четенето и писането 
и ще се проведе с подкре-
пата на веригата книжар-
ници „Хеликон” и община 
Бургас, която любезно ни 
предоставя помещения-
та на културния център 
„Морско казино”, лятната 
сцена „Охлюва” и знакови 
пространства в Морска-
та градина.

Наши официални 
медийни партньори са 
Българската национална 
телевизия и Българското 
национално радио. 

Второто издание на 
фестивала „Четящият 
човек” се провежда в под-
крепа на кандидатурата 
на Бургас за европейска 
столица на културата 
през 2019 година.

10 сеПтемврИ 
втОрНИк

20.00 Официално откриване и 
връчване на наградата „Че-
тящият човек”. Лятна сцена 
„Охлюва”.
Концерт на Стефан Вълдобрев 
и „Обичайните заподозрени” с 
Иван Лечев, Веселин Веселинов-
Еко, Стоян Янкулов-Стунджи и 
Мирослав Иванов. Лятна сцена 
„Охлюва”.

11 сеПтемврИ 
сряДА

11.00 Откриване на изложбите 
в рамките на Фестивала. Кул-
турен център „Морско казино”, 
зала “Георги Баев”.

Изложба „Библиофилски книги 
с авторски произведения на 
художници”. Със специалното 
участие на Калин Донков. Зала 
“Георги Баев”.
Изложба „Екслибрис”. Зала 
“Христо Фотев”.
Изложба „Българският комикс се 
завръща”. Зала “Петя Дубарова”.

14.00 Уъркшоп за журналисти: 
„Книгоиздаването и книгораз-
пространението. Как е у нас. 
Добрите световни практики”. 
Лектор Кристофър Бъкстон, 
Великобритания. Културен 
център „Морско казино”, зала 
„Петя Дубарова”.

16.00 Уъркшоп: „Как екслибри-
сът свързва книгата с художе-
ството” с Димо Колибаров от 
НХА. Зала “Петя Дубарова”.

18.00 Литературно кафене „Хе-
ликон”: Алек Попов и „Сестри 
Палавееви” – продължението. 
Зала “Георги Баев”.

19.00 „Живак”, авторски спек-
такъл на Димитър Живков,
режисьор Димитър Стефанов. 
Драматичен театър „Адриана 
Будевска”. 

20.00 Вечерта на „Хеликон”. 

Представяне на Обществото 
за култура на четенето и писа-
нето. Предварително четене с 
Христо Карастоянов, носител 
на наградата „Хеликон” за 2012. 
„Работно заглавие: Часът на 
смъртта”. Книжарница „Хели-
кон”, площад „Тройката” № 4. 

20.30 Прожекция на филм по 
известно литературно произ-
ведение. Лятна сцена „Охлюва”. 
„Инкогнита”, режисьор Михаил 
Пандурски, по „Бариерата” на 
Павел Вежинов с участието на 
Ива Гочеф, Наум Шопов, Георги 
Стайков, Стефан Данаилов и 
др.

12 сеПтемврИ 
четвъртък 

11.00 Петя Кокудева и нейната 
Лулу. Работилничка за ремонт 
на приятелства – четене с деца. 
Културен център „Морско кази-
но”, зала “Петя Дубарова”. 

14.00 Уъркшоп за журналисти: 
„Една медия в медиите”. Гьоте 
институт гостува на „Четя-
щият човек”, лектор Ваня Ку-
бадинска. Премиера на книгата 
„Паразити на безсилието” от 
Мирон Цовнир и дискусия. Кул-
турен център „Морско казино”, 
зала “Петя Дубарова”.

16.00 Уъркшоп и мултимедийна 
демонстрация на тема „Ко-
миксът Made in BG”. Петър, 
Станимиров, Сотир Гелев, 
Антон Стайков, Румен Чаушев. 
Културен център „Морско кази-
но”, зала “Петя Дубарова”.

18.00 Литературно кафене 
„Хеликон”: Михаил Вешим и 
„Руският съсед”. Зала “Георги 
Баев”.

19.00 „Алкохол”, спектакъл на 
Цветелина Стоянова-Цв. и 
Калин Терзийски по романа на 
Калин Терзийски „Алкохол”. 
Драматичен театър „Адрина 
Будевска”. 
20.30 Прожекция на филм по 

известно литературно произве-
дение. Лятна сцена „Охлюва”.

13 сеПтемврИ 
Петък

11.00 „Хариша” или как децата 
да се научат да четат. Среща 
с Биляна Траянова. Културен 
център „Морско казино”. Зала 
„Петя Дубарова”.

16.00 Клуб „Хеликон”, анонс на 
идеята и първа сбирка. Мо-
дератор Николай Фенерски. 
Книжарница „Хеликон”.

18.00 Литературно кафене 
„Хеликон”: Васил Георгиев и 
„Апарат”. Зала “Георги Баев”.

19.00 „Пияната метафора” от 
„Култура на виното” с Бойко 
Ламбовски (Петък 13) и Пламен 
Димитров. Рецитал на поезия, 
съчетан с кулинарно-винарски 
ретроспекции. За двете неща, 
които опияняват - поезията и 
виното, за да направят живота 
ни тук по-поносим. Ресторант 
„Чадъра” в Морската градина.

20.30 Закриване на фестивала 
„Четящият човек” и обявяване 
на резултатите от фотокон-
курса „За книгите и хората”.

21.00 Прожекция на филм по 
известно литературно произве-
дение. Лятна сцена „Охлюва”.

съпътстващи събития по 
време на целия фестивал:

Лятна читалня „Четящият 
човек”. До Часовника, улица 
„Алеко Богориди”.

Пътуваща изложба на тема 
„Близки във времето и прос-
транството”, организирана от 
европейския дигитален музей и 
библиотека Europeana. Книжар-
ница „Хеликон” в Бургас.

Възможни са промени 
в програмата.

Бургас, 
10-13 септември

НациоНалеН фестивал



нови заглавия

Заместницата
Айлин Гоудж
изд.: Калпазанов
брой стр.: 380
цена: 14.00 лв.

върховната нощ
Рабиндранат Тагор
изд.: Унискорп
брой стр.: 192
цена: 12.00 лв.

ветеран
Гавин Смит
изд.: Колибри
брой стр.: 448
цена: 20.00 лв.

рога
Джо Хил
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 340
цена: 17.00 лв.

Зоната на сенките
Айрис Йохансен, 
Рой Йохансен
изд.: Калпазанов
брой стр.: 320
цена: 13.00 лв.

Пиратски вълни
Александър Бушков
изд.: Персей
брой стр.: 320
цена: 12.99 лв.

това, което името ти 
крие
Клара Санчес
изд.: Колибри
брой стр.: 440
цена: 15.00 лв.

Опасна монета
Боряна Дукова
изд.: Монт
брой стр.: 240
цена: 11.00 лв.

джойдийп рой-батачаря 
е индиец. завършил е фило-

софия и политически науки в 
„Presidency College” в Калкута 
и международни отношения и 
немска философия в американ-

ския университет „University of 
Pennsylvania”. прекарва години 

наред в пътуване, като е свиде-
тел на революцията в чехосло-

вакия, пътува също до румъния, 
унгария и чехия. първата му 

книга е „The Gabriel Club”. става 
писател на пълен работен ден 

през 1998 г. следват книги като 
„разказвачът от маракеш” и 

„Bавилон”, в които действието 
се развива в ислямския свят. 
Конфликтът между запада и 

ислямските традиции е основен 
в неговото творчество.

интервю с джойдийп рой-
батачаря на www.lira.bg

Джойдийп Рой-Батачаря е 
истинско откритие за 

българския читател, защото 
развива до съвършенство 
темата за разказвачеството в 
омагьосания свят на романа си 
„Разказвачът от Маракеш”. Той 
предлага гледната точка на един 
различен и малко познат свят 
към движението от тради-
ционната към информацион-
ната култура, доминирана от 
интернет, също както преди 
2500 години е съществувало 
изместване от устното слово 
към писменото.

Водещата нишка в „Разказва-
чът от Маракеш” е, че всички 
цивилизации са започнали с 
устна култура, а мюсюлмански-
те страни са сред последните 
бастиони, където са оцелели 
фрагменти от устното слово, 
запазени от традиционните 
разказвачи в Маракеш.

Разказвачът бербер Хасан 
събира всяка година слушате-
лите си на централния площад 
на Маракеш, за да им припомни 
за изчезването на млада двойка 
(чужденци) преди няколко 
години от същия този площад. 
Неговата цел е да провоки-
ра колективната памет на 
всеки отделен участник и да го 
превърне от зрител в автор 
на собствено парче от пъзела 
на историята на реални хора и 
събития. Авторът ни потапя в 
атмосфера на безвремие, типи-
чен за тази култура. Разплита-
нето на криминалната нишка в 

ритъм „модерато кантабиле” 
кара читателя да надникне под 
повърхността на написаното и 
го лишава от готово поднесе-
ния отговор, за да го мотивира 
сам да потърси скритото 
значение, облечено в дрехите на 
литературата. 

За Джойдийп Рой-Батачаря 

съчетанието от история, Аф-
рика, магия, Сахара и безвремие е 
любов от пръв поглед, Мара-
кеш и Джама ел Фна отворят 
портал в ума и сърцето към 
мюсюлманския свят и подкан-
ват към непрестанно духовно 
пътуване.

Enthusiast представя
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епрестанно духовно 
пътуване

“разказвачът от Маракеш”

Н

разказвачът от Маракеш
Джойдийп Рой-Батачаря

изд. “Enthusiast”
320 стр., 15,00 лв.



нови заглавия

Хрониките на 
Пембърли
Ребека Ан Колинс
изд.: Сиела
брой стр.: 452
цена: 16.00 лв.

Пържени зелени 
домати
Фани Флаг
изд.: Бард
брой стр.: 414
цена: 16.99 лв.

това се случи в 
Париж
Моли Хопкинс
изд.: Прес
брой стр.: 400
цена: 14.99 лв.

Да сътворим врага 
и други писания по 
случайни поводи
Умберто Еко
изд.: Бард
брой стр.: 208
цена: 14.99 лв.

Монк: г-н Монк и 
финансовата криза
Лий Голдбърг
изд.: Intense
брой стр.: 320
цена: 14.00 лв.

Обществен experiment
Мартин Карбовски
изд.: Сиела
брой стр.: 192
цена: 12.00 лв.

кон на втория етаж
Здравко Попов
изд.: Жанет-45
брой стр.: 206
цена: 12.00 лв.

Да откраднеш тайната 
на хляба
Валерия Андреева 
изд.: Пламък-София
брой стр.: 114
цена: 10.00 лв.

Enthusiast представя
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Никола Баро стана световноизвестен с книгата си „Една женска 
усмивка”, която за кратко време се изчерпа в България. „Ентуси-

аст” ви среща с новата му книга „Жената на моя живот”. 
Романтичният книжар Антоан седи в любимото си парижко 

кафене, когато жената на живота му, сякаш пада от небето. Тя 
бързо и тайнствено му подхвърля листче с телефонния си номер, но 
Съдбата решава да се позабавлява и се 
оказва, че номерът е непълен... Антоан 
разбира, че има само 24 часа и десет 
възможности да открие жената на 
живота си. С искрящ хумор Никола 
Баро завърта Колелото на съдбата и 
хвърля героя си в шеметно набиране 
на телефонни комбинации, мобили-
зиране на всичките му приятели, 
преобръщане града с „главата надолу” 
и втурването през глава в лабиринта 
на любовта „от пръв поглед”.

С бестселъра си „Дамски вторници” Моника Пец стана едновре-
менно световно известна и се прочу като истински познавач 

на женските сърца и умове. В новия й роман „Седем дни сами” 
петте приятелки Юдит, Ева, Каролине, Кики и Естел се събират 
отново „по женски”, но този път ще се отдадат на постене и 
на здравословен начин на живот. Те се  събират за една седмица 
в усамотения хотел-замък Ахенкирх, за да се пречистят, отслаб-
нат и да си възвърнат душевното 
равновесие. За съжаление, ще трябва 
да  прекарат седем дни  без телефон, 
без интернет, без мъже, без семейни 
ангажименти и професионални задъл-
жения. Мъчителният глад, железните 
правила и съпътстващите проблеми 
разкриват обаче все по-нови и нови 
тайни и подлагат на риск резултата 
от терапията. Вместо отпускане, 
помежду им възникват недоразуме-
ния, кавги и безсънни нощи.

жената на моя живот

седем дни сами

Жената на моя живот
Никола Баро

изд. “Enthusiast”
264 стр., 11,00 лв.

седем дни сами
Моника Пец

изд. “Enthusiast”
312 стр., 15,00 лв.

500
лв.

500
лв.

500
лв.

500
лв.



Сексът продава. Може да 
обвиняваме Е. Л. Джеймс 

или някой друг, но откакто 
„Петдесет нюанса сиво” се 
продадоха в милионен тираж по 
целия свят, издателите се впус-
наха в търсене на наследника, на 
следващия еротичен бестеселър, 
който ще ни изкуши и ще ни 
накара да се изчервим.

Погледите на всички в 
момента са вперени в Саша 
Грей. Една от най-известните 
порнозвезди сменя попрището и 
пише своя първи роман - откро-
вено и без цензура за женските и 
мъжките сексуални фантазии, за 
плътските желания и за тайни-
те еротични клубове на елита. 
Тя предизвиква читателите да 
прекрачат общоприетите и 
вът решните си граници с рома-
на, който скандализира света!

„Обществото на Жулиет” 
вече е обявен за наследника 
на „Петдесет нюанса сиво”, 
защото в него също се изслед-
ват темите за света на BDSM 
– системата на нетрадиционни 
сексуални отношения, основана 
на ролеви игри на господство и 
подчинение (bondage, discipline, 
sado-masochism). Сюжетът 
е свързан с въвеждането на 
млада жена в един елитен таен 
сексклуб и са намесени политиче-
ски игри и убийства. 

В стила на Саша Грей кри-
тиците забелязват и прилика 
с мрачното писане на Реймънд 
Чандлър в добавка към целенасо-
ченото пътуване на младата й 

героиня към дълбините на нейна-
та сексуалност и чувственост. 

Любовта й към киното 
е очевидна в „Обществото 
на Жулиет”, където често 
присъстват препратки към фи-
лмите на Луис Бунюел и Орсън 
Уелс. Това проличава и в начина 
й на писане - кинематографич-
но предаване на събитията и 

детайлите, които се редуват 
като кадри от любимия й филм 
„Дневна красавица”.

Интересът към книгата е 
огромен – тя ще бъде публикува-
на в над 20 държави, а Холивуд 
веднага поиска правата за фил-
мирането й.

Кръгозор представя
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ез цензура за 
BDSMБ

“обществото на жулиет”

Обществото на Жулиет
Саша Грей

изд. “Кръгозор”
560 стр., 16,00 лв.

адът на 
гейбриъл

Силвейн Рейнард се впуска в 
греховно изследване на секса, 

любовта и изкуплението и 
създава омагьосващ и интелиген-
тен роман, изпълнен с романти-
ка, интриги, съблазън и прошка.

Авторът обаче е пълна за-
гадка. Известен е с инициалите 
С. Р., но никой не го е виждал, 
предполага се дори, че е жена. 
Вдъхновен от Данте и негова-
та муза Беатриче, той създава 
образа на загадъчния секси учен 
професор Гейбриъл Емерсън, 
който е привлечен от стесни-
телната Джулия. Чрез тяхната 
връзка Гейбриъл поема на пъту-
ване, което ще го принуди да 
разкрие мистерията на общото 
им минало и да се изправи срещу 
многобройните си демони. Не-
порочната Джулия Мичел също 
си има своите черни сенки и два-
мата стъпка по стъпка поемат 
един към друг, за да се справят 
заедно с тъмните си страни и 
да намерят пътя, извеждащ ги 
от ада, в който са живели. Това 
сближаване е и взаимното им 
съблазняване, в което има много 
нежност, романтика, чувстве-
ност и страст.

адът на гейбриъл
Силвейн Рейнард

изд. “Кръгозор”
560 стр., 16,00 лв.

нови заглавия

войната на калибан
Джеймс С.А.Кори
изд.: Бард
брой стр.: 576
цена: 17.99 лв.

индигова магия кн.3 
от поредицата кръвни 
връзки
Ришел Мийд
изд.: Ибис
брой стр.: 384
цена: 13.90 лв.

измамата на краля
Стив Бери
изд.: Обсидиан
брой стр.: 432
цена: 17.00 лв.

Довереникът
Силвия Кристъл
изд.: Монт
брой стр.: 222
цена: 10.00 лв.

твоя
Клаудия Пинейро
изд.: Колибри
брой стр.: 148
цена: 10.00 лв.

вампирите и градът 
кн.2 от рискована 
любов
Керелин Спаркс
изд.: Тиара Букс
брой стр.: 416
цена: 13.99 лв.

Живот след живота
Александра Маринина
изд.: Хермес
брой стр.: 400
цена: 14.95 лв.

Да умреш на 27
Джоузеф Гелинек
изд.: Сиела
брой стр.: 400
цена: 15.00 лв.





Романът „Осъдени на живот” 
на журналиста от Сицилия 

Салво Сотиле (40) е написан по 
действителни събития. В края 
на 2008 г., след серия операции, 
италианските магистрати арес-
туват 99 мафиотски босове. 
Според властите шефовете 
на „Коза Ностра” са планирали 
възстановяване на „провин-
циалната комисия”– висшият  
орган, който решава какви да са 
действията и стратегията на 
престъпната организация.

Това е поразяваща история 
– с напрегнат ритъм и сюжет 
като изтъкано платно, върху 
което всеки елемент се откро-
ява ясно. Внушителна картина 
на сицилианската действи-
телност, богата на цветове 
и заредена със силна емоция. 
Романът е обявен за най-добрия 
съвременен роман за мафията. 

В много отношения „Осъде-
ни на живот” е продължител 
на традицията, поставена от 
Джузепе ди Лампедуза (1896-
1957) с  неговия легендарен ро-
ман „Гепардът” (1958), посветен 
на превъплъщенията на Коза 
Ностра. 

Ера представя
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“осъдени на живот”

д

Професионалистите
Джефри Дивър

изд. “Ера”
424 стр., 15,00 лв.

а разкриеш
мафията

професиоНалистите

новият хит 
на дивър

Американски гражданин е за-
стрелян от снайперист на 

Бахамите. Изстрелът е почти 
невъзможен, наричат го куршум 
за милиони. Улики липсват, а 
местните власти не желаят да 
сътрудничат. 

Заместник-прокурор Нанс 
Лоръл знае, че убийството е 
поръчково, и има доказател-
ства, че заповедта идва от най-
високите етажи на властта 
в САЩ. С риск за кариерата и 
живота си тя се обръща към 
Линкълн Райм и Амелия Сакс. 

Заинтригуван от особена-
та сложност на случая Райм 
приема задачата. Скоро самият 
той се превръща в мишена. А 
някой започва систематично да 
премахва всички доказателства 
и свидетели. Разследването на 
Райм се превръща в смразяваща 
битка срещу изключително 
интелигентен и хладнокръвен 
убиец.

Джефри Дивър е автор на 
много хитови романи, сред кои-
то „Колекционерът на кости”, 
„Часовникаря”, „Обект № 522” 
и „Пастирът”.

„по-тъмно от полунощ не може да стане”. Когато мафиот-
ски бос промълви тези думи, това означава, че се е случило 
най-лошото и той няма какво повече да губи.

сицилия – войната за надмощие между фамилиите 
от палермо и фамилиите от  Корлеоне е спечелена от 
корлеонезите.

нино и зет му гаспаре са „мъже на честта” – редо-
вите войници в клана на Корлеонезите. но „кариерата” 
на нино в престъпната организация набира все повече 
скорост. а гаспаре за кратко време достига върхове-
те на „Купола” – висшият орган на „Коза ностра”. 

и двамата се славят като най-безпощадните и 
безскрупулни убийци. 

нино обаче има една слабост – жена му роза 
мартинез, която принадлежи на победения 
парлемитански клан. тя е красива, но нещастна. 
омъжила се е не от любов, а за да се избави от 
деспотичния си баща. избор, който превръща 
живота й в ад. осъзнала, че вече няма какво да 
губи, роза събира кураж и се впуска в опасна 
игра... 

след десетките убийства в палермо пристигат младата вироглава 
прокурорка елвира салеми и комисар матео ди джанантонио. разкъсвани от 
съмнения и противоречия, двамата се втурват по следите на издирваните 
босове с желязната решимост да стигнат докрай. да разбият мафията.

Осъдени на живот
Салво Сотиле

изд. “Ера”
320 стр., 14,00 лв.

нови заглавия

Остави на мира 
умрелия
Данила Комастри 
Монтанари
изд.: Труд
брой стр.: 278
цена: 11.99 лв.

невръстни красавици
Джилиан Хофман
изд.: Колибри
брой стр.: 344
цена: 16.00 лв.

каменно сърце кн.2 
от “разбунтувани 
ангели”
Джилиан Филип
изд.: Ергон
брой стр.: 320
цена: 15.00 лв.

Поща
Чарлс Буковски
изд.: Фама
брой стр.: 228
цена: 14.00 лв.

Младите лъвове
Ъруин Шоу
изд.: Бард
брой стр.: 800
цена: 19.99 лв.

Малко слънце в 
студената вода
Франсоаз Саган
изд.: Фама +
брой стр.: 170
цена: 12.00 лв.

Пето авеню
Кристофър Смит
изд.: Бард
брой стр.: 496
цена: 16.99 лв.

спомени за хора, 
камъни и риби
Борис Христов
изд.: Рива
брой стр.: 312
цена: 15.00 лв.



нови заглавия

Змията на 
безкрайността: 
космическите цикли 
правят пълен кръг
Друнвало Мелхизедек
изд.: Аратрон
брой стр.: 176
цена: 11.00 лв.

тайният дневник 
1938-1942: “сталин не 
вярва на сълзи”
Лаврентий Берия
изд.: Прозорец
брой стр.: 336
цена: 16.90 лв.

Загадъчната 
българия
Иван Г. Дреников
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 100
цена: 9.00 лв.

богомилите от 
българия и босна
Линъс Брокит
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 134
цена: 10.00 лв.

Магьосник сред 
духовете
Хари Худини
изд.: Шамбала Букс
брой стр.: 364
цена: 14.00 лв.

тайният дневник 1943-
1953: “втора война 
няма да издържа...”
Лаврентий Берия
изд.: Прозорец
брой стр.: 320
цена: 16.90 лв.

тайната история на 
Данте
Джонатан Блек
изд.: НСМ-Медиа
брой стр.: 155
цена: 9.00 лв.

излекувай се
Ан Джоунс
изд.: Кибеа
брой стр.: 296
цена: 15.00 лв.

ProBook представя
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грабчващ за гърлото 
роман

“параноя”

С
Романът „Параноя” е публи-

куван през 2004 г. в САЩ и 
бързо се изкачва до първото 
място на „Ню Йорк Таймс”, 
като се превръща в най-продава-
ната книга и в двете категории 
– за меки и твърди корици. На 
16 август в кината по целия 
свят е премиерата на филма по 
романа на Джоузеф Файндър, а в 
главните роли са Харисън Форд, 
Гари Олдман и Лиъм Хемсуърт.

Адам Касиди е на 26 г., обича 
купоните и мрази работата 

си на отговорник-отдел във 
високотехнологична компания. 
Един ден решава да прецака го-
лемите клечки и хаква вътреш-
ната счетоводна система на 
корпорацията с почти идеална 
цел – компанията да плати 
за тържеството по повод 
пенсионирането на един от 
най-нископоставените служите-
ли. И компанията плаща - от 
тайната сметка за представи-
телни разходи, коята е само за 
„костюмарите”. 

Хванат на местопрестъп-
лението и привикан в отдел 
„фирмена сигурност”, Адам 
очаква да получи заповедта за 
уволнението си. Но всъщност 
той няма идея колко дълбоко 
е затънал. Защото „малкото 
парти” е струвало почти 80 
000 долара и вместо уволнение, 
пред Адам има избор - 45 години 
затвор по различни обвинения 
или да приеме специалната 
оферта на шеф.

И така Адам се превръща в 
корпоративен шпионин. Обучен 
от най-добрите и снабден с 
вътрешна информация, той 
постъпва на работа основния 
конкурент на неговия работода-
тел. Изстрелва се до върховете 
в ръководството на корпораци-
ята, става звезда, кара „Порше”. 

Решавайки да се освободи от 

хората, които го контролират, 
Адам дори не подозира, че ще 
навлезе в свят, в който нищо 
не е такова, каквото изглежда, 
няма и най-малка идея, че него-
вият кошмар не приключва, а 
тепърва започва.

Параноя
Джоузеф Файндър

изд. “ProBook”
544 стр., 15,99 лв.

джоузеФ Файндър е роден 
през 1958 г. в чикаго. учи руски 

език в университета йейл 
и специализира руски език и 

култура в Харвард. още като 
студент публикува първата си 

книга, в която описва връзките 
между комунистически Кремъл 

и влиятелен американски 
бизнесмен. 

през 1991 г. излиза неговия ро-
ман „московски клуб”, в който 

Файндър описва ситуация на 
военен пуч срещу президента 

елцин в русия. това става шест 
месеца преди реално да се случи 

точно такъв пуч.
през 1994 г. пише книгата „из-
вънредни сили” в който главен 
герой е внедрен в Цру шпионин 
на Кгб, заемащ висока позиция. 

романът излиза на пазара 
няколко дни преди разкриването 

на олдрич еймс – един от най-
големите шпионски скандали 

на ХХ век.
през 1996 г. Файндър публи-
кува „часът нула” – първият 
в историята роман, написан 

в официално сътрудничество 
едновременно с Цру и Фбр.
през 2009 г. с романът си 

„изчезнал” джоузеф Файндър 
поставя началото на нова поре-

дица с главен герой ник Хелър.



разкажете за първия пласти-
линов герой, който сте напра-
вили.

Като автор на анимационни 
филми ме поканиха в едно дет-
ско предаване на Националната 
телевизия, където трябваше 
да създам кратки филмчета към 
детски песни. Първите ми герои 
бяха рисувани, но една от песни-
те ме вдъхнови да опитам  с 
пластилин. След като взех плас-
тилина и започнах да моделирам, 
разбрах, че това  е моят живот. 
Първите ми герои бяха жабки, 
които жонглираха с геометрич-
ни фигури.

Да работиш с деца е много ин-
тересно, но и трудно. какво 
научихте от тях?

Най-важното е, че децата ви-
наги живеят в настоящето и 
про явя ват любопитство към 
всичко. Не се замислят какво е 
било вчера, не се тревожат за 
бъдещето. Заслужава си да го ус-
воим от тях.

Защо избрахте като матери-
ал именно пластилина?

Защото е ярък, достъпен, 
лесен за работа и най-важното, 
няма памет. Бързо мени фор-
мата си. Ако фигурката не се е 
получила, можете да я смачкате 
и да започнете отначало. Плас-
тилинът позволява да твориш 
свободно. Децата много обичат 
този материал, каквото и да на-
правят от него, им харесва.

На пазара се появи първата 
книга от поредицата „тайни-
те на пластилина”. можете 
ли да кажете с една дума до 
какво се свеждат те?

Вълшебството е в просто-
тата и в стопроцентовия ус-
пех. И децата го усещат – на тях 
им харесва, когато се справят.

На възрастните често им се 
иска да се върнат в деството. 

когато бяхте малък, какво 
обичахте да правите?

Обичах да седя на рамене-
те на баща си, да гледам какво 
става наоколо и да слушам  как 
ми разказва за природата и жи-
вотните.  И досега помня това 
усещане – важно е детето да се 
чувства обичано.

агията е в успехa и 
простотата

рони орен:

М
Лабиринт представя
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Ã‡ÎÍËˇÚ ¡ÂÚË ÊË‚ÂÂ Ò Ó‰ËÚÂÎËÚÂ
ÒË ‚ ¿ÙËÍ‡. ≈‰ËÌ ‰ÂÌ ÒÔ‡Òˇ‚‡ ÊË‚ÓÚ‡
Ì‡ Ï‡ÎÍÓ ·ˇÎÓ Î˙‚˜Â, ÓÒÚ‡Ì‡ÎÓ ÒË‡˜Â.
ƒ‚‡Ï‡Ú‡ ÒÚ‡‚‡Ú ÌÂ‡Á‰ÂÎÌË ÔËˇÚÂ-
ÎË. ÕÓ ¡ÂÚË Á‡ÏËÌ‡‚‡ ‰‡ Û˜Ë ‚ ¿Ì-
„ÎËˇ, ‡ Î˙‚˜ÂÚÓ Â ‰‡‰ÂÌÓ ‚ Â‰ËÌ ˆËÍ.
ƒ‡ÎË ÔËˇÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ ËÏ ˘Â ÓˆÂÎÂÂ
ÔÂÁ ÌÂÓ˜‡Í‚‡ÌËÚÂ Ó·‡ÚË ‚ ÊË‚ÓÚ‡
Ì‡ ‚ÒÂÍË ÓÚ Úˇı?

Ã‡ÈÍ˙Î ÃÓÔÛ„Ó Â Ì‡ÔËÒ‡Î ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ
100 ÍÌË„Ë Á‡ ‰Âˆ‡ Ë Â ÌÓÒËÚÂÎ Ì‡ ÏÌÓ„Ó
ÎËÚÂ‡ÚÛÌË Ì‡„‡‰Ë. “ÓÈ Â Â‰ËÌÒÚ‚Â-
ÌËˇÚ ·ËÚ‡ÌÒÍË ÔËÒ‡ÚÂÎ, ÔÓÎÛ˜ËÎ
ÚË Ô˙ÚË Ì‡„‡‰‡Ú‡ ì–Â‰ ı‡ÛÒî, ÍÓˇÚÓ
ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ ˜ÂÁ „Î‡ÒÛ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰Âˆ‡Ú‡.

«‡ Ì‡‰ 8 „Ó‰ËÌË, 130x200ÏÏ, 
104 ÒÚ., ÏÂÍË ÍÓËˆË
„‡ÙË˜ÌË ËÎ˛ÒÚ‡ˆËË, 
÷ÂÌ‡ 5.99 Î‚.

Пеперуденият лъв

Êíèãè, ñ êîèòî äåöàòà èçðàñòâàò!www.fiut.bg

»Á‰‡ÚÂÎÒÚ‚Ó ì‘˛Úî

рони орен е утвърден анима-
тор, педагог с дългогодишен 
опит в работата с децата, 

професор в Художествената 
академия в тел авив и автор 

на много анимационни филми, 
излъчвани по цял свят. пореди-
цата му „тайните на пластили-
на” се радва на успех навсякъде, 

където е издавана – дотук в 
16 страни, и общият й тираж 
надхвърля 1 милион екземпля-
ра. Книгите - ярки, красиви и 

пъстри, наподобяват наръчник 
за създаването на пластили-
нови анимационни филми. но 

методиката на орен, при коя-
то се върви от простото към 

сложното, помага и на малките 
деца да усвоят  изкуството на 

моделирането и да развиват 
естетическия си вкус и фината 

моторика, толкова важна 
по-късно, когато се учат да 

пишат.

тайните на пластилина
Рони Орен

изд. “Лабиринт”
48 стр., 22,90 лв.

нови заглавия

Детективите агата и 
лари: бенгалската 
перла
Стийв Стивънсън
изд.: Фют
брой стр.: 112
цена: 4.99 лв.

астерикс. галският 
герой
Р. Госини; А. Юдерзо
изд.: Артлайн Студиос
брой стр.: 48
цена: 11.99 лв.

сестрите вампирки: 
спасителен полет
Франциска Гем
изд.: Прозорец
брой стр.: 206
цена: 12.00 лв.

Фердо в плен
Ондржей Секора
изд.: Лабиринт
брой стр.: 72
цена: 16.00 лв.

когато порасна... с 
повече от 150 стикера 
и картонени фигурки 
за игра
изд.: Фют
цена: 9.90 лв.

Звездичка в 
тъмнината. вълшебна 
книга за лека нощ със 
светеща звездичка и с 
приспивна мелодия
изд.: Фют
брой стр.: 14
цена: 12.90 лв.

руби редфорд. 
Погледни ме в очите
Лорън Чайлд
изд.: Enthusiast
брой стр.: 368
цена: 13.00 лв.

аз строя пиратски 
кораб
изд.: Хермес
брой стр.: 12
цена: 19.99 лв.



Ã‡ÎÍËˇÚ ¡ÂÚË ÊË‚ÂÂ Ò Ó‰ËÚÂÎËÚÂ
ÒË ‚ ¿ÙËÍ‡. ≈‰ËÌ ‰ÂÌ ÒÔ‡Òˇ‚‡ ÊË‚ÓÚ‡
Ì‡ Ï‡ÎÍÓ ·ˇÎÓ Î˙‚˜Â, ÓÒÚ‡Ì‡ÎÓ ÒË‡˜Â.
ƒ‚‡Ï‡Ú‡ ÒÚ‡‚‡Ú ÌÂ‡Á‰ÂÎÌË ÔËˇÚÂ-
ÎË. ÕÓ ¡ÂÚË Á‡ÏËÌ‡‚‡ ‰‡ Û˜Ë ‚ ¿Ì-
„ÎËˇ, ‡ Î˙‚˜ÂÚÓ Â ‰‡‰ÂÌÓ ‚ Â‰ËÌ ˆËÍ.
ƒ‡ÎË ÔËˇÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ ËÏ ˘Â ÓˆÂÎÂÂ
ÔÂÁ ÌÂÓ˜‡Í‚‡ÌËÚÂ Ó·‡ÚË ‚ ÊË‚ÓÚ‡
Ì‡ ‚ÒÂÍË ÓÚ Úˇı?

Ã‡ÈÍ˙Î ÃÓÔÛ„Ó Â Ì‡ÔËÒ‡Î ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ
100 ÍÌË„Ë Á‡ ‰Âˆ‡ Ë Â ÌÓÒËÚÂÎ Ì‡ ÏÌÓ„Ó
ÎËÚÂ‡ÚÛÌË Ì‡„‡‰Ë. “ÓÈ Â Â‰ËÌÒÚ‚Â-
ÌËˇÚ ·ËÚ‡ÌÒÍË ÔËÒ‡ÚÂÎ, ÔÓÎÛ˜ËÎ
ÚË Ô˙ÚË Ì‡„‡‰‡Ú‡ ì–Â‰ ı‡ÛÒî, ÍÓˇÚÓ
ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ ˜ÂÁ „Î‡ÒÛ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰Âˆ‡Ú‡.

«‡ Ì‡‰ 8 „Ó‰ËÌË, 130x200ÏÏ, 
104 ÒÚ., ÏÂÍË ÍÓËˆË
„‡ÙË˜ÌË ËÎ˛ÒÚ‡ˆËË, 
÷ÂÌ‡ 5.99 Î‚.

Пеперуденият лъв

Êíèãè, ñ êîèòî äåöàòà èçðàñòâàò!www.fiut.bg

»Á‰‡ÚÂÎÒÚ‚Ó ì‘˛Úî



нови заглавия

Принципът на Шаолин
Бернхард Мьощъл
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 193
цена: 12.00 лв.

Червената царица
Мат Ридли
изд.: Сиела
брой стр.: 438
цена: 14.00 лв.

история на рая том 
II: градината на 
насладите
Жан Делюмо
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 525
цена: 24.00 лв.

Златю бояджи-
ев- виденията на 
великия майстор
Димитър Пампулов
изд.: Жанет-45
брой стр.: 372
цена: 17.00 лв.

как да станем 
успешни ръководители
Дейл Карнеги
изд.: Колибри
брой стр.: 153
цена: 12.00 лв.

Престъплението 
“Парно”
Ангел Марков
изд.: Сиела
брой стр.: 211
цена: 10.00 лв.

всяка дума крие сила
Ивон Осуалд
изд.: Бард
брой стр.: 248
цена: 16.50 лв.

красивите лица на 
терора
Цветана Кьосева
изд.: Сиела
брой стр.: 195
цена: 14.00 лв.

Millenium представя
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“Уикилийкс – машината, която убива тайни”

И
Машината, която убива 

тайни, не е просто „Уики-
лийкс” или фотокопирната 
машина, на която са преснимани 
„Документите на Пентагона”, 
нито анонимната мрежа „TOR” 
или дори интернет. Това е 
живата идея, продължаваща 
да се развива в съзнанието на 
всички онези, които имат за 
цел да заличат институционал-
ната потайност в света”, 
пише Анди Грийнбърг в книгата 
си „Уикилийкс – машината, 
която убива тайни”. Авторът 
разказва за борбата на кибер-
пънкарите, уикилийкърите и 
хактавистите за освобождава-
не на информацията и така да 
предотвратят манипулациите 
от страна на властта.

Цяла глава в книгата е 
посветена на България и сайта 
„Биволь”. Грийнбърг пътува 
до нашата страна, за да добие 
по-добра представа за скандал-
ните грами на бившия посланик 
на САЩ у нас Джеймс Пардю, в 
които Бойко Борисов е посочен 
като част от организираната 
престъпност. 

„Уикилийкс” извади на светло 
нова вселена на разсекретяване 
чрез криптографско прикриване 
на издайника, източил шифро-
ваните файлове на агенции и 
корпорации. Поколения хакери и 
радикални активисти от САЩ 
до Балканите от десетилетия 
усъвършенстват тези техноло-
гии, за да заличат световните 
институционални тайни. „Ма-

шината, която убива тайни” е 
историята на всички идеали-
сти, анархисти или екстре-
мисти, които показаха какво 
представлява активизмът и до 
какви социални промени може да 
доведе” казва авторът. 

След като „Виза”, „Мастър 
Кард”, „Пейпал” и Банк ъф Аме-
рика налагат финансово ембарго 
на „Уикилийкс” и поставят 
сайта в състояние на едва 
мъждукащо съществуване, после-
дователите и съмишленици на 
Асанж стават по-предпазливи. 
„Тяхната крайна цел е, според 
Пиетросанти, да разширят 
движението за изтичания от 
сегашните петдесетина подра-
жатели на „Уикилийкс” до мрежа 
от стотици или хиляди „звена 
за изтичания”, управлявани от 
всеки, от американски корпора-
ции, които са законно упълно-
мощени да пускат вътрешни 
сайтове за сигнализиране, до 
радикални активисти, които 
се надяват да предадат своите 
материали на издатели, като 

използват „ТOR”, за да останат 
напълно анонимни”, казва авто-
рът на „Уикилийкс – машината, 
която убива тайни”.

Първото по рода си 
изчерпателно разследване за 
киберпънковете и историята 
на мегаизтичанията е дело на 
разследващия журналист Анди 
Грийнбърг от сп. „Форбс”, спе-

циализирал върху технологиите, 
сигурността и дигиталните 
граждански права. 

Статията му за „Уикилийкс” 
и неизбежните бъдещи инфор-
мационни изтичания е първата, 
която осветлява Джулиан 
Асанж.

сторията на всички 
идеалисти

уикилийкс - машината, която убива тайни
Анди Грийнбърг
изд. “Millenium”

18,00 лв.

анди грийнбърг



нови заглавия

Милионер без 
образование
Майкъл Елсберг
изд.: Жануа 98
брой стр.: 330
цена: 14.00 лв.

състоянието на 
планетата 2013: все 
още ли е възможно 
устойчивото развитие?
Институт Уърлдуоч
изд.: Книжен тигър
брой стр.: 416
цена: 20.00 лв.

Мадарският конник
Магдалина Станчева
изд.: Нов български 
университет
брой стр.: 130
цена: 20.00 лв.

капитализъм 4.0: 
раждането на новата 
икономика след 
кризата
Анатол Калецки
изд.: Класика и стил
брой стр.: 462
цена: 35.00 лв.

интересно и малко 
известно. географски 
калейдоскоп
Милка Мандова-
Русинчовска
изд.: Педагог
брой стр.: 128
цена: 12.00 лв.

квантово-мистичната 
картина на света
Михаил Заречни
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 228
цена: 13.00 лв.

свръхбогатите ще 
наследят земята
Стивън Армстронг
изд.: Сиела
брой стр.: 272
цена: 14.00 лв.

лицата на Протей. 
увод в концептуалната 
математика
Росен Люцканов
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 284
цена: 24.00 лв.

Обсидиан представя
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ългарин в романа на 
Балдачи

“Забравените”

Б
Той е българин. Името му е 

Мечо и човек би могъл да си 
помисли, че този мъж притежа-
ва едва ли не свръхестествени 
способности. Един ден ще го по-
знават по целия свят. Защото 
е „произведение” на прочутия 
Дейвид Балдачи. През 2011 г. Той 
въведе своя нов герой – агент 
Джон Пулър. Той е централна 
фигура и в най-новия трилър 
“Забравените”.

Пулър е почти като Супер-
мен. Прескача планини и пропа-
сти и оцелява при всевъзможни 
взривове. Но в “Забравените” 
го засенчва един мъж от Бълга-
рия. Той се казва Мечо, по-висок 
и по-як е от Пулър и е в състоя-
ние да преплува цели океани (без 
преувеличение). Хубавото е, че и 
двамата мегагерои са на страна-
та на добрите – с общи усилия 
те смазват безмилостните 
трафиканти на хора, отвлекли 
сестрата на Мечо – Рада.

Защо точно българин?

Няма да разказвам цялата книга, 
за да не разваля изненадата. А 
и все пак поводът за разговора 
ми с Балдачи са най-вече Мечо и 
България. Откъде идва идея-
та за “Забравените” и защо 
американският автор решава 
да избере българин за центра-
лен герой? “Идеята за книгата 
се роди по време на полет 
над Източното крайбрежие. 
Летяхме много ниско и видяхме 
множество нефтени платфор-

ми. По някои от тях щъкаха 
хора, но други бяха очевидно 
изоставени. И внезапно ми 
хрумна, че тези платформи биха 
могли да послужат за място на 
действие в някой от бъдещи-
те ми трилъри. Става дума 
за огромни съоръжения, които 
никой не използва. Разположени 
са в отдалечени места, а нощем 
са направо невидими. Помислих 
си колко лесно могат да бъдат 
използвани като база за контра-
банда на стоки или хора. Така се 
роди идеята за романа “Забра-
вените”, така започна всичко”, 
споделя Балдачи.

А как се появи българската 
връзка? “Преди около година 
ме интервюира екип български 
журналисти*. Те дойдоха в 
офиса ми и прекарахме много 
приятно. За “Забравените” се 
нуждаех от нещо различно. Не 
ми се използваха добре познати 
места, трябваше ми район, в 
който да има малки и усамоте-
ни селца и градчета, а такива 
се срещат често в България. 
Казах си, че именно по такива 
отдалечени места младите хора 
лесно се превръщат в плячка 
за трафикантите на хора, 
които ги примамват с лъжли-
ви обещания за добра работа 
някъде в чужбина. А и срещата 
с българските журналисти ме 
накара да се замисля за България. 
Знам, че там моите книги са 
много популярни. Освен това 
исках да изградя герой, който 
да е преживял много, който да 

е един изключително жилав и 
издръжлив човек.”

едно смайващо съвпадение

А дали Балдачи е имал прото-
тип за българина Мечо? Срещал 
ли е подобен човек или го е 
измислил изцяло? “Повечето 
черти на Мечо са измислени, 
разказва писателят. Например 
неговата изключителна физика. 
Чертите на характера му – ку-
раж, издръжливост – съм “заел” 
от различни хора, които съм 
срещал през годините. Освен 
това исках да е човек с много 
силен дух, защото в романа той 
извършва неща, които са почти 
свръхчовешки. Така че, Мечо е 
продукт на моето въображе-
ние, но притежава и черти, 
заети от реални личности”, 
казва авторът. А името Мечо? 
Откъде идва то? “Ами, харесва 
ми името Мечо, много подхож-
да на неговото телосложение”, 
отговаря Балдачи.

И това ако не е съвпадение! 
Разказвам на Балдачи, че негови-
ят Мечо прилича поразител-
но на реален бивш български 
рейнджър, когото познавам, и 
който, подобно на героя от 
трилъра, е прекарал доста 
време в Ирак. А негов колега пък 
носи тъкмо прякора Мечо – и 
той е мъжага с внушителна фи-
зика. Балдачи се смее от сърце. 

Пълния текст на интервюто 
може да прочетете www. Lira.bg

Забравените
Дейвид Балдачи 
изд. “Обсидиан”

446 стр., 17,00 лв.

дейвид балдачи е светов-
ноизвестен автор на общо 25 

романа, като всички са били 
бестселъри. трилърите му са 

преведени на 45 езика в над 80 
страни. а преди броени месеци 
излезе и най-новата му книга, 

в която има силна българска 
връзка.  Кореспондентката на 

„дойче веле” във вашингтон 
соня Каникова се срещна с аме-
риканския автор и научи инте-
ресни подробности за неговия 
български герой. интервюто 

е предоставено ексклузивно на 
Lira.bg и сп. „Книжарница”.



Smart Books представя
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“Седемте смъртни гряха”

Изкушаващо

Човек може да спаси душата 
си от вечна гибел, да се 

прекланя на Сатаната, или да се 
отлъчи от неговите страсти и 
да служи на Бога и величието му, 
имайки страх от вечния Ад. Но 
дали ще го направи? 

През 1933 г. книгата на барон 
фон Зеботендорф „Истината 
Туле” предизвиква широка поле-
мика, заради което Хитлер запо-
вядва да се конфискува целият 
тираж и да се изгори. Тя разделя 
СС и Третия Райх на два лагера. 
Единият преминава в Сатанин-
ски орден, който с идването 
на Новото време започва да 
се разпада, а другият се разделя 
на сегменти, които петдесет 
години по-късно започват да се 
събират. Преплетените съдби 
на няколко души се объркват 

още повече по улиците на Виена, 
Флоренция, Женева, Братислава, 
Истанбул и Париж. Изкушавани 
от седемте смъртни грехове, 
героите търсят любовта, 
спокойствието и невинността 
си, а Демоните им пречат или 
помагат… 

Авторът ни показва една 
заплетена история, която може 
да се стори скандална. Измами, 
гордост, завист, хомосексуална 
любов и демони…

седемте смъртни гряха
Мишел Райт 

изд. “Smart Books”
366 стр., 18,00 лв.

СУЕТА ПОХОТ 
АЛЧНОСТ ГНЯВ 
ЧРЕВОУГОдНИЧЕСТВО 
ЗАВИСТ ЛЕНОСТ



Арена Хеликон
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Ричард Касъл  превзе 
“Хеликон”

Поредицата „Жега” на Ри-
чард Касъл  буквално превзе 

„Хеликон”. Успоредно с излиза-
нето на четвъртата бестсе-
лърова  книга  „Ледена жега”, 
витрините на столичните 
книжарници „Хеликон-България” 
и „Хеликон-Шишман”, както и 

тези в Бургас, Стара Загора и 
Шумен, осъмнаха с полицейски 
ленти, белезници и радиостан-
ции.

Оригиналното аранжиране е 
жест към читателите на Ричард 
Касъл и на зрителите на „Нова 
телевизия”, които се радват на 

поредния сезон на американския 
сериал. Феновете на криминална-
та литература обаче са убедени, 
че с публикуването на книгите 
на български, телевизионният 
сериал е влязъл в книжарниците, 
а не обратното.

Добрият криминален роман 

е едно от малкото неща, които 
могат да ни държат будни цяла 
нощ и да ни накарат да не се 
откъснем от книгата, докато 
не разберем кой е убиецът, а 
напрежението във всяка следва-
ща книга от серията става все 
по-високо.



нови заглавия

когато си играя с 
котката... Монтен и 
вкусът на живота
Саул Фрамптън
изд.: Кибеа
брой стр.: 296
цена: 22.00 лв.

Държавничеството
Тодор Танев
изд.: УИ "Св. Климент 
Охридски“
брой стр.: 328
цена: 15.00 лв.

Мария, кралицата на 
ангелите
Дорийн Върчу
изд.: Аратрон
брой стр.: 198
цена: 10.00 лв.

Между двя бряга 
Хюсеин Мевсим
изд.: Жанет-45
брой стр.: 292
цена: 14.00

клеопатра. биография
Стейси Шиф
изд.: Сиела
брой стр.: 332
цена: 15.00 лв.

силва Метод: как да 
получите помощ от 
друга страна
Хосе Силва & д-р 
Робърт Стоун
изд.: Нова Епоха
брой стр.: 320
цена: 14.00 лв.

Дунав
Клаудио Магрис
изд.: Авангард принт
брой стр.: 340
цена: 18.00 лв.

никога не се 
предавайте.../ 
афоризми и анекдоти
Уинстън Чърчил
изд.: Пергамент Прес
брой стр.: 176
цена: 5.99 лв.

Books
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-50%

стара цена 

1995
лв.

998
лв.

стара цена 

1995
лв.

998
лв.

стара цена 

1995
лв.

998
лв.

Danny The Champion 
of The World
Roald Dahl 
цена: 10.95 лв.

The Black Swan
Nassim Nicholas Taleb 
цена: 23.95 лв.

George‘s Marvellous 
Medicine
Roald Dahl 
цена: 12.95 лв.

A History of The World 
in Twelve Maps
Jerry Brotton 
цена: 25.95 лв.

One Hundred 
Years of Solitude
Gabriel Garcia Marques 
цена: 14.95 лв.

The Complete Sailing 
Manual
Steve Sleight 
цена: 57.95 лв.

Love in the Time of 
Cholera
Gabriel Garcia Marques 
цена: 14.95 лв.

The Fountainhead
Ayn Rand 
цена: 15.95 лв.
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за книгите и децата

За iX клас
 
Българска литература
„Пространно житие на Кирил”, 
„Пространно житие на Методий”,
константин-кирил философ 
„Проглас към евангелието”
климент охридски 
„Похвално слово за Кирил”
константин преславски 
„Азбучна молитва”
черноризец Храбър „За буквите”
йоан екзарх „Шестоднев”
„Богомилско евангелие: Тайната 
книга”
презвитер козма „Беседа против 
богомилите”
григорий цамблак „Похвално слово 
за Евтимий”
апокрифи - „Ходене на Богородица 
по мъките”, „Разкази и повести”
 
чуждестранна литература
Библия - Стар завет, Нов завет, 
Евангелие от Йоан, Евангелие от 
Матей
еврипид „Електра”
есхил „Прикованият Прометей”
омир „Илиада”, „Одисея”
софокъл „Антигона”, „Едип цар”
Алкей, Архилох, Пиндар, Сафо, 
теогнид „Поезия”
Рицарски романи

За X клас
 

Българска литература
добри войников „Криворазбраната 
цивилизация”
любен каравелов „Българи от 
старо време”
паисий Хилендарски „История 
славянобългарска”
константин преславски „Азбучна 
молитва”
петко р. славейков „Жестокост-
та ми се сломи”, „Изворът на 
белоногата”, „Не пей ми се”
йоан екзарх „Шестоднев”
 
чуждестранна литература
оноре дьо Балзак „Дядо Горио”
джовани Бокачо „Декамерон”
пол верлен „Поезия”
Николай гогол „Повести”, „Шинел”
даниел дефо „Животът и приклю-
ченията на Робинзон Крузо”
александър дюма „Граф Монте 
Кристо”
жан-Батист молиер „Тартюф”
ги дьо мопасан „Бел Ами”
александър пушкин „Поезия”
артюр рембо „Лирика”

мигел де сервантес „Дон Кихот”
стендал „Червено и черно”
уилям шекспир „Хамлет”

за Xi клас
 
Христо Ботев „Поезия”, „Публи-
цистика”
димитър Бояджиев „Поезия”
иван вазов „Епопея на забравени-
те”, „Немили-недраги”, „Разкази”, 
„Под игото”, „Хъшове”, „Чичовци”
димчо дебелянов „Поезия”, „Ле-
генда за разблудната царкиня”
елин пелин „Гераците”, „Земя”, 
„Под манастирската лоза”, 
„Разкази”
алеко константинов „Бай Ганьо”, 
„До Чикаго и назад”, „Фейлетони”
Николай лилиев „Поезия”
пенчо славейков „Епически песни”, 
„На острова на блажените”, „Сън 
за щастие”
Захарий стоянов „Записки по 
българските въстания”
пейо яворов „В полите на Вито-
ша”, „Поезия”

за Xii клас 
 
елисавета Багряна „Амазонка”, 
„Звездата на моряка”, „Моята 
песен”, „Сърце човешко”
Никола вапцаров „Борбата е без-
милостно...”, „Вяра”, „История”, 
„Моторни песни”, „Прощално”
атанас далчев „Поезия”, „Фраг-
менти”
димчо дебелянов „Поезия”, „Ле-
генда за разблудната царкиня”
димитър димов „Осъдени души”, 
„Поручик Бенц”, „Тютюн”
йордан йовков „Ако можеха да 
говорят”, „Земляци”, „Шибил”
георги караславов „Снаха”
гео милев „Поезия”, „Септември”
светослав минков „Разкази”
асен разцветников „Жертвени 
клади”, „Удавници”
Христо смирненски „Поезия”

книги за лятото
препоръчителна литература iX-Xii клас

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



250гр
Черна Хималайска 
кристална сол
Едри кристали

здраве
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Силвия Христова получи книгата 
„Водата и солта – първоизточник 
на живота” от д-р Барбара Хендел и 
Петер Ферейра, хималайска сол „Био-
макс” и вода Wildlap от управителя на 
книжарница „Хеликон-България”.

Тя отговори вярно на въпросите на 
теста „Водата и солта”, публикуван в 
бр. 102 на сп. “Книжарница”. 

Силвия Христова е от София и 
работи като метеоролог. Научава за 
теста, след като си купува „Кой ще зап-
лаче, когато умреш” на Робин Шарма.

„Обикновено пазарувам от „Хе-
ликон-Стамболийски”. Сега съм се 
посветила на Робин Шарма и искам да 
изчета всичко от него. Предпочитам 
традиционната книга. Наскоро бях в 
Англия и видях как масово се чете от 
екран, но това според мен отчуждава 
хората, убива нормалната комуникация 
между хората.”, сподели за сп. „Книжар-
ница” Силвия Христова.

Отговори на теста „Водата и 
солта”: 1-б, 2-в,3-б, 4-в, 5-б, 6-б, 7-б, 8-в, 
9-в, 10-а

295
ЛВ.

420
ЛВ.

230
ЛВ. 139

ЛВ. 150
ЛВ.

Натурална 
изворна вода 
WILDALP

500гр
Хималайски 
кристали

Лампа от 
хималайска сол

-20%

7696
ЛВ.

1756
ЛВ.

стара цена 

9995
лв.

стара цена 

2195
лв.

500гр
Келтска
морска сол

499
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”




