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Шлеп 
в пустинята
людмил тодоров

кулинарните традиции на 
Източното Средиземноморие
от Силвена Роу

Изберете да не 
сте диабетик!

Д-р Дейвис, автор на 
„Пшеницата – маскираният убиец”, 
до холивудската звезда Том Ханкс:

Елиф Шафак

„Литературата не 
може да бъде принизя-
вана до категории 
като националност 
или религия!

И отново от всеки неин ред извира мъдростта на 
любимия й средновековен персийски поет Руми. Защо ли 
„гарванът се щура с щъркел”? Отговорът е в „Светецът на 
неизбежната лудост!” lira.bg
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с. Казичене, ул. индустриална, 
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Център За оБслужване на клиенти 
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Коледа наближава, именните и 
рождените дни се редуват един 

след друг, а Вие търсите универсален 
подарък за приятели, колеги и за екипа, 
който ръководите. Една от най-до-
брите идеи за фирмен подарък е ваучер 
от „Хеликон”. 

Книжарници “Хеликон” отдавна 
предлагат тази опция, като предос-
тавят възможност човекът, получил 
подаръка, сам да си го избере. По този 
начин подаряващият избягва риска 
да купи нещо, което получателят 
вече има или пък не харесва. С ваучера 
за книги и всички подаръци, които 
“Хеликон” предлага, няма опасност да 
се разочаровате и със сигурност ще 
зарадвате този, на когото подарява-
те. Ще се изненадате приятно от 
богатия избор, който книжарниците 
предлагат – книги, ключодържатели, 
чаши, луксозни тефтери, оригинални 
свещи, игри, пъзели, играчки, аксесоари 
за четене, четци и още много други. 

Ваучерите са особено удобни, 
когато трябва да се направят масови 
фирмени подаръци, които наистина 
да имат тежест. С тях избягвате 
баналните предмети, които обикно-
вено се подаряват. Ваучерът е идеално 
допълнение на традиционен подарък 
като бутилка вино или качествен 
шоколад. На стойност от 20 до 
300 лв. тези елегантни пластмасови 
карти са с отличен дизайн, съобразен с 
различните случаи – рожден ден, имен 
ден или сезонен празник.  Ваучерите 
могат да бъдат и брандирани с логото 
на фирмата.

Удобството на ваучера е, че може 
да се използва за пълно или частично 
плащане на стоки в книжарниците на 
“Хеликон” в цялата страна, както и за 
поръчки онлайн на helikon.bg.

helikon.bg



за книгите и хората
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Шлеп 
в пустинята
людмил тодоров

анапеста
симо андонов

кулинарните традиции на 
Източното Средиземноморие
от Силвена Роу

Изберете да не 
сте диабетик!

Д-р Дейвис, автор на 
„Пшеницата – маскираният убиец”, 
до холивудската звезда Том Ханкс:

Елиф Шафак

„Литературата не 
може да бъде принизя-
вана до категории 
като националност 
или религия!

И отново от всеки неин ред извира мъдростта на 
любимия й средновековен персийски поет Руми. Защо ли 
„гарванът се щура с щъркел”? Отговорът е в „Светецът на 
неизбежната лудост!” lira.bg

До 31 декември 2013 г. в книжар-
ници „Хеликон”  – (София – бул. 

Стамболийски, бул. Витоша, бул. 
България, площад Славейков, ул. Цар 
Иван Шишман; Пловдив; Бургас; 
Варна; Велико Търново; Стара Загора; 
Благоевград; Кюстендил; Габрово; 
Сливен; Добрич; Шумен и Русе) ще  
откриете щанд с книги „Препоръ-
чано от ПроКредит Банк”. На него 
са изложени издания художествена и 
икономическа литература, подбрани 
от служители на банката.

Банката подкрепя купуването на 
книгите от щанда „Препоръчано 
от ПроКредит Банк” в рамките на 
кампанията. Изданията ще бъдат 
подменяни на регулярен принцип, 
за да може многобройната четяща 
аудитория да се докосне до по-широк 
кръг заглавия.

Сред препоръчаните книги са 
„Малкият принц” на Антоан дьо 
Сент Екзюпери, „Мечо Пух” на Алън 
Милн, „1984” на Джордж Оруел, 
„Хайка за вълци” на Ивайло Петров и 
много други. Всички те са произведе-
ния, които служителите на банката 
сърдечно препоръчват на хората, 
които обичат да четат и все още не 
са имали удоволствието да се докос-
нат до богатството на тези книги.

“Препоръчано от ПроКредит Банк” 
в книжарници “Хеликон”

ако желаете вашите книги 
да се продават в „Хеликон” 
на хартиен или електронен 
вариант, свържете се с 
нас на service@helikon.bg 
или на 02 4604081



ново остава нагоре надолу връща се

класации октомври
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Eдна майсторски написана книга 
може и да ви е убягнала – “до-
мът на коприната” на майстора 
на криминален съспенс в киното 
антъни Хоровиц се появи на 
български с марката на издател-
ство “ProBook”. 

ако сте сред запалените 
фенове на първите и най-добри 
серии на “Убийства в мидсъмър” 
или на сериала “войната на 
Фойл”, режисирани от Хоровиц, 
знаете, че името му е марка за 
качество. 

ако не сте, ще ви кажем, че 
романът е написан след конкурс 
на фондация “Конан дойл”, който 
Хоровиц безапелационно печели. и 
ако не знаете, че той е авторът 
му, ще сте готови да се закълне-
те, че истинският артър Конан 
дойл е написал тази хващаща 
за гърлото криминална загадка 
във викторанска англия. в нея 
Шерлок Холмс и д-р Уотсън са 
по-добри от всякога и им пред-
стои да разплетат ужасяваща 
мистерия.

Хоровиц успява да напипа 
пулса на разказвача д-р Уотсън, 
който повежда читателя в 
най-опасното разследване в 
кариерата на Холмс. стига се 
дотам, че великият детектив е 
обвинен в убийство и е на път 
да увисне на въжето. обратът 
на историята понася четящия 
като лавина и последните 50-ина 
страница се четат на един дъх, 
защото е невъзможно книгата 
да се остави. 

а зад блестящия стил и 
умелото повествование прозира 
хуманистът Хоровиц, известен 
във великобритания с множе-
ството си каузи в защита на 
децата.

l i r a . b g 
П ре П о р ъ ч в а

елементарно, 
Уотсън!

ХУдожествена литератУра
окото господне
джеймс ролинс
бард

ад
дан браун
бард

набелязаните
Фредерик Форсайт
бард

и всичко стана луна
георги господинов
жанет-45

петдесет нюанса 
сиво
е л джеймс
бард

джойленд
стивън Кинг
плеяда

любов
елиф Шафак
егмонт българия

съвременник, Бр.3/2013
издателство за 
списания медиа

уважаеми зрители
иво сиромахов
сиела

романът на 
Зелда фицджералд
терез ан Фаулър
обсидиан

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1699
лв.

1490
лв.

1000
лв.

1000
лв.

1600
лв.

1800
лв.

1699
лв.

1000
лв.

1599
лв.

1999
лв.

неХУдожествена литератУра
мафията от кгБ до дс
огнян стефанов
Enthusiast

никога не се преда-
вайте.../ афоризми и 
анекдоти
Уинстън чърчил
пергамент прес

пшеницата - 
маскираният убиец
Уилям дейвис
Intense

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

всички ще умрем, а сега 
наздраве
рангел вълчанов
жанет-45

да продължа без теб
Хорхе букай, силвия 
салинас
Хермес

как да се лекуваме и 
запазим здравето си
проф.Христо 
мермерски, д-р йонко 
мермерски

скритият дар
джериес авад
AMG Publishing

приказки за щастие
гаспар ернандес, 
джорди Явина
AMG Publishing

Български загадки 2
григор николов
сиела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1500
лв.

599
лв.

1900
лв.

1195
лв.

1300
лв.

1195
лв.

2600
лв.

1000
лв.

900
лв.

1500
лв.
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класации октомври

ново остава нагоре надолу връща се

тийн Книги
домът на Хадес
рик риърдън
егмонт българия

малкият принц
антоан дьо сент 
екзюпери
лъчезар минчев

дневниците на 
Загубенячката
рейчъл рене ръсел 
артлайн студиос

вината в нашите 
звезди
джон грийн
егмонт българия

дневникът на един 
дръндьо
джеф Кини
дуодизайн 

прелестно изкупление
Ками гарсия, 
маргарет стоъл
Кръгозор 

къде си, аляска?
джон грийн
егмонт българия

невероятното 
лекарство на джордж
роалд дал
Enthusiast

Цялата истина в мен
джули бери
егмонт българия

град от кости
Касандра Клеър
ибис

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1990
лв.

990
лв.

800
лв

1290
лв.

1390
лв.

1400
лв.

990
лв.

990
лв.

1199
лв.

1600
лв.

елеКтронни Книги
Бурята
Клайв Къслър, греъм браун
ProBook

портата на дявола
Клайв Къслър,греъм браун
ProBook

кралството
Клайв Къслър, 
грант блекууд
ProBook

медуза
Клайв Къслър, 
пол Кемпрекос
ProBook

състезанието
Клайв Къслър, 
джъстин скот
ProBook

изгубената империя
Клайв Къслър, 
грант блекууд
ProBook

пшеницата - 
маскираният убиец
Уилям дейвис
Intense

отвъд пределите на 
превода: историята 
на една дихотомия
мари врина-нилокол
Колибри

уличният котарак Боб
джеймс боуен
Книгопис

Бойно поле - москва
лев пучков
Хермес

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

599
лв.

995
лв.

300
лв

800
лв.

895
лв.

599
лв.

599
лв.

599
лв.

599
лв.

599
лв.

представете си, че трябва да 
дадете отговор на най-трудния 
въпрос в живота си, че сте из-
правени  пред  избор между  две 
взаимноизключващи се възмож-
ности, че е време да тръгвате, 
а на сте готови. Какво правите?

„Кирил и Хипатия” помага 
в търсенето на посока. не 
защото е роман, писан от 
свещеник – отец николай петков 
от шуменското  дивдядово, 
или не само заради това. четем 
обигран литературен стилист,  
виждаме ерудиран млад човек и 
се доверяваме на опитен пъте-
шественик.

две исторически фигури от  
V в. – философката Хипатия и  
св. Кирил александрийски диало-
гизират в нашенската версия 
на „по пътя” (Керуак)  и „дзен 
и изкуството да се поддържа 
мотоциклет” (робърт пърсиг). в 
съвремието авторът проектира 
образите им върху една амери-
канка неоплатонист и нейният 
водач – български свещеник. 
заедно с тях предприемаме 
зашеметяващо пътуване из 
родните и световни съкровищ-
ници на духа. то учи, изпитва ни 
в драматични моменти, хвърля 
светлина върху фундаментал-
ни теологични и философски 
концепции, извисява ни, ако сме 
в ниското, и ни смирява пред 
всяка илюзорна висота. жанрово 
книгата гледа в посока, която си 
изберем – от битнически роман 
до агиографско житие. и упътва 
натам, където човек, търсещ 
бога, дори не си и помисля, че 
може  да стигне.

К н иж аря т 
П ре П о р ъ ч в а

Преобразяване

людмила еленкова 
ХелиКон-българиЯ



„Препоръчано от ПроКре-
дит Банк” е инициатива на 
ПроКредит Банк, която се 
стреми да насърчи четенето. 

Успехът на библиотеките, 
които служителите на банката 
са създали в своето централ-
но управление и клонове, е в 
основата създаването на тази 
инициатива.

В какво се изразява тя?
От 28 октомври  до 31 

декември 2013 г. в книжарници 
„Хеликон”  -(София - бул. Стам-

болийски, бул. Витоша, бул. 
България, площад Славейков; 
Пловдив; Бургас; Варна; Велико 
Търново; Стара Загора; Благоев-
град и Русе) ще може да открие-
те щанда с книги „Препоръчано 
от ПроКредит Банк”. На него 
ще са изложени издания худо-
жествена и икономическа лите-
ратура, внимателно подбрани 
от служители на банката. 

Банката ще подкрепи заку-
пуването на книгите от щанда 
„Препоръчано от ПроКредит 

Банк” в рамките на кампанията. 

ългария е достоен 
сюжет за трилър

Джоузеф Файндър:

Б
четящият човек
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Записките на 
Малте Лауридс Бриге
Райнер Мария Рилке 
изд.: Лабиринт
цена: 10.00 лв.

Приказки от селвата
Орасио Кирога 
изд.: Лабиринт
цена: 12.00 лв.

Тайният живот
Борислав Николов 
изд.: Фондация Буквите
цена: 5.00 лв.

Опера
Неделина Георгиева 
изд.: Фондация Буквите
цена: 2.00 лв.

На ръба на Света
Румяна Симова 
изд.: Фондация Буквите
цена: 5.00 лв.

69 съвета за щастливи 
отношения
Наталия Кобилкина 
изд.: СофтПрес
цена: 12.00 лв.

Български гатанки
Стефана Стойкова 
изд.: Колибри
цена: 12.00 лв.

Заветът Мефисто: 
Изкуплението на Кирос
Тринити Фейгън 
изд.: Егмонт България
цена: 10.99 лв.

Изис Сейким. 
Пълно ръководство
Елисавета Александрова-
Зангелми 
изд.: Кибеа
цена: 15.00 лв.

Сейким - 
Енергия на живата светлина
Елисавета Александрова-
Зангелми 
изд.: Кибеа
цена: 15.00 лв.

Кристал. Книга трета от 
поредицата “Саванти”
Джос Стърлинг 
изд.: Егмонт България
цена: 8.49 лв.

Домът на Хадес
Рик Риърдън 
изд.: Егмонт България
цена: 12.99 лв.

Никълъс Никълби
Чарлс Дикенс 
изд.: Колибри
цена: 12.00 лв.

Мълчанието на агнетата
Томас Харис
изд.: Колибри
цена: 8.50 лв.

Заветът Мефисто: 
Изкуплението на Аякс
Тринити Фейгън 
изд.: Егмонт България
цена: 10.99 лв.



Д-р Уилям Дейвис:

Пшеницата е опиат 
за слабите

Как стигаме до заключението, че пшени-
цата е вредна в съвременната й форма?

- Научих за какво става въпрос, след като 
накарах мои пациенти да я махнат от своя 
режим на хранене. Направих го, защото 80% 
от хората, с които се занимавам, са диабе-
тици или всеки миг ще се превърнат в таки-
ва, с утроен шанс за проблеми със сърцето. 
Приложих нещо много просто. Като знам, 
че две филии пълнозърнест хляб вдигат кръв-
ната захар повече, от колкото 6 чаени лъжи-
ци трапезна захар, аз ги накарах да спрат да 
консумират хлебни изделия. След 3-6 месеца 
нивото на кръвната им захар беше толкова 
по-ниско, че дори диабетиците изглеждаха 
като недиабетици. 

Хората ми казваха още – загубили ки-
лограми, чувствали се по-енергични, спали 
по-добре. Дори някои астматици усетили 
подобрение. В началото си мислех, че всич-
ко е съвпадение, но не можех да избягам от 
фактите. Почти няма хора, които да не 
са изпитали поне малко подобрение в ка-
чеството на живот, след като са предпри-
ели тази стъпка. Препоръчвам това вече на 
всичките си пациенти, независимо от кон-

кретното им състояние.

Как консумацията на пшеница е свързана 
със сърцето?

- Консумацията на пшеница води до про-
блеми със сърцето. Не толкова холестеро-

лът, не наситените мазнини. Техните вре-
ди бледнеят пред тези на пшеницата, тя е 
убиец № 1 на американците. Общността 
следвала сляпо, без да разсъждава. Например, 
ако заменим бялото брашно, което е вред-
но, с пълнозърнест състав, който е по-добър 
от брашното, то следва, че трябва да кон-
сумираме много пълнозърнести храни. Друг 
пример – филтрираните цигари са по-добри 
от нефилтрираните. Това не означава, че 
трябва да пушим много филтрирани, нали? 
Решението е да елиминираме вредния навик. 

Същото е и с пшеничните храни. Пше-
ницата съдържа въглехидрат със съставката 
LDL, която е най-честата причина за пробле-
ми със сърцето на американското население. 
Освен това, тя увеличава апетита и води 
до затлъстяване. Ако елиминирате пшени-
цата от диетата си, ще последва по-ниска 
кръвна захар и по-ниско кръвно налягане.

На какво друго вреди пшеницата?
- По-кратък би бил списъкът на нещата, 

на които не вреди. Стомашно-чревният 
такт е засегнат. Ако няма пшеница, ще се на-
малят газовете, диария и спазмите на стома-
ха. Хора с такива проблеми трябва много да 
внимават с консумацията на пшеница. Хора 
с мозъчни проблеми трябва да избягват пше-
ницата. Негативите за тях започват от 
депресия и стигат до деменция. Болките в 
ставите са често признак на прекалена кон-
сумация на пшеница. Често хора, страдащи 
от болки в гърба, китките и кръста, виж-
дат подобрение, след като я отстранят от 
храненето си. За кожата също е по-добре да 
не се яде пшеница. От глава до пети, всичко 
се подобрява без пшеница.

Цялото интервю на lira.bg

д-р УилЯм дейвис е специалист по пре-
вантивна кардиология, който с уникалния 

си подход за пълно изключване на пшеница-
та и глутеновите храни обещава не само 

превенция, а възстановяване след сърдечни 
заболявания. той е директор на Track Your 

Plaque, програма за превенция на сърдечно-съ-
дови заболявания, и редовно пише за здравни 
издания и форуми.  живее в Уисконсин, саЩ. 
на българския книжен пазар излезе книгата 

му „пшеницата – маскираният убиец”. по 
този повод ви представяме интервю, което 

дейвис даде за wellnessmama.com.

интервю
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Пшеницата - маскираният убиец
Уилям Дейвис 
изд. “Intense”
400 стр., 19,00 лв.
е-book: 9.95 лв.

д-р дейвис до том Ханкс: 
изберете да не сте диабетик!

На 9 октомври д-р Уилям Дейвис 
написа отворено писмо до известния ак-
тьор Том Ханкс. Поводът е, че в шоуто 
на Дейвид Летерман Ханкс сподели, че му 
е поставена диагноза диабет след години 
борба с високата кръвна захар. 

„Без да знам детайли от заболяването, 
мога да предположа, че той е с диабет 
тип 2”, пише Дейвис и се обръща към 
кинозвездата: 

„Скъпи г-н Ханкс. Вярвам, че е много 
смело от Ваша страна да споделите 
диагнозата си в телевизионен ефир. Си-
гурен съм, че ще потърсите най-добрия 
медицински съвет за болестта си. Аз бих 
искал да Ви кажа няколко неща: 

Първо, в повечето случаи диабетът 
е обратим. Повечето хора могат да на-
правят избор да имат ли диабет, или да 
нямат. Надявам се, че Вие ще изберете да 
нямате. Това зависи от диетата Ви. Тра-
диционният съвет, който диабетиците 
получават, е: „Изключете мазнините и 
яжте здравословните зърнени храни”. 
Хората често обвиняват за диабета 
сладките напитки и бързата храна, но аз 
съм сигурен, че Вие сте от тези, които 
не са прекалявали със сладкото и с т.нар. 
джънк фуд, и въпреки това имате диа-
бет. Причината за него е пшеницата. 

Житото вдига нивата на кръвната 
захар много повече от захарните изделия. 
Неговият захарен индекс е един от най-
високите от всички видове храни. Може-
те да измерите захарта си с глюкомера си 
един час (а не два, както често съветват 
лекарите), след като сте яли хляб. Ще 
видите какви високи нива ще отчете. 

Второ, игнорирайте всички конвен-
ционални съвети за диети. Обичайните 
медицински препоръки обикновено водят 
до още по-високи нива на захар, защото 
те не предвиждат изключване на хра-
ните, в които има пшеница, а нейният 
глутен влошава положението. 

Трето, приемането на витамин D и 
магнезий помага за овладяване на нивото 
на кръвната захар. Омега 3 мастните ки-
селини, особено тези, които се съдържат 
в рибата, блокират инсулина. 

Ако приемете тези съвети, можете 
да успеете да достигнете такива нива на 
кръвна захар, че да нямате нужда от ле-
карства. Много хора го постигат. Мини-
мализирането на пшеничния глутен може 
да направи излишни медикаментите.

И още нещо – тази информация 
трябва да стигне и до Дейвид Летерман, 
който по време на интервюто призна, 
че също има висока кръвна захар”.



нови заглавия

Английски пасажери
Матю Нийл
изд.: Сиела
брой стр.: 568
цена: 18.00 лв.

Ръкописът на маите
Марио Рийдинг
изд.: Унискорп
брой стр.: 382
цена: 15.00 лв.

Изцелението {на} 
Шопенхауер
Ървин Ялом
изд.: Хермес
брой стр.: 400
цена: 14.95 лв.

Ерек и Енида
Кретиен дьо Троа
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 244
цена: 14.00 лв.

Точния мерник
Кърт Вонегът
изд.: Колибри
брой стр.: 208
цена: 12.00 лв.

Дяволче кн.3 от 
поредицата Блайдън
Джулия Куин
изд.: Тиара Букс
брой стр.: 480
цена: 11.99 лв.

Наследството на 
Армадата
Скот Мариани
изд.: Обсидиан
брой стр.: 368
цена: 15.00 лв.

От другата страна на 
вятъра
Рада Александрова
изд.: Хермес
брой стр.: 160
цена: 9.95 лв.

ProBook представя
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Годината е 1945-та. Клеър 
Рандал, бивша медицинска 

сестра току-що се е завърнала 
от фронта и заедно със съпруга 
си, Франк Рандал, се отправя на 
втори меден месец високо в пла-
нините на Шотландия. Всичко 
върви прекрасно до момента, в 
който Клеър не навлиза в кръг 
от древни мегалити. И излиза 
от другата страна, само за да 
осъзнае, че се е озовала в една 
разкъсвана от войни и кланови 
междуособици Шотландия през 
лето Господне...1743.

Без да разбира как, Клеър пре-
минава през портал на времето 
и се озовава в центъра на кон-
фликти и интриги, които не 
разбира и които застрашават 
живота й. Но също така попада 
на Джейми Фрейзър – галантен 
и образован шотландски боец, 
чийто живот се оказва в нейни-
те ръце.

Невероятно бързо Клеър 
се оказва разкъсвана между 
лоялността към един мъж и 

страстта си към друг. Двама 
мъже, коренно различни, разде-
лени между два несъвместими 
живота в две различни епохи.

Бестселър авторка на „Ню 
Йорк Таймс”, Диана Габалдон 
ни разкрива една необикновена 
история и незабравими образи  
на фона на богати исторически 
детайли. Това е историята, от 
която започва незабравимата 

сага на Клеър Рандал и Джейми 
Фрейзър, донесла на авторката 
признанието на критиката и 
десетки милиони читатели. 
Роман за страст и воля, за лоял-
ност и предателство, за война 
и любов. Роман за зашеметява-
що приключение и незабравима 
любовна история.

едьовърът на Диана 
ГабалдонШ

Друговремец
Диана Габалдон
изд. “ProBook”

880 стр., 29,00 лв.

„изключително забавна… прекрасни 
фантастични приключения, роман-
тика, секс… идеално четиво за 
бягство от ежедневието.”

„Сан Франсиско Кроникъл”

„габалдон развива изкусно характе-
рите и създава плътна атмосфе-
ра… на страниците на тази книга 
историята оживява за сетивата.”

„Дейли Нюз” (Ню Йорк)

„интригуващ… поглъщащ… когато 
затворите последната страница, 
ще ви е трудно да се разделите с 
героите.”

„Дейли Прес” (Нюпорт Нюз)

„изпълнен с въображение и напреже-
ние… първият роман на габалдон 
позволява на читателя да се пото-
пи в реалността на Xviii век, видяна 
през очите на жена от XX век.”

„Форт Лодърдейл Сън Сентинъл”

“Друговремец”

диана габалдон е родена и от-
раснала в аризона. притежава три 

докторски титли – по зоология, 
морска биология и екология. през 

1991 г. е публикуван първият й 
роман „друговремец” и за кратко 

време става бестселър. тази година 
излезе от печат осмата част на 

сагата, а Sony Television възложи на 
продуцентите от Starz (създали се-
риали като „спартак”) да заснемат 

първия сезон на високо бюджетен 
тв сериал. снимките започнаха през 
октомври в планините на Шотлан-

дия с бюджет от над 20 млн. долара, 
инвестирани само в създаването 

на подходящите декори в планините 
на Шотландия. очаква се сезонът 

да се излъчи в саЩ през пролетта.
продуцентите не крият амбициите 
си сериалът да надмине произведе-

ния от нво „игра на тронове”.



нови заглавия

Само в Лондон
Ханан Ал Шаих
изд.: Прозорец
брой стр.: 288
цена: 14.00 лв.

кристално чиста
Дебора Кромби
изд.: Слънце
брой стр.: 432
цена: 12.99 лв.

Игра на лъжи кн.4: 
Опасни тайни
Сара Шепард
изд.: Ергон
брой стр.: 236
цена: 12.99 лв.

Песните на 
далечната Земя. 
Избрани разкази Т.2
Артър Кларк
изд.: Сиела
брой стр.: 288
цена: 12.00 лв.

Бурята
Клайв Къслър; Греъм 
Браун
изд.: ProBook
брой стр.: 400
цена: 15.99 лв.

Стоманеното сърце
Брандън Сандерсън
изд.: Артлайн Студиос
брой стр.: 456
цена: 24.00 лв.

Стогодишният старец, 
който скочи през 
прозореца и изчезна
Юнас Юнасон
изд.: Колибри
брой стр.: 384
цена: 18.00 лв.

Пробуждането кн.2 
от трилогията “Най-
тъмните сили”
Кели Армстронг
изд.: Колибри
брой стр.: 272
цена: 15.00 лв.

SkyPrint представя
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Три метра над небето” се 
превръща в литературен 

феномен веднага след излизането 
си в Италия. След отказа на 
няколко издателства, авторът 
финансира сам отпечатването 
на ограничен тираж, който 
предизвиква бум сред младежта. 
Преди следващото издание на 
романа негови ксерокопия се раз-
пространяват сред учениците в 
италианските гимназии.

„Лошото момче” Степ и 
ученичката Баби живеят в раз-
лични светове, но когато се сре-
щат експлозията избухва – груба 
и същевременно безкрайно неж-
на. Защото само любовта може 
да те накара да забравиш всичко 
останало… и да се почувстваш 
три метра над небето.

сичко е любовВ
“три метра над небето”

Три метра над небето
Федерико Моча

изд. “SkyPrint”
336 стр., 14,99 лв.

навигатор по 
математика

Навигатор по математика” 
е учебно помагало, включ-

ващо най-важните теми от 
материала, изучаван от V до XII 
клас. Тук ще намерите основни 
формули, правила и определе-
ния, илюстрирани с чертежи, 
схеми и примери, улесняващи 
тяхното разбиране и изясня-
ващи практичния им смисъл 
и приложение. Наред с чисто 
математическите формулиров-
ки сме се постарали да включим 
и пояснения на достъпен и ясен 
език. Подредбата и графично-
то оформление на помагалото 
имат за цел да го направят 
по-атрактивно и по-лесно. 
“Навигаторът” е предназначен 
както за ученици и учители, 
така и за всеки, който иска 
бързо да опресни знанията си. 
Включени са основни аритме-
тични действия, множества, 
степени, радикали и логаритми, 
алгебрични изрази, уравнения и 
неравенства, планиметрия и 
стереометрия, тригонометрия 
и вектори, функции, граници и 
производни, теория на вероят-
ностите и статистика.

Навигатор по математика
изд. “SkyPrint”

96 стр., 7,99 лв.

ФедериКо моча е итали-
ански писател, сценарист 

и режисьор, роден през 
1963 г. детството му е 

свързано със света на ки-
ното, чрез баща му – ав-

тор на популярни комедии 
през 70-те и 80-те години 
на ХХ в. Федерико работи 

като асистент режисьор, 
режисьор и сценарист от 
1982 г.  през 1992 г. пише 

„три метра над небето”, но 
издателите не оценяват 

книгата. дванадесет 
години по-късно книгата 
се превръща в тотален 
бестселър, след което е 

адаптирана за големия 
екран. „три метра над 
небето” е оценена от 
критиката и получава 

множество награди. пуб-
ликувана е в цяла европа, 

бразилия и Япония.
Федерико моча е автор и 

на още 5 книги.



нови заглавия

Там, но за това
Али Смит
изд.: Прозорец
брой стр.: 352
цена: 14.00 лв.

Нива на живот
Джулиан Барнс
изд.: Обсидиан
брой стр.: 120
цена: 12.00 лв.

Цялата истина в мен
Джули Бери
изд.: Егмонт България
брой стр.: 264
цена: 12.90 лв.

Сонет 130
Ганка Филиповска
изд.: Жанет-45
брой стр.: 194
цена: 14.00 лв.

Бийтълс 2: Олово
Ларш Собю Кристенсен
изд.: Весела Люцканова
брой стр.: 380
цена: 14.00 лв.

кирил и Хипатия
Николай Петков
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 178
цена: 12.00 лв.

Мафията н@ майките
Керстин Гир
изд.: Ибис
брой стр.: 300
цена: 5.90 лв.

Първа равносметка 
след апокалипсиса
Фредерик Бегбеде
изд.: Колибри
брой стр.: 376
цена: 18.00 лв.

Gourmet представя
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Ако  в детството си човек е 
имал майка французойка и е 

знаел какво е винегрет от аспер-
жи и кое ястие се подправя със 
сос от аншоа; ако семейството 
му, преди да се разпадне, е имало 
обичая да кани стотици гости 
на печено агне и да разбира живо-
та чрез храната; ако младостта 
му е преминала бурно в опит да 
намери себе си в непокорство, 
дрога, сексуални търсения, вре-
менна заетост на нисши длъж-
ности в ресторантски кухни 
и барове по света; ако все пак 
е успял да се запише в колеж и 
дори по-късно да завърши магис-
тратура по творческо писане, 
но се е  почувствал магически 
привлечен от възможността да 
приложи целия си опит и усет 
към храната, като неочаквано 
отвори собствен ресторант - 
такъв човек може да има реални 
шансове за успех. 

Ако обаче този човек е жена, 
чувствителна и дръзка; ако тя 
е станала като на шега  съпруга 
на италианец със семейна вила в 
Южна Италия; ако преживява 
трудно майчинство, разкъсвано 
между двама сина и безсънното 
ежедневие на шеф готвач и соб-
ственик; ако е застигната от 
прозрения за силата на семейни-

те връзки и безусловната любов 
към професията, съчетана с 
усет към простите неща, и към 
ястията, единствено възможни, 
приготвени с любов и внимание 
- то тогава тази жена придо-
бива плът и кръв в първо лице 
единствено число. 

Габриел Хамилтън е описа-
ла живота си с лекота и чар, 
каквито са й липсвали, докато 

го е живяла. Отказала се е от 
подправките, които обича да 
използва в кухнята, и е предста-
вила своята истина – един-
ствена, искрена, едва минала 
през огъня, колкото да отвори 
ароматите на живота.

„Кръв, кости и масло” е не-
поколебимо и лирично четиво. 
Своята история Габриел Ха-
милтън разказва с необикновена 

откровеност, вдъхновение, 
хумор и страст. И ако вечерята 
в ресторант Prune на Хамилтън 
в нюйоркския Ист Вилидж е 
вълшебно преживяване за сети-
вата, то нейният едновремен-
но епичен и интимен роман е 
рядко срещано удоволствие за 
душата.

сторията на Габриел 
Хамилтън

“Кръв, кости и масло”

И

кръв, кости и масло
Габриел Хамилтън 

изд. “Гурме”
368 стр., 15,00 лв.

„най-добрите мемоари, писани 
някога от шеф-готвач”.

Антъни Бурдейн



нови заглавия

Лицето
Дийн Кунц
изд.: Колибри
брой стр.: 552
цена: 20.00 лв.

Записки на един лекар 
и мистик
Аксел Мунте
изд.: Рата -София
брой стр.: 144
цена: 9.90 лв.

Скарлет кн.2 от 
Лунните хроники
Мариса Мейър
изд.: Егмонт България
брой стр.: 408
цена: 12.90 лв.

Игрален дом
Даина Чавиано
изд.: Сиела
брой стр.: 134
цена: 10.00 лв.

Рицарят на седемте 
кралства. Из света на 
“Песен за огън и лед”
Джордж Р. Р. Мартин
изд.: Бард
брой стр.: 304
цена: 15.99 лв.

Пурпурната мантия
Стела Дъфи
изд.: Сиела
брой стр.: 384
цена: 15.00 лв.

Окото Господне
Джеймс Ролинс
изд.: Бард
брой стр.: 496
цена: 16.99 лв.

2666
Роберто Боланьо
изд.: Рива
брой стр.: 990
цена: 39.90 лв.

ера представя
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Една от най-важните орга-
низации в САЩ, считана 

за част от правителството, 
всъщност е частна. Тя не 
подлежи на контрол от страна 
на държавата. Нейната мощ е 
огромна.

След смъртта на председате-
ля й петима души са номинира-
ни да заемат поста. За една нощ 
всички те изчезват. 

Скот Харват е извикан във 

Вашингтон, за да оглави най-рис-
кованата операция в кариерата 
си. Скоро той открива, че 
корените на тази мистериозна 
организация се таят далеч в 
миналото. Тя се е превърнала в 
най-голямата заплаха за бъде-
щето на САЩ и световната 
икономика.

орещ трилърГ
“тайният орден”

Тайният орден
Брад Тор

изд. “Ера”
392 стр., 15,00 лв.

бди над мен

Животът на Ейли Лосън е 
достигнал до критична 

точка. Бракът й е пред провал, 
заобиколена е от обсебващите 
си роднини и е на път да се 
срине. Ейли решава да потърси 
спокойствие и уединение на 
единственото място, на което 
се чувства у дома – малко градче 
в планинската част на Шотлан-
дия. Докато лекува разбитото 
си сърце, Ейли разбира, че не е 
единствената, която се бори, 
за да се възстанови от болезне-
ното минало.

Нейният приятел от 
детството Джейми се опитва 
сам да отгледа дъщеричката си 
Мейзи. Тежко разочарование е 
принудило Джейми да издигне 
високи стени около сърцето си. 

Странни обстоятелства 
тласкат Ейли и Джейми един 
към друг, въпреки тяхната 
съпротива. Те сякаш не съзират 
това, което е видно за всички 
останали. И когато изглежда, че 
всичко е загубено, помощта идва 
от най-неочакваното място.

„Бди над мен” е изпълнена с 
очарование история за бягство-
то към себе си, новото начало и 
вярата в чудесата.

Бди над мен
Даниела Сасердоти 

изд. “Ера”
280 стр., 14,00 лв.

брад тор е американец, роден 
през 1969 г.  живее в родния 

му чикаго и на гръцкия остров 
антипарос (Циклидите).

завършил с отличие универси-
тета на Южна Калифорния, къ-

дето изучава творческо писане 
при известния писател тс бойл. 

преди да пропише, е създал и 
продуцирал успешен телеви-

зионен сериал. бил е част от 
аналитичния отдел „червена 

клетка” към департамента по 
национална сигурност на саЩ. 

през 2008 г. заминава за аф-
ганистан заедно с оперативен 
екип, за да направи проучване.

световна слава му носи рома-
нът „последният патриот”. за 

него дан браун написа: „брад 
тор ще похити дори и най-взис-

кателните си читатели, ще 
ги лиши от сън и моментално 
ще ги превърне в свои заклети 

поклонници.” а нелсън демил 
пък сравнява брад тор с робърт 

лъдлъм.



нови заглавия

Изстъпления. 
Приключения с 
руските книги и с 
хората, които ги четат
Елиф Батуман
изд.: Сиела
брой стр.: 306
цена: 14.00 лв.

Ученичката на 
магьосника. Моят 
живот с карлос 
кастанеда
Ейми Уолъс
изд.: Прозорец
брой стр.: 384
цена: 16.00 лв.

Подлите времена
Едвин Сугарев
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 344
цена: 14.00 лв.

Даровете на личната 
сила
Каролайн Мис
изд.: Аратрон
брой стр.: 286
цена: 14.00 лв.

Насиленото тяло
Маурицио Ступиджа
изд.: Сиела
брой стр.: 188
цена: 13.00 лв.

Мислещият човек
Джеймс Алън
изд.: Skyprint
брой стр.: 86
цена: 5.90 лв.

Нова история 
на България I: 
княжеството 1879-
1911
Милко Палангурски
изд.: Сиела
брой стр.: 360
цена: 15.00 лв.

Любов, любов, любов. 
Мощта на приемането
Лиз Бурбо
изд.: Лик
брой стр.: 238
цена: 14.00 лв.

Enthusiast представя
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С „Пурпурен цитрус & 
сладки ухания” и „Ориент 

експрес” Силвена Роу ви кани 
на пътешествие из историята 
на Източното Средиземномо-
рие, докато вкусва някои от 
най-добре пазените тайни на 
кулинарния свят. И в двете 
книги тя предлага рецепти за 
здравословен живот, храна за 
празнуване и, преди всичко, 
храна за споделяне. С нея гот-
варството е лесно, представя-
нето на блюдата – елегантно и 
изискано, а вкусовете са силни и 
с балансирана текстура.

Силвена Роу притежава ен-
циклопедични знания за храните 
и кулинарните традиции на 
Източното Средиземноморие. 
Тя представя собственото си 
тълкуване на рецепти с богата 
традиция, следвайки стъпките 
на османските готвачи, съчета-
вали сладко и кисело, прясно и 
сушено, мед и канела, шафран и 
сумак, вода от ароматна роза и 
от портокалов цвят.

Книгите предлагат ястия, 
интерпретирани по един 
великолепен съвременен начин 
от един от най-атрактивните 
шеф-готвачи, работещи днес 
във Великобритания.

„Пурпурен цитрус & сладки ухания” представя изкусителни 
рецепти и зашеметяващи фотографии, съживява естествена-
та красота и неустоимите вкусове на Източното Средизем-
номорие.

Тук зехтинът, розмаринът и босилекът от Запада се 
съчетават с екзотични подправки от Изтока за изненадващо 
лека и разнообразна съвременна кухня – доказателство, ако 
изобщо е било нужно такова, че Средиземноморието е много 
повече само от Италия и Франция. През 2010 г. книгата 
„Пурпурен цитрус & сладки ухания” печели наградата „Гур-
ман” за най-добра книга за средиземноморската кухня.

чарованието на средиземноморската 
кухня

“Пурпурен цитрус & сладки ухания” и “ориент експрес”

О
Хора и 
разбойници в 
Кардамоновия 
град

Със своя възпитателен ха-
рактер, поднесен с огромна 

доза хумор, „Хора и разбойници 
в Кардамоновия град” се оценява 
като едно от най-значимите 
норвежки произведения за 
деца. Книгата е написана от 
Турбьорн Егнер, който е познат 
у нас с любимата на много 
поколения деца книжка „Пук и 
Чук”, превърнала се в световна 
класика. „Хора и разбойници в 
Кардамоновия град” включва 
много песни, а историята в нея 
е добре адаптирана за театрал-
ни пиеси с елементи на мюзикъл. 
Музиката, която е специално 
написана по стихотворенията 
в книгата, също е поместена в 
изданието. Още с излизането си 
през 1955 г. историята става 
популярна, като преди това 
печели норвежката публика с ра-
диодраматизацията на текста 
през 1953 г.

Пурпурен цитрус & сладки ухания
Силвена Роу

Преводач: Гергана Стойчева - Нуша
Фотографии: Джонатан Лъвкин

изд. “Enthusiast”
252 стр., 30,00 лв.

Хора и разбойници в 
кардамоновия град

Турбьорн Егнер
изд. “Enthusiast”

140 стр., 15,00 лв.



нови заглавия

Търсачът на минало 
открива света
Николай Овчаров
изд.: Хермес
брой стр.: 312
цена: 14.95 лв.

Интимните 
неприятели на 
демокрацията
Цветан Тодоров
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 226
цена: 14.00 лв.

книга за 
неразбраните неща
Петър Дънов
изд.: Логос
брой стр.: 326
цена: 14.00 лв.

Зов за завръщане. 
Моята невероятна 
история
Арнолд Шварценегер
изд.: Хермес
брой стр.: 592
цена: 29.95 лв.

Светът за българския 
воин кн.1
Димитър Димитров
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 256
цена: 49.00 лв.

Идентичност: младост 
и криза
Ерик Ериксън
изд.: Рива
брой стр.: 340
цена: 17.00 лв.

Обнови клетките си 
Лумира
изд.: Бард
брой стр.: 304
цена: 14.99 лв.

Вибрация и кодове на 
числата
Сан Лайт
изд.: Паритет
брой стр.: 384
цена: 16.99 лв.

силвена роУ е родена и израсна-
ла в пловдив, само на 500 километра 

от османската столица истанбул. 
баща й е турчин и вдъхва в нея лю-

бов към готварството, предавайки 
й традициите на османската кухня. 

семейната и професионална среда 
предоставят на силвена уникалната 

възможност да сподели с остана-
лите най-доброто от кухнята на 

източното средиземноморие.
силвена е старши главен готвач 
в хотел „мей Феър”, където през 

пролетта на 2011 г. отваря врати 
нейният ресторант „Куинс”. тя 

се радва на завидно реноме и 
известност заради телевизионните 

си изяви, като редовно участва в 
популярната програма на би би си 

„неделна кухня”, както и в преда-
ването „тази сутрин” по ай ти ви. 

освен това силвена е сред съдиите 
в шоуто на би би си „млад готвач 

на 2010”. от септември 2013 г. тя 
е водеща на предаването „Щипка сол 

със силвена роу”, излъчвано по bTV.
силвена е била главен готвач на 

ресторантите от „балтик груп”, 
включително лондонския „балтик”, 

на „Ше Кристоф” и на рeсторант 
„водка”, а разнообразният й опит 

в света на храната варира от 
сътрудничество с известни марки 
като „деликатезе” на „Уейтроуз” до 

създаване на рецепти за „гардиън” 
и сътрудничеството във филма на 

дейвид Кроненберг „източни обе-
щания”. първата книга на силвена 
„пиршества” печели престижната 

награда „гленфидич храна и напитки”.

„Ориент експрес” е предназначена за хора, които обичат 
да готвят и биха искали да овладеят някои похвати от 
прекрасната, лека кухня на Източното Средиземноморие. В 
нея Силвена Роу насочва вниманието към вкусотиите, които 
можете да намерите на оживените улични пазари в Дамаск 
или Истанбул – кюфтета, фалафели и пилафи, както и вкусни 
сладкиши като ванилова баклава и шоколадов мус с шам фъс-
тък. В книгата са представени 100 леки, изкусителни нови 
рецепти, съвършено балансирани летни ястия в стил „мезе”.

чарованието на средиземноморската 
кухня

“Пурпурен цитрус & сладки ухания” и “ориент експрес”

Enthusiast представя
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ангели за 
всеки ден

Случвало ли ви се е внезапно 
да усетите повей в спокоен 

ден или перце неочаквано да 
полети към вас, или събитията 
да се подреждат в непредсказу-
ем ред? Най-вероятно това са 
признаци за присъствието на 
ангел в живота ви. 

Джени Смидли е световноиз-
вестен специалист по общуване 
с ангели. Именно те са вдъхнове-
нието за създаването на „Ангели 
за всеки ден” - книгата, която е 
променила живота на милиони 
хора по света. 

Имам ли свой ангел? Грижи ли 
се моят ангел за мен? Как мога да 
вляза във връзка с него? Възмож-
но ли е да получавам ангелска 
помощ и насоки? Това са само 
част от въпросите, които 
Джени редовно получава в писма 
от своите читатели.

Тя решава да събере на едно 
място всички вълнуващи разкази 
за срещи с ангели, случили се 
както при изключително 
драматични обстоятелства, 
така и във всекидневието. Тази 
книга ще ви убеди, че абсолютно 
всеки има свой ангел хранител.

Ангели за всеки ден
Джени Смидли

изд. “Enthusiast”
192 стр., 14,00 лв.

Ориент експрес
Силвена Роу

Превод: Мария Попова
Фотографии: Джонатан Лъвкин

изд. “Enthusiast”
194 стр., 30,00 лв.



нови заглавия

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

Дора тръгва на 
училище
изд.: Колибри
цена: 4.50 лв.

Ваканция с 
магарешки уши
Ива Прохазкова
изд.: Емас
брой стр.: 222
цена: 10.00 лв.

Приключенията на 
мотовете
Радостина Николова
изд.: Митове ЕООД
брой стр.: 96
цена: 8.70 лв.

100 интересни неща 
за... Големите котки
изд.: Фют
брой стр.: 48
цена: 3.99 лв.

Запознайте се с Диего
изд.: Колибри
брой стр.: 24
цена: 4.50 лв.

Песен за Роланд
Аугусте Лехнер
изд.: Емас
брой стр.: 270
цена: 12.00 лв.

Събо се завръща в 
събота
Паул Маар
изд.: Емас
брой стр.: 152
цена: 7.00 лв.

кръгозор представя
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Представете си, че Вселената 
е жива и се опитва да общува с 
нас посредством синхронността и 
Закона на кармата.  

Представете си, че историята 
на нашата планета е поредица от 
повтарящи се събития  – цикли, 
които изграждат Спиралата на 
времето и ни показват бъдещето.

Възможно ли е днес да ставаме 
свидетели на осъществяването 
на древен план, който направлява 
целия живот на Земята чрез поре-
дица от духовни уроци? 

В „Енергийното поле на Все-
лената”, бестселър на New 

York Times, Wall Street Journal и 
USA Today, Дейвид Уилкок пред-
стави през призмата на най-
новите научни открития от 
XXI век цялостна - непозната 
досега - картина на Вселената и 
прогнозира по-добро бъдеще за 
човечеството.

В новата си книга „Спира-
лата на времето и ключът 
на синхронността” науката 

и духовността най-сетне се 
срещат. 

Като се позовава на истори-
ята, астрологията и теорията 
на синхронността, както и 
на фракталите, духовната 
геометрия, квантовата физика 
и редица други изследвания, 
Уилкок показва, че в спиралата 
на времето съществува скрита 
архитектура. Тя превежда инди-
видите и нациите през система 
от просветление, наречено от  
Джоузеф Камбъл Пътя на героя. 
В резултат на тази невидима 
структура историческите 
събития се случват на шокира-
що точни, повторяеми цикли 
от време. 

Цикличността – позната 
още от календара на маите до 
съвременната теория на Фо-
менко – ни дава решението на 
различни исторически загадки.  

Синхронността е ключът, 
който отваря портите към 
най-великите мистерии на Все-
лената – древни и съвременни, 

за да ни покаже:
- Паралелите между империи, 

държави, нации 
- Връзките между смъртта 

на някои от президентите на 
САЩ

- Изумителни разкрития за 
11 септември и финансовия 
колапс, за Федералния резерв 
и кликата, която управлява 
света

- Цикълът, който свързва 

Жана д’Арк с вълненията през 
1968 г. във Франция и в Европа 

- Какво свързва социопатите 
с властта  

- Прераждането и Колелото 
на кармата

- Силата на любовта, прош-
ката и молитвата и нейните 
конкретните измерения

реща на духовност и 
наука

“Спиралата на времето и ключът 
на синхронността”

С

Спиралата на времето и ключът на синхронността
Дейвид Уилкок

изд. “Кръгозор”
464 стр., 18,00 лв.

„великолепно! в тази книга има 
огромно количество добра наука, 
голяма част от която е напълно 
непозната за западните читатели.” 

Греъм Хенкок, автор на 
„Следите на боговете” 

„уилкок представя по интригуващ 
начин енергийните влияния на 
небесните тела върху настоящите 
исторически събития и разкрива 
механизмите, чрез които те ни 

насочват. За скептиците тази 
книга предоставя много храна за 
размисъл. верните му почитатели 
ще останат възхитени.” 

New Consciousness Review

„ние не сме сами в тази вселена. и 
дейвид уилкок ни го доказва, за да 
ни напътства по пътя към това 
златно пророчество.” 

New Dawn Magazine
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нови заглавия

Примерни тестове 
за олимпиадата по 
английски език 8-12 
клас 2013 г.
Светлана Димитрова - 
Гюзелева и колектив
изд.: Летера
брой стр.: 160
цена: 10.00 лв.

Светът на ръба
Лестър Р.Браун
изд.: Книжен тигър
брой стр.: 240
цена: 12.00 лв.

Масаж и гимнастика 
на бебето
Доротея Пантелеева
изд.: Хермес
брой стр.: 32
цена: 6.95 лв.

как да развием 
потенциала на 
детския мозък
д-р Даниъл Сийгъл; 
д-р Тина Пейн 
Брайсън
изд.: Хермес
брой стр.: 200
цена: 12.95 лв.

Моите ненаписани 
книги
Джордж Стайнър
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 234
цена: 12.00 лв.

край на скуката в час!
Рон Кларк
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 416
цена: 21.00 лв.

Енциклопедичен 
географски речник на 
България
Светлин Кираджиев
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 626
цена: 39.00 лв.

Всеки може да плете
Лесли Станфийлд
изд.: Хермес
брой стр.: 128
цена: 19.99 лв.

Йомер е турски студент по 
политология, много влюбен 

в майсторката на шоколад Гейл.
Гейл е американка, която се 
чувства напълно не на място в 
собствената си страна, обсебе-
на от странни мании в търсене 
на точното си призвание.

Абед преследва научна 
степен по биотехнологии и се 
тревожи за всичко - за Йомер, 
за предстоящото неочаквано 
посещение на майка си, за стере-
отипа за арабите в Америка и за 
останалата в Мароко любима.

Пию е испанец, който учи 
за зъболекар, въпреки страха си 
от остри предмети, а много-
бройните му роднини правят 
всичко възможно да попречат 
на връзката му.

В един цветен водовъртеж 
от любов, приятелство, кул-
тура, националност, изгнание и 
принадлежност тези несъвмес-
тими приятели съвместяват 
предразсъдъците за себе си, 

страните си и новия си дом.
Това е книга за чуждото в 

близкото и намирането на 
непотърсеното.

„Светецът на неизбежната 
лудост” е шестата преведе-
на на български език книга на 
Елиф Шафак и първата, която 
авторката пише на английски 
език. Изключително задълбочено 
и обгърнато с остър 
хумор, заглавието 

представя един точен порт-
рет на съвременна Америка 
във всичките й етнически, 
религиозни и човешки аспекти. 
Тъжна, мъдра, сърцераздирател-
но смешна и докосваща сърцето, 
книгата ви повежда на пътуване 
през различието и еднаквостта 
на света.

егмонт представя

16

елиФ ШаФаК е турска 
писателка, родена на 25 

октомври 1971 в страсбург, 
Франция, в  семейство на 

дипломати. след развода на 
родителите си остава при 

майка си и двете живеят 
в испания и йордания, след 
това се връщат в турция. 

завършва техническия 
университет в анкара, 

защитава дисертация по 
философия, посветена на 
проблемите на половата 

идентичност. след едного-
дишна стипендия в саЩ е 

поканена като преподавател 
последователно в няколко 

американски университета. 
живее в турция и саЩ, пише 

на турски и английски, публи-
кува статии и коментари в 

пресата в саЩ и европа.
след излизането от 

печат на романа „Копелето 
на истанбул” (2006), където 
се разказва за геноцида над 

арменците, на два пъти 
е обвинявана за обида 

на нацията и я заплашва 
затвор. и двете обвинения 

са снети поради недостиг на 
доказателства.

окосваща сърцето
“Светецът на неизбежната лудост”

Д

Светецът на неизбежната лудост
Елиф Шафак

изд. “Егмонт”
304 стр., 14,90 лв.

в стила на най-новата амери-
канска проза и все пак с дълбокия 
психологизъм, познат от пре-
дишните й романи, елиф Шафак 
разказва драматичната история 
на различните, чуждите (не само 
чужденци), несливащи се с масата 
индивиди. и отново от всеки неин 
ред извира мъдростта на любимия 
й средновековен персийски поет 
руми. Защо ли „гарванът се щура с 
щъркел”? отговорът е в „свете-
цът на неизбежната лудост”. Lira.bg



нови заглавия

Енциклопедия на 
пътешественика: 
Европа
Майк Джерард
изд.: Хермес
брой стр.: 224
цена: 29.99 лв.

кратък наръчник за 
щастливо куче
Сизър Милан
изд.: Егмонт България
брой стр.: 206
цена: 12.90 лв.

Малка медицинска 
енциклопедия за 
всеки
Д-р Петя Георги 
Арнаудова
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 412
цена: 25.00 лв.

Световен 
пътеводител на 
любителя на храната
изд.: Сиела
брой стр.: 320
цена: 48.00 лв.

Шуслерови соли
Томас Файхтингер; 
Елизабет Мендл; 
Сузана Нидан-
Файптингер
изд.: Кибеа
брой стр.: 792
цена: 39.00 лв.

Основите на кендо
Нома Хисаши
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 120
цена: 10.00 лв.

Хомеопатия: Съвети за 
домашно лечение
Колин Грифит
изд.: Бард
брой стр.: 464
цена: 19.99 лв.

Чудесата на Северното 
Черноморие. 
Пътеводител
Атанас Орачев
изд.: Световна 
библиотека-София
брой стр.: 144
цена: 11.90 лв.

арена “Хеликон”

17

стара цена 

1490
лв.

998
лв.

-33%
Промоцията е валидна до 31.12.2013 г. 
или до изчерпване на количествата.



нови заглавия

Жул Паскин: От Видин 
до Париж
изд.: Сиела
брой стр.: 188
цена: 20.00 лв.

Историята на Бог
Карън Армстронг
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 626
цена: 33.00 лв.

Финанси на 
предприятието
Маргарита 
Александрова, Емил 
Калчев
изд.: Нов български 
университет
брой стр.: 430
цена: 21.00 лв.

Наука със стил: 
Писане на дипломен 
проект
Милена Цветкова
изд.: Enthusiast
брой стр.: 482
цена: 15.00 лв.

краят на невежеството
Джон Майтън
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 260
цена: 12.00 лв.

Жул Паскин и 
художествените 
процеси от началото 
на ХХ век
Мария Василева
изд.: Сиела
брой стр.: 252
цена: 12.00 лв.

Чета с разбиране 4 
клас. Тестови въпроси 
по български език и 
литература
Нели Иванова, Румяна 
Нешкова
изд.: Рива
брой стр.: 88
цена: 5.00 лв.

камион в кибритена 
кутийка
Маркъс Чоун
изд.: НСМ-Медиа
брой стр.: 240
цена: 15.00 лв.

Здраве
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295
ЛВ.

500гр
Хималайски 
кристали

солни процедури 
при грипна инфекция
вземайте всяка сутрин по една 
чаена лъжичка солен разтвор, раз-
реден с добра изворна вода.
изпивайте през деня на части 2-3 
литра жива, бедна на минерали, 
негазирана изворна вода.
ако има начални признаци за инфек-
цията или ако тя вече е настъпила, 
но без температура или с незначи-
телно повишена температурата, 
уместно е да се вземе вана със 
солен разтвор. при нея концентра-
цията на солта би трябвало да 
възлиза най-малко на един процент, 
тоест един килограм сол на 100 
литра вода във ваната. с термо-
метър следете температурата на 

водата да бъде точно 37 градуса. 
останете във ваната около 20 
минути. чрез осмозата тялото 
може да отдаде на водата токсини 
и същевременно да приеме през 
кожата минерални вещества и 
енергия от соления разтвор.
при висока температура би тряб-
вало да се откажете от ваната 
със солен разтвор и вместо нея да 
вземете топла баня на краката със 
солен разтвор.
солената риза също се е доказала 
при грипни инфекции със и без 
температура.
при висока температура студени 
компреси със солена вода на пра-
сците са по-ефикасни, отколкото 
ако използвате само чиста вода. 

солни процедури 
при болки в гърлото

вземайте всяка сутрин по една 
чаена лъжичка солен разтвор, раз-
реден с добра изворна вода.
изпивайте през деня на части 2-3 
литра жива, бедна на минерали, 
негазирана изворна вода.
Като средство за правене на гар-
гара е пригоден еднопроцентовият 
солен разтвор. той навлажнява 
възпалената лигавица, изтегля 
бактериите и вирусите, а чрез 
солта дезинфекцира и регенерира 
лигавицата. промивки със сол в 
областта на устата могат да се 
правят по няколко пъти дневно. 

при гърлобол един студен компрес 
на шията с високо концентриран 
солен разтвор също облекчава 
страданиието. за тази цел намок-
рете кърпа с концентриран солен 
разтвор и я увийте около врата си 
заедно с един сух пешкир върху нея. 
оставете компреса да действа 
около час.

есента е в разгара си, зимата чука на вратата. лекарските кабине-

ти са пълни с кашлящи пациенти. предлагаме ви няколко рецепти от 

книгата „солта и водата – първоизточник на живота”, които могат да 

ви помогнат. солните процедури са пригодни както за отстраняване на 

оплакванията, така и като отлично превантивно средство. 

2995
ЛВ.

230
ЛВ. 139

ЛВ. 150
ЛВ.

Натурална 
изворна вода 
WILDALP

1895
ЛВ.

e-book
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аз чета всеки ден! а ти?

Ч
Албер Камю е френски писател, 
драматург, журналист и фило-
соф. На 7 ноември се навършиха 
100 години от неговото рожде-
ние. Най-известните му твор-
би са публикувани на български, 
но все пак познаваме ли го?

1. Камю е сред най-известни-
те представители на фило-
софското течение:

а. марксизъм
б. стоицизъм
в. екзистенциализъм

2. Изходната точка в разбира-
нията на писателя е:

а. абсурдът
б. абсолютизмът
в. феноменът

3. През 1957 г. Шведската 
академия присъжда на Камю 
Нобеловата награда за 
литература. Има само един 
носител на престижния приз, 
който е по-млад от френския 
писател. Кой е той?

а. Анатол Франс
б. Уоле Шоинка
в. Ръдиард Киплинг

4. Какво охлажда отношени-
ята между Камю и Жан-Пол 
Сартр?

а. екзистенциалните про-
блеми

б. отношението към САЩ
в. критичното отношение 

към комунизма

5. Камю умира при авто-
мобилна катастрофа на 4 
януари 1960 г. Носел е със себе 
си ръкопис на новия си роман. 
35 години по-късно той е пуб-
ликуван. Как се казва?

а. „Нова земя”
б. „Първият човек”
в.  „Погнусата”

6. Коя книга не е на Камю?
а. „Изгнанието и царство-

то”
б. „Всички са смъртни”
в.  „Пропадане”

7. Кой роман на Камю е вклю-
чен в класацията на  вестник 
„Монд” за 100-те най-добри 
книги на ХХ в.?

а. „Чумата”
б. „Чужденецът”
в. „Митът за Сизиф”

8. Една от каузите на писа-
теля е:

а. отмяна на смъртното 
наказание

б. разрешаване на евтанази-
ята

в. премахване на апартейда

9. Една от идеите на Камю 
гласи „… , следователно 
съществувам”. Коя е пропус-
ната дума?

а. мисля
б. бунтувам се
в. страдам

10. Камю е обичал да спорту-
ва. Към кой спорт е бил най-
силно пристрастен?

а. бокс
б. ръгби
в. футбол

Отговорите на теста 
„300 години от рождението 
на Дени Дидро”:
1. На коя епоха е символ  Дени 
Дидро? Просвещение; 2. Дени 
Дидро е бил главен редактор на 
Енциклопедия, или Тълковен 
речник на науките, изкуства-
та и занаятите; 3. Дени Дидро 
е бил съден и лежал в затвора. 
Заради кое свое произведение –  
„Писма за слепите за назида-
ние на зрящите”;  4. С кой Ор-
ден е бил свързан Дени Дидро? 
Ордена на свободните зидари 
(масоните) 5. Дени Дидро 
често е изпадал във финансови 
затруднения. На кого продава 
библиотеката се, за да осигури 
бъдещето на дъщеря си? –  на 
Екатерина Велика;  6. Какво е 
било отношението на Дидро 
към религията? – отрицателно;  
7. Какво е било отношението 
на Дени Дидро към монархия-
та? – отрицателно; 8. Към кое 
философско течение принадлежи 
Дени Дидро –  материализъм; 
9. Кой роман е писан от Дени 
Дидро? – „Монахинята”; 
10. В кои литературни жанрове 
е работил Дени Дидро? – всич-
ки.

Отговорът на литературна-
та загадка е страница 397.

етящ човек 
ли сте?

100 години от рождението 
на албер Камю

тест отговори от бр. 105

Аз чета всеки ден! А ти?
Първият, изпратил верните 
отговори на теста „100 години 
от рождението на Албер Камю”, 
ще получи ваучер на стойност 20 
лева  за книжарници „Хеликон” 
и тениска  „Аз чета всеки ден! А 
ти?” от Обществото за култура на 
четенето и писането.

Пращайте отговорите си на 
info@lira.bg до 20 ноември 2013 г. 



Бършете ли редовно праха 
на книгите си? А на тези 

по високите етажерки? Колко 
кашона с литература трупате 
на тавана, в мазето или в селска-
та си къща? Какво направихте 
с купищата учебници, които 
купихте като студенти и 
които днес ухаят на безвъз-
вратно отминала младост, но 
сърце не Ви дава да ги оставите 
до кофата за боклук или да ги 
върнете като стара хартия? 
Или имате по два екземляра от 
не едно издание?

Всички четящи хора имат 
един и същ проблем – зарина-
ти са с купища книги – едни 
любими, други не толкова. 
Хартията завзема все повече 
жилищната площ – в хола е 
пълно, в спалнята няма повече 
къде, етажерките в коридора се 
запълват скоростно. Кашоните 
с вече прочетени произведения, 
стари стихосбирки, атласи, 

енциклопедии, с любимите дет-
ски книжки, веднъж изнесени от 
всекидневната, никога вече не се 
отварят. Какъв е изходът?

Ако поискате, можете да 
дадете живот на книгите, 
които сте купили, но повече 
няма да четете. Електронната 
книжарница books.bg предлага 
удобна възможност да продаде-
те употребяваните си книги на 
прилична цена. Антиквариати-
те ги изкупуват за жълти сто-
тинки. Тук цената я определяте 
Вие. И по-ценното – докато 
търсите добър стопанин за 
Вашите книги, нищо чудно да 
намерите нещо, което отдавна 
търсите. И да го купите на 
изгодна цена.

Продажбата на книги, 
които са употребявани, вече е 
утвърдена практика по света. 
Тя често минава през търговец, 
но платформата, която Ви 
представяме, е без посредник. 

Не плащате нищо за това, че 
ползвате пространство на 
books.bg. Имате възможност 
да уточните дали изданието 
е старо, ценно, добре запазено 
или не, дали има автограф или 
бележки в полетата.

Купувачите също са улеснени 
– те имат възможност да срав-

нявате колко би им струвало, 
ако изберат нова или употре-
бявана книга. Предложенията се 
увеличават с всеки изминал ден. 

Не на последно място – така 
можете да сте спокойни за 
книгата си, която ще отиде 
при човек, който със сигурност 
желае да я притежава.

books.bg

22

анс за старите 
книги

Продайте изгодно през books.bg

Ш

Как да продадете книга 
през books.bg?
влезте в сайта и изберете рубриката “употребявани книги”. Ще 
попаднете в списъка с актуални предложения – какво се продава, от 
кого, в какъв срок. За да публикувате обява, трябва да си напра-
вите регистрация и да влезете в профила си. ако пък си харесате 
нещо, което вие желаете да си купите, просто го добавете в кош-
ницата си. За да купувате няма нужда от регистрация. вие сами 
се уговаряте с купувача къде и кога ще се видите, за да получите 
книгата си.

Промоцията е валидна до 31.12.2013г. или до изчерпване на количествата.

-30%
стара цена 

990
лв.

690
лв.






