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“Венецианският догоВор”
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„Марина Фиорато ос-
тава вярна на стила си! 
Пластичен разказ за реални 
събития и хора. Чумата 
във Венеция е класически 
сюжет, поднесен с много 
изненади, една от които 
е историята на гениалния 
архитект Паладио. ”
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Ваучер от 
“Хеликон” – 
идеалният 
фирмен подарък

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 
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, helikonsklad@helikon.bg 

център за оБслужване на клиенти 

тел. 02 4604081, 0700 10 333 

e-mail: service@helikon.bg

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



„Без милост” на Иван Голев („Труд”), „Бежа-
нци” на Весела Ляхова („Жанет 45”) и „Запис-
ки на свинята” на Ина Вълчанова („Ерго”) са 
последните три номинации в надпреварата за 
тазгодишната награда „Хеликон”.

Членовете на журито – Кристин Димитро-
ва, Калин Донков (председател), Бойко Лам-
бовски, Андрей Захариев и Юри Лазаров първо 
обсъдиха актуалната политическа и социална 
обстановка в страната, след което преминаха 
към същинската дискусия с традиционните 

спорове и аргументи, за да се стигне до логичния 
консенсус.

И трите номинирани книги са романи, еди-
ният („Бежанци”) е исторически, другият („Без 
милост”) е съвременен, а третият („Записки на 
свинята”) е антиутопия. Най-общо казано и без 
тази подредба да е някаква класация, разбира се.

Номинациите бяха връчени на 27 ноември 
2013, сряда, от шест вечерта в книжарницата 
„Хеликон-България” на булевард „Цар Освободи-
тел” № 4.

Есенни номинации 
за наградата “Хеликон”

Без милост
иван Голев

Бежанци
весела ляхова

записки 
на свинята
ина вълчанова

за книгите и хората
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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

Multipad 2 Pro duo 7.0”
7.0” (17,8 см) IPS дисплей
1.5 GHz dual core Cortex A9
8GB вградена памет, 1GB RAM
Предна камера 0,3MP, задна камера 2MP
Wi-Fi, Android 4.1

Multipad 7.0 HD
7.0” (17,8 см) HD LCD дисплей
1.5 GHz dual core Cortex A9
4GB вградена памет, 1GB RAM
Wi-Fi, Android 4.1

Nobile 3884 eBook Reader
8.0” (20,3 см) TFT дисплей
480 MHz процесор
4GB вградена памет, слот за MicroSD карта
Формати: PDF, DJVU, FB2, TXT, DOC, RTF, HTML

14900лв. 20900лв.

16900лв.

Очаквайте специалното издание на списание 
“Книжарница”, посветено на наградата “Хеликон”



ново остава нагоре надолу връща се

класации ноември
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това, което джулиан барнс умее, 
го могат малцина. “събираш 
заедно две неща, които не са 
били събирани дотогава. и све-
тът се променя” - така започва 
последната му книга “нива на 
живот”. барнс събира три исто-
рии - летенето с балон през ХIХ 
в., фотографирането на света 
отгоре и гигантското си про-
падане в мъката след смъртта 
на съпругата му. слива трите 
истории толкова естествено, 
че се получава роман от три 
части: “грехът на висините”, “на 
земята”, “загуба на дълбочина” - 
всичко е ясно, нали? 

в търсене на “северен вятър” 
- добрият вятър за прелита-
не от англия във Франция, 
писателят разказва историите 
на три балонни полета през ХIХ 
в. Фикция и реалност са така 
преплетени, че е невъзможно да 
се отделят. 

летяла ли е наистина сара 
бернар в плетен кош, ядейки 
сандвич с гъши пастет и пиейки 
шампанско от сребърна чаша? 
отхвърлила ли е любовта на 
друг балонист – полковник от 
кралската конна гвардия? 

известният френски карика-
турист и фотограф надар ли е 
първият, фотографирал земята 
от птичи поглед? влезте в 
“Уикипедия” и вижте въртящия 
се негов  автопортрет. това ли 
е човекът, предвидил появата на 
киното?   

наистина ли операта е спаси-
ла джулиан барнс от сковалата 
го скръб след смъртта на жена 
му? 

“просто вселената си върши 
работата, а ние сме това, върху 
което я върши”, утешава ни 
този фин философ.

l i r a . b g 
п рЕ п о р ъ ч в а

Накъдето 
ни понесе 
вятърът

ХУдожествена литератУра
светецът на 
неизбежната лудост
елиф Шафак
егмонт българия

ад
дан браун
бард

петдесет 
нюанса сиво
е л джеймс
бард

Безбожен час
мери Хигинс кларк
бард

и всичко стана луна
георги господинов
жанет-45

дървото на юда
арчибалд кронин
Фама

любовта на 
45-годишния мъж
калин терзийски
сиела

окото Господне
джеймс ролинс
бард

рицарят на седемте 
кралства. из света на 
“песен за огън и лед”
джордж р. р. мартин
бард

детективска агенция 
PrivaTe: заподозрян №1
джеймс патерсън, 
максин паетро
Enthusiast

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1490
лв.

1500
лв.

1699
лв.

1599
лв.

1500
лв.

1600
лв.

1000
лв.

1499
лв.

1699
лв.

1999
лв.

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

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

с  Хитлер до края
Хайнц линге
прозорец

забранените лек-арства, 
които лекуват
марко пицути
атеа букс

пшеницата - 
маскираният убиец
Уилям дейвис
Intense

69 съвета за щастливи 
отношения
наталия кобилкина
софтпрес

мафията от кГБ до дс
огнян стефанов
Enthusiast

мислещият човек
джеймс алън
Skyprint

География на 
блаженството
ерик Уайнър
Фабер

скритият дар
джериес авад
AMG Publishing

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

599
лв.

1195
лв.

1500
лв.

1800
лв.

1900
лв.

1500
лв.

1500
лв.

590
лв.

1800
лв.

1000
лв.
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класации ноември

ново остава нагоре надолу връща се

тийн книги
малкият принц
антоан дьо сент 
екзюпери
лъчезар минчев

Хартиени градове
джон грийн
егмонт българия

вината в нашите звезди
джон грийн
егмонт българия

къде си, аляска?
джон грийн
егмонт българия

дневникът на един 
дръндьо
джеф кини
дуодизайн 

дневникът на един 
дръндьо: Грозната 
истина
джеф кини
дуодизайн

три метра над небето
Федерико моча
Skyprint

приказка за вълшебната 
флейта
волфганг амадеус моцарт, 
емануел Шиканедер
Enthusiast

Голяма книга на българ-
ските владетели
станчо пенчев
пан

игра на маски
бени Хюбнер
ибис

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

600
лв.

1499
лв.

4000
лв

790
лв.

1290
лв.

1190
лв.

990
лв.

990
лв.

990
лв.

1290
лв.

електронни книги
антиейджинг детокс
десислава пеева
Фондация буквите

криворазбраната 
цивилизация
добри войников

избрани приказки от 
старите ракли
двуезична библиотека

пшеницата - 
маскираният убиец
Уилям дейвис
Intense

любов
елиф Шафак
егмонт българия

състезанието
клайв къслър, 
джъстин скот
ProBook

какво би казал исус 
на...?
трифон трифонов
трифон димчев 
трифонов

детективска агенция 
PrivaTe: заподозрян №1
джеймс патерсън, 
максин паетро
Enthusiast

увереност. тази книга ще 
те научи да управляваш 
съдбата
дмитрий верищагин
деир

портата на дявола
клайв къслър,греъм браун
ProBook

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1500
лв.

000
лв.

800
лв

600
лв.

599
лв.

599
лв.

1299
лв.

995
лв.

000
лв.

000
лв.

вторият роман на орхан памук 
се появява в българия точно 
сега – 30 години след своето 
написване, за да бъде прочетен 
от хора, чиито гласове ехтят по 
площадите, за да приюти изто-
ка и запада там, където въпреки 
различията има място за всеки. 
поколенията трябва да знаят, че 
един общ  дом не може да остане 
недовършен и безмълвен. заради 
паметта на следващите.

за фон на тази своя творба 
орхан памук избира драматично 
време. млада по отношение на 
творчеството му, стара за съ-
битията вътре от наша гледна 
точка, тя е стряскащо актуал-
на. военният преврат в турция 
през 1980 г. пренарежда съдбите 
на милиони хора, тласка ги по 
друг път и всичко тръгва от 
семейството, събрано зад сте-
ните на една крайбрежна къща. 
трима внуци гостуват на баба 
си като в приказка за златната 
ябълка, но в случая историята 
се оказва ябълка на раздора. един 
върху друг се наслагват гласове, 
във всяка глава на романа водещ 
е различен образ: старица, раз-
махваща бастун срещу новото 
време - стожерът на малката 
им общност; големият брат, 
когото припознаваме като ин-
телектуалец от бъдещето, рови 
в архивите, за да не мисли за 
собствения си провален живот; 
тийнейджърът, готов да бяга 
в америка, е живо въплъщение 
на ориенталския блян по запад; 
красивата внучка с леви идеи 
дефилира свободно миг преди да 
намери смъртта си; а джуджето 
слуга като древен пророк следи 
всеки във фаталния му избор. 
около тях в концентрични кръ-
гове се нареждат още животи, 
привързани здраво - с една 
енциклопедия, израз на просвети-
телските амбиции на най-стария 
в рода; с лудост, способна да 
превърне близкия приятел в 
националист, с любов, поставена 
на пиедестал. тук всеки жертва 
себе си. откъде лъха надежда? 
от дома, отворен към морето 
като съзнание на един човек. и 
от личната нагласа на читателя, 
намерил в романа на орхан памук 
път за връщане.

К Н иж аря т 
п рЕ п о р ъ ч в а

Да бъдеш чут

людмила еленкова 
Хеликон-българия



нови заглавия

наказателен патрул
Кери Уилкинсън
изд.: Ера
брой стр.: 328
цена: 14.00 лв.

Воините на Посейдон
Алиса Дей
изд.: Тиара Букс
брой стр.: 240
цена: 9.99 лв.

Мечът на 
тамплиерите
Пол Кристофър
изд.: Бард
брой стр.: 314
цена: 15.99 лв.

ангелина спасява 
света
Борис Акунин
изд.: Еднорог
брой стр.: 382
цена: 15.90 лв.

По-широко поле за 
борбата
Мишел Уелбек
изд.: Колибри
брой стр.: 128
цена: 10.00 лв.

Произход
Джесика Кори
изд.: Екслибрис
брой стр.: 384
цена: 14.90 лв.

никълъс никълби
Чарлс Дикенс
изд.: Колибри
брой стр.: 1008
цена: 20.00 лв.

рискове на играта
Майк Лосън
изд.: Обсидиан
брой стр.: 336
цена: 15.00 лв.

Каква е Вашата оценка за изминалата ли-
тературна година? 

Издадените книги пълно отразяват съ-
временния български литературен процес. 
С нови творби се представиха известни 
днешни писатели, както и успешни дебю-
танти. Един пълен прочит на годишната 
продукция, какъвто е прочитът в журито 
на „Хеликон”, потвърждава впечатлението, 
че професионализмът на българското перо е 
пораснал и че разнообразието от жанрове и 
творчески идеи респектира.

Как вземахте решенията? Имаше ли деба-
ти, спорове между членовете на журито?

Журито на „Хеликон” се обединява от 
разбирането за грижливо и честно отно-
шение към всяка от представените книги. 
Смятам, че това ни осигури демократично 
обсъждане и реалистични решения. Дебати-
те и споровете са неизбежни, а когато става 
дума за книги – и задължителни. Без тях лич-
но аз бих се чувствал неспокоен...

Българските автори задават ли в твор-
бите си важните въпроси на нашето вре-
ме? Случва ли се големият дебат за това 
какви сме, какво правим, къде отиваме, 
какво се случва днес и сега?

Това са въпросите, чрез които истин-
ската литература съществува. Днешната 
българска проза не дава никакви признаци, че 
опитва да избяга от тях. Разбира се, те не 
са предмет на всяко перо, но има отлични 
автори, които търсят отговорите. Дълба-
ят. Читателят получава добра възможност 
в новите им книги да открие важен събе-
седник за своите размисли. Ако добре съм 
разбрал въпроса, българинът в тяхно лице 
намира съкровена, честна подкрепа в своето 
разсъждение за смисъла и отговорностите 
на собствения си, а и на общия ни живот. 

Тези книги са важна част от националния раз-
мисъл за настоящето и бъдещето.

Разпознати ли са всички важни текстове, 
излезли в края на 2012 г. и през изминава-
щата 2013 г.? От тези книги, които раз-
гледахте, има ли някоя, която притежава 
характеристиките на бестселър?

Ако питате дали са разпознати от чита-
телите – да. Чувам, че повечето от най-впе-
чатляващите книги се продават добре. Не 
съм специалист в това, но мисля, че някои 
от тях ще постигнат добри резултати на 
пазара. Пресилено е да говорим за бестселър 
в американския смисъл, но някои заглавия обе-
щават успешни продажби. 

Какви изводи за качеството на съвремен-

ната българска литература могат да се 
направят на базата на попадналите в по-
лезрението Ви?

Днешното поколение български белетри-
сти има свой път и свои позиции в лите-
ратурата. Изтласкани силово и едва ли не 
завинаги от фокуса на читателския интерес, 
българският живот и българският герой 
се завърнаха като предмет на талантливо 
изображение от твърде внушителна група 
съвременни автори. Литературата ни си 
възстанови високото значение на особено 
важна национална ценност. Освободени от 
някои обществени и професионални задръж-
ки на миналото, тези писатели показват 
смелост в идеите и въображение в тяхното 
осъществяване. Повечето от тях дават 
доказателства, че осъзнават своята мисия в 
духовността на народа си. 

Какво е мястото и ролята на национал-
ната награда за съвременна художествена 
проза „Хеликон” в културния живот на 
България?

В новата българска култура „Хеликон” е 
вече институция. Понеже тази година съм 
свързан с нея, не искам да се разпростирам 
повече. Само погледът върху авторите и 
заглавията през изминалите години е доста-
тъчен, за да открои нивото на прозата от 
началото на ХХI век. С общи усилия това 
може да се превърне в една забележителна 
колекция.

Какви съвети бихте дали на младите пи-
сатели?

Да слушат съвестта си, да пазят своят 
литературна чест.

Интервюто взе Румен Василев
Цялото интервю може да прочетете 

на Lira.bg

калин донков е председател на журито на 
националната награда за съвременна българ-

ска художествена проза „Хеликон”. роден е 
на 2 декември 1941 г. в беглеж, израства в 

плевен. завършва журналистика в софийския 
университет „св. климент охридски”. работи 

в националното радио и националната теле-
визия, както и в много периодични издания. 
днес пише за в. „сега”. интерес сред чита-

телите намират неговите поредици „частен 
случай”, „ранни мемоари”, „нерви и утехи”. 

поезията му е преведена на английски, руски, 
френски, испански, полски, чешки, словашки, 

словенски, сръбски, украински, гръцки, арабски, 
пенджабски и др. прозата — на руски и чешки. 
по стиховете му са създадени песни, по някои 

прозаични творби — филми и пиеси.

интервю
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еликон” е институцияХ
Калин Донков:



нови заглавия

Време за умиране
Джеймс Патерсън
изд.: Хермес
брой стр.: 304
цена: 12.95 лв.

Всички наши 
вчерашни дни
Кристин Теръл
изд.: Егмонт България
брой стр.: 328
цена: 12.90 лв.

търсенето на светия 
граал
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 406
цена: 19.00 лв.

кралят на тръните.   
Втора книга от 
разделената 
империя
Марк Лорънс
изд.: Бард
брой стр.: 432
цена: 15.99 лв.

нощ в райската 
градина
Орасио Кирога
изд.: Колибри
брой стр.: 384
цена: 16.00 лв.

Мадам дьо Помпадур
Клаудия Циглер
изд.: Емас
брой стр.: 594
цена: 19.90 лв.

санкцията айгер
Треванян
изд.: Екслибрис
брой стр.: 350
цена: 14.90 лв.

Безбожен час
Мери Хигинс Кларк
изд.: Бард
брой стр.: 350
цена: 14.99 лв.

“Записки по българските въстания”

Най-българската 
книга

Хеликон представя
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130 години след публику-
ването на „Записки 

по българските въстания” на 
Захари Стоянов книжарници 
„Хеликон” отпечатаха ново 
луксозно издание. Уникалната 
книга на бележития възрож-
денец е задължителна за всяка 
семейна библиотека. Пред-
лагаме ви част от предгово-
ра, дело на писателя Георги 
Данаилов.

Да се пише предговор към 
„Записки по българските 

въстания” на Захари Стоянов  
е все едно да се пише предговор 
към Библията. Единственото, 
което мога да сторя, за да 
удовлетворя добронамерената 
воля на поръчителите на това 
ново издание, е да се помъча да 
изразя  преклонението си  пред 
тази велика книга, да призная, че 
нейните редове са карали сълзи 
да бликат от очите ми, болка 
да пробожда сърцето ми, смях 
да напушва гърдите ми.

И не преставам да се питам, 
откъде се е взела тази божа 
дарба у медвенското  овчарче 
Джендо. Възможно  ли е през   
столетия  робска участ някакъв 
ген да се е спотайвал, съхранявал 
и да е чакал упорито своя час, 
за да окрили душата на един 
мъченик? Възможно или не - 
„Записките” са пред очите ни и 
ще векуват.

В родната литература 
са написани по-гладки редове, 
по-стилни съчинения, но няма 

по-българска книга от “Запис-
ките”. Когато ги препрочитах 
наскоро, ме обвзе безпокой-
ството, как ще се посреща 
словото на Захари Стоянов от 
съвременния нетърпелив, много-
знаещ и малкочетящ българин. 
Ще има ли той мъжеството и 
търпението да прочете докрай 
този епос и още по-важно, ще се 
познае ли в него. Навярно има да 
се чуди колко примитивен, на-
право скотски е бил животът 
и  трудът на  тези деца и юно-
ши по Балкана и из пасищата на 
Добруджа.  Ако читателят има  
нерви, ще рови в речниците, 
за да открива значението на 
многобройните турски изрази, 
с които изобилства книгата, 
и ако е благонастроен, въпреки 
всички  словесни затруднения, 
ще признае, че езикът на Захари 
Стоянов е по-богат от днешна-
та накуцваща българска реч.

Животът всред пастирите 
е бил изпълнен с предразсъдъци, 
суеверия, страх от Бога и света 
Богородица с чести пости и 
постоянен глад, изключения 
правели само дните, когато се 
доял добитъкът. „Котленски-
те овчари знаели, че душите 
на християните живеят 
вечен живот, а неверниците се 
изгубват, доказва ся и от това, 
че и най-грешният християнин 
после смъртта си става на 
вапир, пак с человечески образ, 
когато турците се превръщат 
на свини, най-ненавистното 
за тях животно”. Накрая 

неочаквано откровено Захари 
заявява:  „Тая набожност обаче 
никак не пречи на котленските 
овчари: да крадат, да продават 
умрели овце на татарите и да 
правят други разни безчиния, 
за които твърде добре знаяха, 
че Изповедникът не позволява 
причастение от 10-20 години.”

***
„Записките” си остават 

творение на един човек с 
чувства и мисли, болки и 
възторзи,радости и слабости, 
те не са скрижали! 

***
Няма го вече Захари Сто-

янов, няма и подобни нему и 
никой не знае, дали ще се появят 
или ще си останем сираци.

Записки по българските въстания
Захари Стоянов
изд. “Хеликон”

29,95 лв.



нови заглавия

целувка за ана
Стефани Пъркинс
изд.: Егмонт България
брой стр.: 370
цена: 9.90 лв.

Лето 1850
Владимир Зарев
изд.: Хермес
брой стр.: 304
цена: 14.95 лв.

да пишеш
Маргьорит Дюрас
изд.: Прозорец
брой стр.: 118
цена: 9.00 лв.

ключът
Саймън Тойн
изд.: Бард
брой стр.: 448
цена: 15.99 лв.

Боговете не са 
всемогъщи
Андрей Филипов
изд.: Весела Люцканова
брой стр.: 288
цена: 14.00 лв.

Знахар
Тадеуш Доленга-
Мостович
изд.: Хермес
брой стр.: 288
цена: 12.95 лв.

това е всичко
Маргьорит Дюрас
изд.: Прозорец
брой стр.: 54
цена: 6.00 лв.

измама
Мартин Ралчевски
изд.: Сиела
брой стр.: 304
цена: 14.00 лв.

кръгозор представя
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Във „Венецианският договор” 
великолепната Марина Фи-

орато отново ще ни отведе в 
ренесансова Италия, но за първи 
път тя вплита сюжети и герои 
от екзотичния и непознат за 
нея Ориент.  Както във всички 
предходни романи: „Стъкларят 
от Мурано”, „Тайната на Боти-
чели”, „Мадоната на бадемите” 
и „Дъщерята на Сиена”, така 
и в новата си книга Марина 
Фиорато улавя ароматите, 
страстта и духа на епохата. 

Но всяка история има 
своето начало. Идеята за  
написването на „Венецианският 
договор” се ражда през 2008 г. 
на закуска – не в „Тифани”, а в 
„Клариджис”. Там авторката 
се среща с филмовия продуцент 
Айлийн Мейзъл, която спомена-
ва името на великия архитект 
Паладио. Именно през тази 
година се чества петстотин-
годишнината от смъртта му, 
а на същия този ден Кралската 
академия прави изложба на 
творбите му. „След закуската 
завих зад ъгъла и отидох право 
на тази изложба и после прека-
рах цялата сутрин в оглеждане 
на всеки план, картина и модел, 
разказва Марина Фиорато. Те ме 
завладяха. Купих си най-голямата 

книга, която успях да открия в 
магазина на музея, и се прибрах 
у дома, за да се заема с нея. Този 
изчерпателен труд („Паладио”, 
2008 г.) за живота и работата 
на архитекта, се оказа безценен 
за мен при писането на тази 
книга. Паладио е живял в инте-
ресни времена: във Венеция, как-
то впрочем и в Лондон, чумата 
и пожарите са били обичайни 
и редовни посетители, затова 
възможността да пиша за този 
период и за  изграждането на 
църквата като гръбнак на ис-
торията, ми се стори твърде 
примамлива, за да я пропусна”.

В своето проучване Марина 
Фиорато включва и множество 
книги, които я запознават с 
развитието на медицината в 
Османската империя. Някои 
от тях й дават детайлизира-
на картина на по-архаичните 
лекарства против чумата, 
използвани по време на първите 
големи епидемии.

Познанията на Фиорато 
за Венеция и за историята 
на града личат ярко на всяка 
страница от книгата. Някои 
от местата, които тя описва 
във „Венецианският договор”, 
например великолепната църква 
„Ил Реденторе” на остров 

Джудека, могат да бъдат лесно 
посетени и днес. Но най-ин-
тересното пътуване, което 
авторката предприема в името 
на писателските си проучвания, 
е до самия Лазарето Нуово – 
мистериозният чумен остров, 
разположен далече навътре във 
Венецианската лагуна. 

Резултатът от усилията 
и въображението на Марина 

Фиорато е роман, изпълнен с ро-
мантика, мистика и политиче-
ски интриги. На фона на чумата 
и приближаващата османска 
заплаха, любовта и честта, 
медицината и архитектурата 
са истинските герои в тази 
завладяваща история, която 
среща Изтока и Запада.

омантика, мистика и 
интриги

“венецианският договор”

Р

Венецианският договор
Марина Фиорато
изд. “Кръгозор”

376 стр., 18,00 лв.

марина фиорато остава вярна на стила си! пластичен разказ за реални 
събития и хора. чумата във венеция е класически сюжет, поднесен с много 
изненади, една от които е историята на гениалния архитект паладио. 

Lira.bg



нови заглавия

трънски разкази. 
Балканска сюита
Петър Делчев
изд.: Сиела
брой стр.: 226
цена: 14.00 лв.

скитник
Орхан Кемал
изд.: Хермес
брой стр.: 240
цена: 12.95 лв.

историята на 47-те 
ронини
Джон Алин
изд.: Колибри
брой стр.: 216
цена: 15.00 лв.

нощта на зелената 
фея
Айфер Тунч
изд.: Еднорог
брой стр.: 164
цена: 15.00 лв.

нощем вълците са 
черни
Гюнар Столесен
изд.: Сиела
брой стр.: 270
цена: 13.00 лв.

Портобело роуд
Мюриъл Спарк
изд.: Сиела
брой стр.: 544
цена: 18.00 лв.

Възхвала на глупостта
Еразъм Ротердамски
изд.: Рата -София
брой стр.: 146
цена: 12.90 лв.

тенарон
Лена Крун
изд.: Август
брой стр.: 144
цена: 12.00 лв.

ера представя
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Либи Дей е едва на седем 
години, когато пред очите й 

брутално убиват майка й и две-
те й сестри. В хода на разслед-
ването тя свидетелства срещу 
брат си, Бен, който се озовава 
зад решетките с доживотна 
присъда. Четвърт век по-късно 
с Либи се свързва любителски-
ят Клуб на следователите  – 
тайно общество, разследващо 
печално известни престъпления. 
Според тях Бен е невинен, а 
истинският убиец е все още на 
свобода. Либи е потресена от 
техните твърдения. Объркана, 
тя поставя под съмнение какво 
точно е видяла ... или по-скоро 
не е видяла в нощта на трагеди-
ята. Завръщането й на мес-
топрестъплението отприщва 
спомени, които дават неочакван 
поглед към случилото се. А исти-
ната е шокираща...

Джилиан Флин отново 
демонстрира своя деликатен 
хаплив стил. Брилянтен раз-
казвач с усет към детайла, тя 
надхвърля границите на жанра. 
С драматични персонажи и 
поразяващи разкрития, „Мрак” 
спокойно може да се съпостави с 
бестселъра на Капоти – „Хлад-
нокръвно”! 

Джилиан Флин е американска 
писателка и бивш телевизионен 
критик. „Мрак” е вторият й 
роман. Българският читател я 
познава от „Не казвай сбогом”.

Интервю с Джилиан Флин на 
Lira.bg

ъспенс от 
класаС

“Мрак”

Мрак
Джилиан Флин

изд. “Ера”
400 стр., 15,00 лв.

късметът на 
смотаняка
пУбликУва се за първи път

Късметът на смотаняка” е 
сборник от седем разказа на 

един от най-великите писатели 
на ХХ век. Кратки и язвителни, 
творбите на ненадминатия 
Вонегът ярко илюстрират не-
говия остър усет към нецензури-
раната нелепост на живота. 

Историите проследяват 
тривиални житейски събития 
и съвсем обикновени човешки 
желания, редуват се изпълнени 
с надежда образи и не дотам 
светли перспективи. Както и 
в най-добрите си романи, авто-
рът ни отвежда до най-съкро-
вените кътчета на човешката 
душа. С неподправеното си 
остроумие и емблематично 
чувство за хумор той успява да 
ни напомни, че сме способни да 
надскочим себе си.

късметът на смотаняка
Кърт Вонегът

изд. “Ера”
184 стр., 12,00 лв.

„когато истината изплува, дори 
и най-заклетите привърженици 
на този жанр ще онемеят.”

Пъблишърс Уикли

„с „мрак” джилиан флин дава 
ново измерение на жанра трилър. 
Гласът на
героинята е смразяващ, 
действието върви по ръба на 
бръснача, а читателят е
в плен на наратива. отчет-
ливият и ясен език на флин е 
забележителен.”

Lira.bg

„Безценни късове проза от големия 
майстор. както винаги непредска-
зуем, честен, мъдър - безподобен 
хуманист. всички имаме проблеми 
с времето, но само времето има 
проблем с вонегът.”

Lira.bg



Тези книги са истинско 
бижу за всяка домашна 
библиотека и оригинален 
подарък за Коледа. Позна-
нието, което е събрано 
между кориците им, е за-
бележително. Това е тру-
дът на авторитетни, 
световноизвестни учени, 
които лансират не само 
гледните точки на тра-
диционното познание, 
а представят алтерна-
тивни и малко познати 
теории. Всички книги са 
луксозни издания. Уникал-
ността им се подсилва и 
от високите полиграфи-
чески характеристики и 
огромния илюстративен 
материал.
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великите Градове 
в историята
под редакцията 
на джон джулиъс норуич
290 илюстрации, 244 цветни

още от появата на урбани-
зацията в месопотамия до 
днешните световни метропо-
лии великите градове бележат пътя на развитие 
на човешката цивилизация - вавилон и ниневия, 
атина и рим, истанбул и венеция, тимбукту и са-
марканд - самите им имена са обвеяни с история 
и романтика.
„великите градове в историята” разказва тяхна-
та история през вековете.

най-заБележителните 
сГради и паметници в света
под редакцията 
на тревър Хауелс

книгата предлага обиколка на 
100 от световните шедьоври 
на архитектурата и инженер-
ството - от дворци и църкви 
до мостове и небостъргачи, паметници и къщи. в 
нея ще намерите:
преглед на архитектурната история - методи, 
материали, технологии и стилове
това е съвършеният наръчник за всеки, който се 
интересува от застроената околна среда. 

оГледалото на света. нова 
история на изкуството
автор: джулиан Бел
372 илюстрации, 267 цветни

какво е изкуството и откога 
датира? защо го правим? защо 
то се променя? такива са само 
малка част от въпросите, на 
които джулиан бел се спира в тази нова, за XXI 
век, история на изкуството.
авторът избира една глобална перспектива и 
изгражда съпоставки, които да провокират и 
осветлят читателя.

книГа за 
първооткривателите
автор: йън Харисън

как се стига до най-прочутите 
постижения на съвременния 
свят? кои са първите думи, из-
речени по телефона? как Франк 
еперсън случайно изобретява 
първия сладолед на клечка? кой се реди на опашка 
цяла нощ, за да си осигури първия британски 
регистрационен номер „а 1”?
„книга за първооткривателите“ описва първите 
мигове, в които се е случило нещо ново. това е 
богата енциклопедия за раждането на пионерски-
те нововъведения и постижения.

книГа за заГадъчните места
автор: енцо Бернардини
с над 600 снимки и скици

книгата предлага цялостно 
изследване на неразкритите 
загадки на великите цивили-
зации от миналото. свещени 
места, пейзажи символи и 
изчезнали древни цивилизации. в един-единствен 
том - добитите познания за митове и легенди, 
които очароват човека от хилядолетия. вълну-
ващо пътешествие в света на археологията и 
колективното въображение. 

1495
лв.
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4200
лв.
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лв.

стара цена 

4500
лв.
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лв.
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8000
лв.

1995
лв.

стара цена 

4500
лв.

3495
лв.

стара цена 

10000
лв.

на уникални цени



седемдесетте Големи 
заГадки на дивата природа
под редакцията 
на майкъл дж. Бентън
368 илюстрации, 338 цветни   

знаем ли наистина как „функ-
ционира” земята? над 60 дока-
зани световни учени  осигуря-
ват достъп до техните авангардни изследвания и 
открития. книгата дава отговори на щекотливи 
въпроси като: дали  динозаврите са топлокръвни; 
защо бозайниците властват над света и други. 
това е книгата, която в най-голяма степен показ-
ва бъдещето на човечеството на планетата.

Хроника на фараоните
автор: питър клейтън
350 илюстрации, 130 цветни

книгата е незаменим функ-
ционален наръчник за древен 
египет. едновременно е 
увлекателна популярна история 
и уникален справочник. съдържа 
биографични данни за всички известни фараони - 
над 170 на брой. разказва за живота и личността 
на знаменити царе - джосер, тутанхамун, рамсес 
велики, и знаменити царици - Хатшепсут, нефер-
тити, клеопатра. 
авторът предлага хронология чрез визуални гра-
фики за времетраенето на всяко царуване.

седемдесетте чудеса 
на китай
под редакцията 
на джонатан фънби

книгата съдържа отговори на 
вълнуващи въпроси за пътя на 
коприната, удивителната дива 
природа,  превъзходните твор-
би на изкуствата, впечатляващите монументи 
на миналото, пулсиращите от живот модерни 
градове. произведения, рожби на живописта, 
бронзови изработки, най-фини мебели и наситени 
с красота и символика градини ни се представят 
тук в статии, написани от специалисти.

Хроника на руските царе
автор: дейвид уорнс
229 илюстрации, 100 цветни

книгата обхваща периода от 
края на XV до началото на XX 
век и представя известни и 
позабравени владетели в жива 
поредица от биографични 
портрети. “Хроника на руските царе” разглежда 
основни въпроси на руската история: как малко-
то московско княжество се превръща в огромна 
империя, простираща се от балтийско море до 
тихия океан? каква роля играе православната 
църква във възхода на самодържавието? и защо 
русия е необикновена и интересна.

седемдесетте велики 
пътешествия в историята
под редакцията 
на робин Ханбъри-тенисън
420 илюстрации, 331 цветни

разказва историята на най-
смелите изследователи, това 
е книга за онези, които се 
възхищават от живота и личностите на първи-
те, изследват неизследваното и се отправят в 
неизвестното. както никоя друга творба, тази 
съживява романтиката и кара читателя да усети 
истинския трепет от пътуването.

Хроника на маите и теХните 
крале и кралици
автори: саймън мартин и 
николай Грубе
336 илюстрации, 86 цветни

„Хроника на маите и техните 
крале и кралици” е първата кни-
га, която обединява и разглеж-
да в един том най-великите династии на маите. 
описвайки много от собствените си открития, 
двама от най-видните световни експерти по 
йероглифната писменост на маите въвеждат 
читателя в неизвестната до неотдавна история. 
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нови заглавия

насаме със себе си. 
Моят живот
Михаил Горбачов
изд.: Труд
брой стр.: 528
цена: 25.00 лв.

седемте тайни на 
пътуването във 
времето
Вон Брашлър
изд.: НСМ-Медиа
брой стр.: 200
цена: 12.00 лв.

25 легендарни 
съкровища
Пиер Белмар
изд.: Ера
брой стр.: 360
цена: 16.00 лв.

Фитнес за ума 2
Октавиус Блек; 
Себастиан Бейли
изд.: Кибеа
брой стр.: 384
цена: 22.00 лв.

абсолютна свобода
Мона
изд.: Клуб 8
брой стр.: 142
цена: 13.00 лв.

истинската история 
на рудниците на цар 
соломон
Карлос Рока
изд.: Сиела
брой стр.: 262
цена: 15.00 лв.

свръхмозъкът
Дипак Чопра; Рудолф 
Е. Танзи
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 324
цена: 18.00 лв.

книга за 
трансформацията
Лиса Барета
изд.: AMG Publishing
брой стр.: 272
цена: 13.95 лв.

еднорог представя
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орХан памУк е турски 
писател, роден през 1952 г. 

носител е на нобелова награда 
за литература за 2006 г. твор-
чеството му се определя като 

постмодернизъм. често в 
книгите си набляга на сблъсъка 
между изтока и запада. на бъл-

гарски са преведени книгите 
му „други цветове”, „името 

ми е червен”, „джевдет бей и 
неговите синове”, „музей на 

невинността”, „истанбул” и др.

В  безмълвието на своя  дом 
Фатма се вслушва в ехото 

на миналото. Горчивината на 
един живот, изживян със съпруг 
безбожник, разтърсващ устои-
те на вярата и традицията, в 
която се е вкопчила, тайният, 
страшен грях, който  тежи на 
сърцето й, я карат да обърне 
гръб на ужасяващата я действи-
телност, да избяга в убежище-
то на мислите си. 

Верният слуга на Фатма, 
джуджето Реджеп и сакатият 
му брат бедняк също имат 
кръвна връзка със самотния 
дом на хълма. А племеникът на 
Реджеп, Хасан, безделник и меч-
тател, крие  в себе си тъмна, 
разрушителна сила.

Лятната  жизнерадост в 

малкото крайморско градче, 
съдбата на внуците на Фатма 
– неуспелият историк Фарук, 
потърсил утеха в пиенето, 
амбициозният Метин, мечта-
ещ за висшето общество и за 
Америка, и последователката 
на леви идеи Нилгюн, веселието 
на богатите млади хора, бясно 
преследващи удоволствието 
на всяка цена, националисти-

ческите игри на други млади 
хора – всичко това ще бъде 
разтърсено от нелепа и ужасна  
трагедия. 

Вълнуваща история за сляпа 
ненавист и скрита болка, за 
страданието, на което ни обри-
ча отказът да разберем другия...

агията на Орхан 
Памук

“Безмълвният дом”

М

Безмълвният дом
Орхан Памук

изд. “Еднорог”
368 стр., 15,00 лв.

 „увлекателна семейна сага... 
задържаща интереса и незабрави-
ма. памук говори с далновидност, 
елегантност и изисканост. проза 
лесна за четене, посветена на тур-
ската интелектуална класа.” 

„Индипендънт”

„по един тих и непретенциозен 
начин се развива тази трогателна 
история преди рязка промяна в 
събитията да изправи косите на 
читателя... творба на един велик 
инженер в сферата на литерату-
рата.”

„Уошингтън Поуст”

„впечатляващо. доказва се още 
веднъж, че памук е сред най-мно-
гопластовите автори, независимо 
на какъв език е четен. въпреки спе-
цификата на ситуацията в романа, 
перспективата и проблемите пред 
персонажите са универсални. те 
могат да се случат на всяко семей-
ство, навсякъде, по всяко време.”

„Ню Йорк Обзървър”

„началото на един велик писател... 
30 години по-късно, книгата е още 
актуална. памук е романист, който 
показва, че заслужава нобеловата 
си награда.”

„Гардиън”



нови заглавия

Щастлив и депресиран
Алистър Кембъл
изд.: Рой 
Комюникейшън
брой стр.: 112
цена: 11.00 лв.

когато любовта 
срещне страха
Дейвид Ричо
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 252
цена: 12.00 лв.

ами ако...
Шърли Маклейн
изд.: Обсидиан
брой стр.: 248
цена: 15.00 лв.

душата на света
Фредерик Льоноар
изд.: Колибри
брой стр.: 132
цена: 10.00 лв.

Полето
Лин Мактагарт
изд.: Бард
брой стр.: 384
цена: 15.99 лв.

Храна за душата: 
истории, които 
укрепват духа и 
стоплят сърцето
Джак Корнфийлд
изд.: Хермес
брой стр.: 416
цена: 14.95 лв.

Зодиакална аромате-
рапия
Мелинда Грей; Патриция 
Дейвис
изд.: Лира Принт
брой стр.: 256
цена: 14.00 лв.

Забранената истина за 
древен египет
Робърт Темпъл
изд.: НСМ-Медиа
брой стр.: 424
цена: 23.00 лв.

Когато Алекса, дъщерята на 
милиардера Маршъл Маркъс 

е отвлечена, баща й се обръща 
към единствения човек, на ко-
гото има доверие – семейният 
приятел и независим следовател 
Ник Хелър. 

Алекса е заровена жива, 
видеокамера излъчва на живо 
по интернет всяка секунда от 
оставащия й живот.

Кои са тайнствените 
похитители и защо няма искане 
за откуп? 

С помощта на бившата си 
приятелка – агентът на ФБР 
Диана Мадигън – Ник Хелър 
трябва да премине през мно-
жество пластове от връзки, 
манипулации, задкулисни игри и 
заблуди, за да стигне до Алекса 
преди да е станало твърде 

късно. 
За да спаси момичето, което 

е израснало пред очите му, Ник 
няма да се спре пред нищо и е 
готов да унищожи всеки, заста-
нал на пътя му. Дори и бащата 
на Алекса. 

Защото има тайни, които 
не могат за останат погребани.

одерният 
трилър

“погребани тайни”

М

Погребани тайни
Джоузеф Файндър

изд. “ProBook”
384 стр., 14,99 лв.

изчезнал
Джоузеф Файндър
изд. “ProBook”
448 стр., 14,99 лв.

„ник Хелър, независим следовател, когото джоузеф 
файндър ни представи в „изчезнал”, е човек, който 
бихте искали да е на ваша страна... файндър ни 
показва привлекателен герой, но едновременно с 
това и приятен характер, защото не го превръща в 
супергерой. сравнението с джак ричър на лий чайлд е 
неизбежно, но Хелър никога не действа като самотен 
каубой. той е достатъчно човек, за да търси и приема 
помощ... препускайки заедно с него, вие ще искате 
още една глава, после още една и още една. знаете, 
че той ще успее, но имате нужда да разберете как.”

Вашингтон поуст

ProBook представя

13

крадецът

На борда на океанския супер-
лайнер “Мавритания” двама 

европейски учени пренасят свое-
то изобретение. Те са спасени на 
косъм от отвличане от главния 
детектив на агенция „Ван Дорн”. 
Но за съжаление, Айзър Бел не е 
наблизо, когато престъпниците 
атакуват от но  во. И този път 
единият от учените е убит, а 
другият изчезва. 

Но какво толково ценно 
може да притежават двама 
учени? Нещо, което може да 
направи революция в бизнеса и в 
масовата култура? 

На фона на задаващата се 
война в Европа, безмилостни 
шпиони са готови на всичко, 
за да осигурят предимство на 
Германия в последния момент. 

От Айзък Бел зависи да 
открие кой стои зад заговора, 
какво са изобретили двамата 
учени и да задържи баланса и 
мира в целия свят.

Къслър отдавна е получил 
признанието на читателите 
по целия свят и е наречен от 
медиите „Крал на приключен-
ския трилър”.  В „Крадецът” 
той работи с Джъстин Скот. 
Книгата е от поредицата „При-
ключенията на Айзък Бел”.

крадецът
Клайв Къслър, Джъстин Скот

изд. “ProBook”
352 стр., 15,99 лв.





нови заглавия

Малките магьосници 
от о-III. Произшествие 
първо: дондарион 
Мрачния и тъмната 
гора
Диляна Крусева
изд.: Слово
брой стр.: 104
цена: 15.00 лв.

Хенри Хъгинс
Бевърли Клиъри
изд.: Millenium
брой стр.: 208
цена: 6.00 лв.

тайното убежище 
кн.1 от ЧУдоЗеМия
Брандън Мъл
изд.: Колибри
брой стр.: 264
цена: 15.00 лв.

дяволита - на татко 
малкото ангелче
Шани Петрофф
изд.: Артлайн Студиос
брой стр.: 192
цена: 11.99 лв.

голяма книга на 
българските владетели
Станчо Пенчев
изд.: Пан
брой стр.: 240
цена: 7.90 лв.

10 настолни игри от 
цял свят
изд.: Фют
цена: 25.00 лв.

Пожелай си нещо!
изд.: Фют
брой стр.: 16
цена: 15.90 лв.

къщата на огледалата
Юлисес Мур
изд.: Егмонт България
брой стр.: 216
цена: 9.90 лв.

арена “Хеликон”
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“Хариша  в подземния град”

Спечелете пътуване до Кападокия!

адъхващо приключениеЗ
арт уинар представя

15

Хариша  в подземния град” е 
петата книга от пореди-

цата за малкия приключенец 
Хариша. Малките читатели 
ще отпътуват с любимия си 
герой за вулканичните земи на 
Кападокия. Книгата е посветена 
на една много сериозна тема 
- търгуването с екзотични 
животни. Авторът Биляна 
Траянова сподели за Lira.bg: 

„Преди време реших да зарад-

вам сина ни с домашен любимец 
- папагал от красивата порода 
Австралийска розела. Птицата 
прекара у дома много тъжни 
дни - униваше и спря да пее. Една 
сутрин детето ми настоя да 
откараме Гъливер в зоопарка. 
Толкова засрамена се почувст-
вах! Детето ми беше проумяло 
изконни истини за свободата, 
радостта от живота, приятел-
ството и любовта, а аз тичах 

улисана в лудото темпо на 
ежедневието си и бях допуснала 
ужасна грешка. Потърсихме 
съдействието на столичния 
зоопарк и отнесохме клетката 
с тъжното птиченце там. Днес 
Гъливер е сред свои, отново пее 
и лети. Тази история остана да 
тлее в душата ми. Докато не 
реших, че е още един важен урок, 
за който трябва да разкажа на 
своите малки читатели. Така 

се роди историята за Хариша, 
който търсейки значението на 
поредния символ, появил се на 
картата, попада в подземията 
на град-лабиринт, изкопан в 
недрата на вулканичната пепел. 
Спътник на детето става ма-
лък гекон, останал сам-самичък в 
цяла Кападокия, заради търго-
вците на екзотични животни, 
които са отнесли цялото му 
семейство и всички приятели.”

Издателите на „Хариша” отправят ново предизвикателство 
към почитателите на поредицата. След като през май 2013г. 
те избраха сред читателите си три деца и техните родите-
ли и ги превърнаха в главни герои на детския приключенски 
филм „Хариша и тайнственият остров”, излъчен по БНТ1 за 
Деня за детето, този път децата ще имат друга изненада. 
С която и да е купена книга от поредицата добавяте по още 
един шанс за играта, в която петима от малките изследова-
тели (с по един свой родител) ще спечелят вълнуващо пъте-

шествие като се впуснат по стъпките на Хариша в един от 
подземните градове на Кападокия. 

Трябват ви само касова бележка за закупена книга от поре-
дицата, интернет и късмет!

Тегленето ще бъде направено на 18 февруари 2014 г. 
За повече информация четете на helikon. bg.
Всичко за играта може да разберете на www. harisha. bg;  

на страницата ни във Facebook (търсете HarishaBG)  
и на email: harisha.books@gmail.com

Хариша царят на маймуните
епизод 1
14.99 лв., 68 стр.

Хариша и анаитис
епизод 2
11.88 лв., 70 стр.

Хариша в дъждовната гора
епизод 3
14.99 лв., 66 стр.

Хариша и тайните кръгове
епизод 4
14.99 лв., 68 стр.

Хариша  в подземния град
епизод 5
14.99 лв., 72 стр.
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Юлия прухтович:

Четенето изгражда 
личността

Как се роди инициативата „Препоръча-
но от ПроКредит Банк”? На пръв поглед 
банките и художествената литература 
нямат много допирателни.

Всичко тръгна от идеята да обособим 
библиотечен кът в кафенето на централно-
то управление на банката. Като във всяка 
библиотека, всеки можеше да избере заглавие, 
което му допада, и да почете в обедната по-
чивка или да вземе книгата вкъщи. Тази ини-
циатива предизвика засилен интерес и про-
дължихме да допълваме колекцията с нови и 
нови заглавия. Постепенно колегите започна-
ха да разменят книги и впечатления за тях. 
Други наши служители от клонове на банка-
та доразвиха инициативата, като създадоха 
свои библиотеки в офисите ни. И така един 
ден, обсъждайки успеха на тези наши начина-
ния, съвсем спонтанно, решихме, че можем 
да направим инициатива, която да насърча-
ва четенето извън рамките на банката. Така 
се роди „Препоръчано от ПроКредит Банк”.

По какви критерии ПроКредит Банк под-

бра книгите?
Книгите, които подбрахме, са любими 

на малки и големи. Разбира се, всеки има свои-
те предпочитания. Затова се опитахме да 
препоръчаме на четящата аудитория широк 
набор от книги – от приказки за малки и го-
леми, през сериозни романи до икономическа 
литература. Сред изданията са книги като 
„Малкият принц” на Антоан дьо Сент-Ек-

зюпери, „1984” на Джордж Оруел, „Хайка за 
вълци” на Ивайло Петров и много други. 
Всички те са произведения, които служите-
лите на банката сърдечно препоръчват на 
онези хора, които все още не са имали удо-
волствието да ги прочетат.

Защо четенето е ценност за една финан-
сова институция, следвате ли някакъв 
световен модел?

Ние, в ПроКредит Банк,  вярваме, че че-
тенето е сред онези неща, които изграждат 
личността и духа на всеки човек. Четейки 
книги, всеки един от нас създава и възпитава 
у себе си различни качества, които биха му 
били полезни в живота. Ние, служителите 
на ПроКредит Банк, в работата си ценим 
и спазваме няколко основни принципа като 
отговорност, прозрачност и толерант-
ност. 

Интервюто взе Румен Василев
Цялото интервю можете да прочетете 

на Lira.bg

юлия прухтович е ръководител на отдел 
„човешки ресурси” в прокредит банк, работи в 

банката от 2001 г. колкото и клиширано да звучи, 
в свободното си време обича да пътува и да чете 

разнообразна литература. любимото й заглавие 
сред препоръчаните от прокредит банк книги е 

„на изток от рая” на джон стайнбек.

Èçäàòåëñòâî "Åãìîíò Áúëãàðèÿ" è 
êíèæàðíèöè "Õåëèêîí" ñòàðòèðàõà 
ñúâìåñòíà êàìïàíèÿ ïîä íàäñëîâ 
„ÊÍÈÃÈÒÅ ÎÒÁËÈÇÎ”. Òÿ ùå ïðîäúëæè 
äî 15 ÿíóàðè. Êóïèòå ëè êíèãà ñ 
êëåéìîòî íà "Åãìîíò Áúëãàðèÿ" íà 
ñòîéíîñò íàé-ìàëêî 9,90 ëâ. îò 
êíèæàðíèöè "Õåëèêîí", ùå ïîëó÷èòå 
êàðòà çà ó÷àñòèå â êàìïàíèÿòà è 
ïúðâèÿ ñè ïå÷àò âúðõó íåÿ. Ñ âñÿêà 
ñëåäâàùà ïîêóïêà çà ìèíèìóì 9,90 ëâ. 
ùå äîáàâÿòå ïå÷àò. Ñúáåðåòå ëè 5 
ïå÷àòà â êàðòàòà ñè, ìîæå äà 
èçáèðàòå èçìåæäó åäèí îò òðèòå 
ïîäàðúêà – ëóêñîçíè äåòñêè 
åíöèêëîïåäèè íà National Geographic 
Kids îò ïîðåäèöàòà "Îòáëèçî".



Актуалните бестселъри на английски в “Хеликон”

“алхимикът”
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обсидиан представя
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Веднъж на няколко десетиле-
тия се появява книга, която 

променя завинаги живота на 
читателите си. „Алхимикът” е 
една от тях.

Смайващата с мъдростта 
и красотата си история за пас-
тира Сантяго, който напуска 
родните поля на Андалусия, за 
да търси скрито при Египет-
ските пирамиди съкровище, 
е магическа притча за вечния 
човешки стремеж към щастие 
и любов. По своя път Сантя-
го среща циганка гадателка, 
търговец на кристал, крадец, 
обявяващ се за приятел, царя 
на Салим, кервани и воини, 
Фатима – момичето от оазиса 
сред пясъците, и... един алхимик. 
Всички те му помагат да преми-
не през пустинята, но никой не 
може да посочи къде точно се 
намира съкровището.

За да го открие, Сантяго 
трябва да се научи да разчита 
поличбите, да се вслушва в сър-
цето си и да следва мечтите си. 
Тогава ще постигне желанието 
си, ще осъществи своята Лична 
легенда и ще изпълни мисията 
си на земята. Защото има една 
велика истина на тази планета: 
когато много силно искаш нещо, 
цялата Вселена ти съдейства, за 
го постигнеш.

едьовърът на КоелюШ

алхимикът (специално издание)
Паулу Коелю

изд. “Обсидиан”
192 стр., 14,00 лв.

„когато пишех „алхимикът”, се опитвах да раз-
бера защо сме тук. вместо да пиша философски 
трактат, реших да говоря с детето в душата ми. 
за моя изненада милиони други хора по света отго-
вориха на това дете. с тази книга исках да споделя 
с читателите ми въпросите, които превръщат 
живота в приключение точно защото нямат отго-
вори.” Паулу Коелю

Èçäàòåëñòâî "Åãìîíò Áúëãàðèÿ" è 
êíèæàðíèöè "Õåëèêîí" ñòàðòèðàõà 
ñúâìåñòíà êàìïàíèÿ ïîä íàäñëîâ 
„ÊÍÈÃÈÒÅ ÎÒÁËÈÇÎ”. Òÿ ùå ïðîäúëæè 
äî 15 ÿíóàðè. Êóïèòå ëè êíèãà ñ 
êëåéìîòî íà "Åãìîíò Áúëãàðèÿ" íà 
ñòîéíîñò íàé-ìàëêî 9,90 ëâ. îò 
êíèæàðíèöè "Õåëèêîí", ùå ïîëó÷èòå 
êàðòà çà ó÷àñòèå â êàìïàíèÿòà è 
ïúðâèÿ ñè ïå÷àò âúðõó íåÿ. Ñ âñÿêà 
ñëåäâàùà ïîêóïêà çà ìèíèìóì 9,90 ëâ. 
ùå äîáàâÿòå ïå÷àò. Ñúáåðåòå ëè 5 
ïå÷àòà â êàðòàòà ñè, ìîæå äà 
èçáèðàòå èçìåæäó åäèí îò òðèòå 
ïîäàðúêà – ëóêñîçíè äåòñêè 
åíöèêëîïåäèè íà National Geographic 
Kids îò ïîðåäèöàòà "Îòáëèçî".

The Book Thief
Markus Zusak

13,95 лв.

The Catcher in the Rye
Salinger, J. D.

18,95 лв.

Eat Pray Love
Elizabeth Gilbert

18,95 лв.

The Hobbit
J. R. R. TOLKIEN

13,95 лв.

 Looking for Alaska
 John Green

14,95 лв.

 Shantaram
Roberts, Gregory David

26,95 лв.

Арт поредицата на Taschen

2095
лв.2095

лв. 1595
лв. 1595

лв.

1595
лв. 1595

лв.



нови заглавия

Практическа граматика. 
нови правила
Ваня Чернева
изд.: Коала прес
брой стр.: 160
цена: 9.60 лв.

кратка история на 
българския комикс
Антон Стайков
изд.: Кибеа
брой стр.: 238
цена: 40.00 лв.

Бледа синя точица/ 
твърда корица
Карл Сейгън
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 322
цена: 22.00 лв.

изкуството да 
рисуваш
изд.: Книгомания
брой стр.: 240
цена: 24.00 лв.

Презвитер козма
Донка Петканова
изд.: Абагар
брой стр.: 118
цена: 12.00 лв.

свобода и култура
Джон Дюи
изд.: Захарий Стоянов
брой стр.: 206
цена: 10.00 лв.

как да състави 
собствена форекс 
стратегия
Светлин Минев
изд.: Сиела
брой стр.: 258
цена: 16.00 лв.

начала на органичната 
социология
Хърбърт Спенсър
изд.: Захарий Стоянов
брой стр.: 334
цена: 14.00 лв.

Enthusiast представя
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миХаел бар-зоар е автор 
на много романи и документал-
ни книги. той е член на кнесета, 
посланик в съвета на европа и 

бивш съветник на генерал моше 
даян. д-р бар-зоар е преподавал 
в Университета в Хайфа в изра-

ел и в университета „емъри“ в 
атланта, щата джорджия. един 

от най-видните специалисти 
по въпросите на шпионажа. 

официален биограф на давид 
бен гурион и Шимон перес. 

автор на биографията на исер 
Харел, легендарния директор на 

мосад. книгите на бар-зоар са 
преведени на осемнайсет езика.

нисим миШал е един от 
най-видните телевизионери в 
израел. защитил е докторска 

дисертация по политология. ра-
ботил е в израелската държавна 

телевизия като политически 
репортер, кореспондент във 
вашингтон и като генерален 

директор на телевизията.

Според преобладаващото 
мнение МОСАД е най-до-

брата разузнавателна служба в 
света в наши дни. Освен това 
е най-загадъчната и покрита с 
тайнственост.  За първи път 
българският читател ще научи 
истината за МОСАД и ще 
стане свидетел на шокиращи 
разкрития. Книгата „МОСАД. 
Най-великите мисии на израел-
ските тайни служби”, издание 
на „Ентусиаст”, проследява 
най-знаковите и най-опасните 
операции в над шейсетгодиш-
ната история на израелското 
разузнаване. В резултат на задъл-
бочени проучвания и специални 
интервюта с израелски лидери 
и агенти на МОСАД, автори-
те Михаел Бар-Зоар и Нисим 
Мишал описват тези мисии 
с приковаващи вниманието 
подробности. Написана по дей-
ствителни случаи, книгата ще 
заинтригува милиони читате-
ли. Публикувана в над двайсет 
страни, тя бързо се превръща в 
международен бестселър.

Повечето от историите в 
книгата вече са били главната 
тема в общественото прос-
транство, а други се засягат за 
първи път – например истина-
та за иранското ядрено оръжие, 
като особено място е отделено 
на противоборството срещу 
създаването му. Сред най-значи-
мите мисии, които са разгле-
дани, са залавянето на Адолф 
Айхман, противоборството 
срещу „Черен септември”, 

унищожаването на сирийския 
ядрен реактор и на важни 
учени, свързани с развитието 
на ядрената програма на Иран, 
операцията „Диамант”, убий-
ството на Имад Мугниех, един 
от основателите на „Хизбула” 
и враг на Израел; супероръдието 
на Саддам; Арабската пролет, 
проектът „Дир ал Зур” и много 
други. 

Авторите на книгата раз-
криват детайли около личния 
живот на агентите, цената, 
която са платили, за да рабо-
тят за МОСАД, и жертвите, 
които професията им изисква. 
Именно те са скритата й сила. 

апрежение до краен 
предел

“МоСаД. Най-великите мисии”

Н

Мосад. най-великите мисии на израелските тайни служби
Михаел Бар-Зоар, Нисим Мишал

изд. “Enthusiast”
296 стр.+16 стр. цветни фотографии , 17,00 лв.



Световноизвестният роман на един от най-големите и най-оби-
чани гръцки автори е написан в периода 1949–1950 г. на Анти-

бите в Южна Франция. „Капитан Михалис”, част от поредицата 
Vintage на „Ентусиаст”, е великолепно преведен от Георги Куфов, 
чиято работа именно с текстовете на Казандзакис е пример за 
точност и сила на преводаческия труд. 

В центъра на повествованието е капитан Михалис, неприми-
рим и твърд патриот, смел мъж и 
истински критянин. Основно място 
в романа заема Борбата. Борбата 
мужду Християнина и Турчина, между 
Свободата и Тиранията, между До-
брото и Злото. 

В романа са претворени детските 
спомени на Казандзакис. Това е Крит, 
видян през възхитените очи на авто-
ра, съсредоточил в тези своеобразни 
„мемоари“ всичко най-скъпо и ценно 
през годините.

Джоди Пико е всепризнат майстор на житейските драми. 
Нейните истории сякаш спират дъха на читателя, а книгите 

й оставят впечатлението за реално преживяване. „Домашни пра-
вила“ е поредното доказателство за писателския талант на Пико. 
История за отхвърлените и за жертвите на собствените ни пред-
разсъдъци. Джейкъб непрестанно разиграва криминални случаи като 
хоби и се интересува от всичко, свързано с любимата му тема. 

Историята е разказана през очите 
на момчето, което знае, че не се 
вписва в общоприетите норми, но 
и не може да проумее какво точно 
го прави „ненормален“. И когато 
Джекъб е изправен пред съда по обви-
нение в убийство, всички надежди на 
семейството за нормален живот са 
почти мъртви.

капитан михалис домашни правила

капитан Михалис
Никос Казандзакис

изд. “Enthusiast”
640 стр., 20,00 лв.

домашни правила
Джоди Пико

изд. “Enthusiast”
624 стр.

арена “Хеликон”
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Enthusiast представя
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с подаръци 
от Хеликон

с подаръци 
от Хеликон

Светещ глобус

Хартиени 
свещници

Kimmidoll
Летящ фенер

неосветен: политическа карта.
осветен: нощното небе, като 
съзвездията са очертани и 
надписани с техните латински 
научни наименования.

4995
лв.

3000
лв.

3595
лв. 2100

лв.

800
лв.

595
лв.



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

»Á‰‡ÚÂÎÒÚ‚Ó ì‘˛Úî

Любими приказки 
за животните 
от старата ферма
210х295х60 мм, 56 стр., 
цветна, картонена, 
твърда корица с мек пълнеж
и позлатени елементи

ЗЕМЯТА
Илюстрована
енциклопедия
235х270 мм, 608 стр.,
цветна, твърда корица 

Лесно е да смятаме 
Да се научим 
да умножаваме
300х245 мм, 14 стр.,
цветни, картонени 
+ цветни магнитчета

Лека нощ, мило зайче! 
Лека нощ, мило пате! 
250x250 мм, 64 стр., цветни,
твърди корици с мек пълнеж

2900
лв.

1990
лв.

5900
лв.

4900
лв.

1790
лв.

÷ÂÌ‡ Á‡ ·ÓÈ

990
лв.

Фермата• Книга с пъзел
4 пъзела с по 12 елемента,
223х260 мм, цветна, картонена 
твърда корица с мек пълнеж 

Мишлето Мишоран 
185х183 мм, 
32 стр., 
цветна     

Комплект
„Криминалните
загадки на Леонардо“
6 книги в картонена кутия
130х200 мм, 160 стр., 
черно-бели

3000
лв.

1990
лв.

1740
лв.

÷ÂÌ‡ Á‡ ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡

990
лв.1590

лв.

÷ÂÌ‡ Á‡ ·ÓÈ

990
лв.
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Artline Studios представя

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

»Á‰‡ÚÂÎÒÚ‚Ó ì‘˛Úî

Любими приказки 
за животните 
от старата ферма
210х295х60 мм, 56 стр., 
цветна, картонена, 
твърда корица с мек пълнеж
и позлатени елементи

ЗЕМЯТА
Илюстрована
енциклопедия
235х270 мм, 608 стр.,
цветна, твърда корица 

Лесно е да смятаме 
Да се научим 
да умножаваме
300х245 мм, 14 стр.,
цветни, картонени 
+ цветни магнитчета

Лека нощ, мило зайче! 
Лека нощ, мило пате! 
250x250 мм, 64 стр., цветни,
твърди корици с мек пълнеж

2900
лв.

1990
лв.

5900
лв.

4900
лв.

1790
лв.

÷ÂÌ‡ Á‡ ·ÓÈ

990
лв.

Фермата• Книга с пъзел
4 пъзела с по 12 елемента,
223х260 мм, цветна, картонена 
твърда корица с мек пълнеж 

Мишлето Мишоран 
185х183 мм, 
32 стр., 
цветна     

Комплект
„Криминалните
загадки на Леонардо“
6 книги в картонена кутия
130х200 мм, 160 стр., 
черно-бели

3000
лв.

1990
лв.

1740
лв.

÷ÂÌ‡ Á‡ ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡

990
лв.1590

лв.

÷ÂÌ‡ Á‡ ·ÓÈ

990
лв.
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“жената жерав”

Една нощ Джордж – мил и до-
бър човек – е събуден от шум 

в градината си. Невероятно, но 
прекрасен бял жерав е паднал на 
земята, прострелян със стрела 
в крилото. Джордж успява да 
помогне на птицата и докато я 
гледа как отлита, животът му 
започва да се променя.

На следващия ден мила и 
завладяваща жена влиза в студи-
ото му за предпечат. Изведнъж 
цял нов свят се отваря пред 
Джордж и една вечер тя започва 
да му разказва най-невероятната 
история. 

Остроумен, романтичен, 
магически и забавен, романът 
„Жената жерав” е химн на 
творческото въображение и 
празник на разрушителната и 
изкупителната сила на любо-
вта.

ласика от НесК

Жената жерав
Патрик Нес

изд. “Artline Studios”
328 стр., 15,99 лв.

влюбената 
чери

Животът на Чери Костело 
е на път да се промени 

завинаги.
Тя и баща й се преместват в 

Съмърсет, където ги очакват 
нова майка и цяла тумба чисто 
нови сестри.

Още през първия си ден там 
Чери се запознава с красивия 
Шей Флечър. Той е от онзи тип 
момчета, които предизвикват 
сърцебиене до степен, опасна за 
здравето.

Но Шей вече си има приятел-
ка, новата доведена сестра на 
Чери, Хъни. Чери знае, че прия-
телството й с Шей е опасно и 
би могло да 
разруши всич-
ко. Но това 
не означава, 
че тя ще 
стои далеч 
от него...

Влюбената Чери
Кати Касиди

изд. “Artline Studios”
224 стр., 11,99 лв.








