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Благоевград 
ул. “васил левски” №1, 
тел: 02 4604068, blagrad@helikon.bg 
Бургас 
пл. “тройката” № 4, 
тел. 02 4604083, helikonburgas@helikon.bg 
варна - Пикадили Парк 
бул. “приморски парк II” № 482, 
тел. 02 4604073, varna@helikon.bg 
велико Търново 
ул. “васил левски” № 17, 
тел: 02 4604070, v.tarnovo@helikon.bg 
гаБрово 
бул. “априлов” № 40, мол габрово, 
ет. 2, тел. 02 460 4086, gabrovo@helikon.bg 
доБрич 
ул. “25 септември” № 34, 
тел: 02 4604065, dobrich@helikon.bg 
кюсТендил 
ул. “демокрация” № 33, 
тел: 02 4604069, kiust@helikon.bg 
Пловдив 
ул. “райко даскалов” № 13, 
тел: 02 4604064, plovdiv@helikon.bg 
Пловдив - ЦенТър 
ул. “Княз александър батенберг” № 29, 
тел. 02 4604074, plovdiv2@helikon.bg 
русе 
ул. “александровска” № 50, 
тел: 02 4604071, ruse@helikon.bg 
сТара Загора 
ул. “Цар симеон велики” № 100, 
тел: 02 4604066, helikon_sz@helikon.bg
сливен 
ул. Цар освободител № 28
тел. 02 4604079, sliven@helikon.bg 
софия - виТоша 
бул. “патриарх евтимий” № 68, 
тел: 02 4604060, 02 4604061, 
bigbookshop@helikon.bg 
софия - гранд ХоТел България 
бул “Цар освободител” № 4 
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

helikon.bg

Хроника на фараониТе
автор: Питър клейтън
350 илюстрации, 130 цветни

1495
лв.

стара цена 

6000
лв.

Хроника на рускиТе Царе
автор: дейвид уорнс
229 илюстрации, 100 цветни

1495
лв.

стара цена 

6000
лв.

Хроника на маиТе и ТеХниТе 
крале и кралиЦи
автори: саймън мартин и 
николай грубе
336 илюстрации, 86 цветни

1495
лв.

стара цена 

6000
лв.

огледалоТо на свеТа. нова 
исТория на иЗкусТвоТо
автор: джулиан Бел
372 илюстрации, 267 цветни

3495
лв.

стара цена 

10000
лв.

седемдесеТТе големи 
Загадки на диваТа Природа
Под редакцията 
на майкъл дж. Бентън
368 илюстрации, 338 цветни

седемдесеТТе чудеса 
на киТай
Под редакцията 
на джонатан фънби

1995
лв.

стара цена 

8000
лв.

1995
лв.

стара цена 

8000
лв.

уникални книги
на уникални цени

Промоцията е валидна до 31.01.2014 г. или до изчерпване на количествата



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



ново остава нагоре надолу връща се

Класации декември
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Художествена литература
светецът на 
неизбежната лудост
елиф Шафак
егмонт българия

не се връщай
лий чайлд 
обсидиан

венецианският 
договор 
марина Фиорато
Кръгозор

любов
елиф Шафак
егмонт българия

ад
дан браун
бард

Петдесет 
нюанса сиво
е л джеймс
бард

игрите на глада: 
сойка присмехулка
сюзън Колинс
екслибрис

майчин грях
даниел стийл 
бард

черният манастир
нелсън демил
бард

късметът на 
смотаняка
Кърт вонегът
ера

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1490
лв.

1490
лв.

1499
лв.

1699
лв.

1200
лв.

1699
лв.

1999
лв.

1490
лв.

1800
лв.

1700
лв.

неХудожествена литература
мосад. най-великите 
мисии на израелските 
тайни служби
михаел бар-зоар
Enthusiast

шайка
антон тодоров
Millenium

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

Политиците! Парите! 
мръсните им тайни
григор лилов
Кайлас

Храна за душата
джак Корнфийлд
Хермес

Хлебната сода – пепел 
от божествения огън
росица тодорова
распер

география на 
блаженството
ерик уайнър
Фабер

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

Пътят на 
самозависимостта
Хорхе букай
Хермес

Пшеницата - 
маскираният убиец
уилям дейвис
Intense

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1700
лв.

900
лв.

599
лв.

1396
лв.

1495
лв.

1000
лв.

1800
лв.

1195
лв.

1495
лв.

1900
лв.

през зимата на 1985 г. едно 
семейство е брутално избито 
пред очите на седемгодишната 
либи – най-малката дъщеря на 
дей. всичко се променя за нея и 
брат й. тя свидетелства срещу 
бен, обричайки го на доживотен 
затвор, а себе си на безпътен 
живот.

двадесет и четири години 
по-късно, когато медийната й 
слава е избледняла, а парите в 
банковата й сметка са свърши-
ли, либи дей се присъединява към 
любителския Клуб на следовате-
лите, изкушена от предложени-
ето им за бързи и лесни пари, за 
да разкрие смъртта на семей-
ството си и може би да оневини 
брат си. в хода на разследването 
обаче истината за онази нощ се 
оказва шокираща…

това е сюжетът на новата 
книга на джилиан Флин. „мрак” е 
разтърсващ и смразяващ с езика 
си, интелигентен и оригинален. 
историята е предадена брилянт-
но от авторката – несъмнено 
талантлив разказвач. Флин 
смесва майсторски настояще и 
минало, като дава на читателя 
три различни гледни точки за 
трагичния завършек на семей-
ство дей. „мрак” на джилиан 
Флин без съмнение е майсторски 
написан. сравняван с брилянтния 
„Хладнокръвно” на труман Капо-
ти, той обещава да е сензация в 
жанра трилър.

К н иж аря т 
п ре п о р ъ ч в а

“Мрак” – 
сензацията в 
жанра трилър

мариеТа иванова
ХелиКон-русе
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Класации декември

ново остава нагоре надолу връща се

тийн Книги
малкият принц
антоан дьо сент 
екзюпери
лъчезар минчев

дръндьото: направи 
си сам книга
джеф Кини
дуодизайн

къде си, аляска?
джон грийн
егмонт българия

голяма книга на българ-
ските владетели
станчо пенчев
пан

вината в нашите звезди
джон грийн
егмонт българия

смарагдовозелено 
кн.3 от трилогията 
скъпоценни камъни
Керстин гир
ибис

Три метра над небето
Федерико моча
Skyprint

домът на Хадес. книга 
от поредицата героите 
на олимп
рик риърдън
егмонт българия

дневниците на загубе-
нячката.
рейчъл рене ръсел
артлайн студиос

Приказка за 
вълшебната флейта
волфганг амадеус моцарт, 
емануел Шиканедер
Enthusiast

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

600
лв.

1499
лв.

1990
лв

1199
лв.

4000
лв

1490
лв.

990
лв.

790
лв.

990
лв.

1490
лв.

елеКтронни Книги
винена афера
питър мейл
гурме

училище за вкусове и 
аромати
ерика бауъмайстър
гурме

една година в Прованс
питър мейл
гурме

угощението на джон 
сатърнъл
лорънс норфък
гурме

Последният китайски 
готвач
никол монес
гурме

кръв, кости и масло
габриел Хамилтън
гурме

синът на собек. 
книга от поредицата 
Хрониките на кейн
рик риърдън
егмонт българия

избрани приказки от 
старите ракли
двуезична библиотека

Пшеницата - 
маскираният убиец
уилям дейвис
Intense

светецът на 
неизбежната лудост
елиф Шафак
егмонт-българия

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1400
лв.

199
лв.

000
лв

995
лв.

1299
лв.

1400
лв.

1600
лв.

2200
лв.

1400
лв.

1200
лв.

„стоунър” е пример за това как 
книжната гилдия в европа се нае 
да възроди една литературна 
мистификация. написан и заб-
равен през 1965 г., романът на 
американеца джон уилямс, едва 
ли щеше да види бял свят, ако 
зад него не стояха анна гавалда, 
джулиан барнс, иън макюън, 
британската верига книжарници 
„уотърстоунс”.

Какво видяха всички те в ис-
торията на един университет-
ски преподавател от средния 
запад между началото и средата 
на миналия век, разказана така 
пестеливо. вероятно времето, 
заключено от сухия режим  до 
войната във виетнам. може би 
изгубеното за мнозина умение да 
се пише просто, ясно и овладяно.  
или отзвук от умората на 
толкова  модернистични хватки. 
най-вече дързост – да покажеш 
себе си като литературен 
персонаж, да се произнесеш за 
своя живот като страничен 
наблюдател и да угаснеш тихо. 
защото, без  съмнение, прото-
тип е самият автор.

текстът увлича с бавния 
си ритъм, нежна меланхолия и 
натрапливо чувство за дълг. 
героят създава впечатление, 
че живее механично, а вместо 
него дисциплината на ума му 
върши „работа”: и когато излиза 
с единствения си костюм от 
фермата в мисури и влиза в ака-
демичния свят, и когато се жени 
– неуверен, отглежда дъщеря си 
– щастлив, учи студентите си – 
отдаден, преживява амбициите 
на средата – сломен, и когато 
умира с въпрос към себе си: 
„Какво очакваше?”

„стоунър” е естествената 
смърт на малкия разказ за голе-
мия човек, чиято инерция рано 
или късно ще съживи другите.

К н иж аря т 
п ре п о р ъ ч в а

възраждането 
на една 
мистификация

людмила еленкова 
ХелиКон-българия



нови заглавия

Шегите на феята 
Малвина
Джеръм К. Джеръм
изд.: Фама
брой стр.: 168
цена: 12.00 лв.

огнена светлина
Софи Джордан
изд.: Пергамент Прес
брой стр.: 320
цена: 12.00 лв.

пустинния скорпион
Бранимир Събев
изд.: Ибис
брой стр.: 272
цена: 11.90 лв.

от Космоса с любов
Станислава 
Чуринскиене
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 266
цена: 13.90 лв.

Капризите на сърцето
Сюзън Елизабет Филипс
изд.: Ибис
брой стр.: 380
цена: 13.90 лв.

Старата болест
Решат Нури Гюнтекин
изд.: Рива
брой стр.: 240
цена: 10.00 лв.

Дар от съдбата
Джаки д‘Алесандро
изд.: Ибис
брой стр.: 312
цена: 12.90 лв.

не се връщай
Лий Чайлд
изд.: Обсидиан
брой стр.: 416
цена: 17.00 лв.

Още преди да бъде публи-
куван, романът на Дан 

Браун „Ад” оглави класациите за 
най-обсъждана книга в социал-
ните мрежи. Новите приклю-
чения на професор Лангдън бяха 
очаквани от почитателите 
на жанра трилър в цял свят, 
защото бяха изминали 4 години 
от излизането на „Изгубеният 
символ”.  На 14 май се състоя и 
световната премиера и веднага 
литературната загадка, описана 
между кориците на „Ад”, се 
превърна в най-купуваната 
книга на англоезичния пазар в 
този момент.  Месец по-късно 
романът излезе и на български. 
Българският читател показа, 
че е част от глобалния свят и 
„Ад” моментално оглави топ 10 
на книжарници „Хеликон”. До-
минацията на романа продължи 
до ноември, което го превърна 
в безспорния бестселър на бъл-
гарския книжен пазар за 2013 г. 
Въпреки многото критики, 
както и гафове на самия Дан 
Браун, „Ад” продължава да бъде 
най-купуваната книга и вероят-
но ще бъде и през 2014 г. 

Феноменът на българския кни-
жен пазар обаче е романът „Лю-
бов” на родената в Страсбург 
турска писателка Елиф Шафак. 
„Любов” беше публикувана на 
български през 2010 г. Миналата 
година книгата оглави ранглис-
тата за най-продавана книга, а 
тази година заема престижното 
второ място. Всъщност Шафак 
е любимата чуждоезична писа-

телка – още две нейни книги са 
в топ 20 на „Хеликон” – „Дворе-
цът на бълхите” е на 12-то мяс-
то, а „Черно мляко: За писането, 
майчинството и харема вътре 
в нас” на 16-то. В началото на 
ноември „Егмонт-България” 
публикува още една книга на Ша-
фак –„Светецът на неизбежната 
лудост”, която също зае челно 
място в седмичните топ 10 на 
„Хеликон”.

Книгата с най-голяма лите-
ратурна стойност от чужд 
автор,издадена през изминалата 
година, несъмнено е „А плани-
ните ехтяха” на американския 
автор от афганистански произ-
ход Халед Хосейни. Третият му 
роман зае 4-то място в годиш-
ната класация на „Хеликон”.

Въпреки солидната конкурен-
ция българските писатели също 
се радват на внимание. Безспор-
но най-четеният и съответно 
най-продаваният български 
автор е Георги Господинов. Две 
книги на носителя на „Цветето 
на Хеликон” за 2012 г. са в топ 
20. „Невидимите кризи” (есета) 
е на 18-то място, а сборни-
кът с разкази „И всичко стана 
луна” заема 8-то, след като в 
продължение на 3 месеца беше 
единствената българска книга в 
топ 10. 

„Руският съсед” на Михаил 
Вешим е на 15-то място, а 
„Сестри Палавееви в бурята 
на историята” на Алек Попов 
заема 17-тото. 

Най-купуваната българска 

книга от раздела за нехудожест-
вена литература е „Българите 
срещу олигархията. Задкулиси-

ето на прехода” – дебютната 
книга на социолога Антон 
Тодоров.

Лира представя
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юбов” срещу “Ад”Л
най-продаваните през 2013 г. в “Хеликон”

1. ад  Дан Браун

2. любов  Елиф Шафак

3. Петдесет нюанса сиво  Е Л Джеймс

4. а планините ехтяха  Халед Хосейни

5. лечебният код  Д-р Алекс Лойд, Д-р Бен Джонсън

6. да продължа без теб  Хорхе букай, 
 силвия салинас

7. малкият принц  Антоан дьо Сент Екзюпери

8. и всичко стана луна  Георги Господинов

9. Петдесет нюанса освободени  Е Л Джеймс

10. монахът, който продаде своето ферари 
 Робин Шарма

11. скритият дар  Джериес Авад

12. дворецът на бълхите  Елиф Шафак

13. дневникът на един дръндьо  Джеф Кини

14. география на блаженството  Ерик Уайнър

15. руският съсед  Михаил Вешим

16. черно мляко  Елиф Шафак

17. сестри Палавееви в бурята на историята 
 Алек Попов

18. невидимите кризи  Георги Господинов

19. Зимоковецът  Тери Пратчет

20. Българите срещу олигархията  Антон Тодоров

то
п 
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нови заглавия

Черният манастир
Нелсън Демил
изд.: Бард
брой стр.: 480
цена: 16.99 лв.

поезия
Гийом Аполинер
изд.: Захарий Стоянов
брой стр.: 208
цена: 12.00 лв.

реално и нереално
Урсула Ле Гуин
изд.: Бард
брой стр.: 669
цена: 24.95 лв.

Морелси
Чайна Миевил
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 400
цена: 19.90 лв.

Старите дни
Дена Попова
изд.: Хермес
брой стр.: 88
цена: 7.95 лв.

Джинджифиловата 
къща
Карин Герхардсен
изд.: Бард
брой стр.: 320
цена: 15.99 лв.

Жив да си, Марко 
тотев
Христо Буковски
изд.: Лектон
брой стр.: 326
цена: 15.00 лв.

Животът и 
приключенията на 
робинзон Крузо
Даниъл Дефо
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 282
цена: 17.90 лв.

Алек Попов е първият 
писател, който печели 

Наградата за нова българска 
художествена проза „Хеликон” 
за втори път. Церемонията 
по награждаването се състоя 
на 12 декември в столичната 
книжарница „Хеликон-Витоша”. 
Журито на престижния приз 
присъди на Попов наградата за 
новия му роман „Сестри Пала-
вееви в бурята на историята”, 
11 години след като авторът 
получи първата награда „Хели-
кон” за „Ниво за напреднали”.

„Сестри Палавееви в бурята 
на историята” изпъква с впе-
чатляващия творчески риск да 
се обърне към една двусмислена в 
общественото съзнание епоха. 
Изпъква, разбира се, и с високия 
художествен резултат от този 
риск”, са мотивите на журито: 
Калин Донков (председател), 
Кристин Димитрова, Юри Ла-
заров, Андрей Захариев и Бойко 
Ламбовски.

Ето какво каза Алек Попов 
при получаването на „Орлето 
на Хеликон”:

„Благодаря на журито за 
липсата на предразсъдъци. 
Благодаря на издателите ми от 
„Сиела”, на „Хеликон” и другите 
книжарници, които разпрос-
траниха романа, както и на 
читателите ми. 

Книгата ми безспорно е 
предизвикателна и предизвиква 
полемики. Темата й е още бо-
лезнена, трудна, не сме на „ти” 
с нея. Струва ми се, че книги 

като тази, които говорят за 
този труден период по такъв 
начин, помагат да преодолеем 

историческите вражди, които 
продължават да разделят бъл-
гарското общество. 

Мечтая да видя процес на 
национално помирение, който 
да ни позволи да вървим напред, 
защото помирението е много 
важно за успеха на всяка нация. 
Писах първата част на книгата 
в по-спокойна обстановка. За 
втората част ситуацията е 
променена - виждаме как при-
зраците от миналото, които 
сме мислели, че са останали в 
историята, се съживяват с 
неочаквана сила. 

Това прави задачата ми 
много по-трудна, защото всеки 
писател се нуждае от истори-
ческа дистанция. За съжаление, 
времето, в което живеем, 
прави тази дистанция много 
по-къса, историческите рани 
оживяват и това е плашещо, 
но и ни казва, че страницата не 
е затворена и трябва да минем 
през нея, за да стигнем до по-
добро бъдеще”. 

Още 11 заглавия бяха номини-
рани за наградата: две книги на 
Людмил Тодоров – „Разкази” и 
„Шлеп в пустинята”, „Внукът 
на Хемингуей” на Деян Енев, 
„Апарат” на Васил Георгиев, 
„Бежанци” на Весела Ляхова, 
„Кучета под индиго” на Чавдар 
Ценов,  „Анапеста” на Симо 
Андонов, „Радикална еврейска 
енциклопедия” на Петър Волгин, 
„Студентът по хармония 
(балада за Виктор Пасков)”  на 
Красимир Дамянов, „Без ми-
лост” на Иван Голев и „Записки 
на свинята” на Ина Вълчанова.

алек попов:

Благодаря за липсата 
на предразсъдъци

Орлето на Хеликон

7
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лорън оливър е родена 
през 1982 г. в Куинс, ню 

йорк. завършва философия 
и литература в чикагския 

университет и има магис-
търска степен по творче-
ско писане от нюйоркския 
университет. Като малка 

дописвала историите на 
книгите, които е прочела, 

защото просто не можела 
да се раздели с героите. 

през 2004 г., точно след ди-
пломирането си, разпраща 

до много издателства пър-
вия си роман за възрастни. 

той обаче така и не вижда 
бял свят. започва да пише 

романи за тийнейджъри, 
когато постъпва на работа 

като асистент-редактор 
в издателство „пенгу-

ин”, именно в отдела за 
юношески издания. така през 

2010 г. излиза дебютният 
й роман „моят свети 

валентин”, който вече е 
преведен на над 30 езика, а 

правата за филмирането 
му са купени от Fox 2000. 
„моят свети валентин” е 
вторият роман на лорън 

оливър, по който се заснема 
филм след „делириум”.

Пандемониум” е дългоочак-
ваното продължение на 

бестселъра на „Ню Йорк таймс” 
„Делириум”. Вдъхновена от есе 
на колумбийския писател Габри-
ел Гарсия Маркес, посветено на 
любовта, Лорън Оливър развива 
идеята за любовта като бо-
лест. Действието се развива в 
утопично общество, в което 
всички тийнейджъри са подлага-
ни на задължителна процедура. 
Тя ще ги „излекува” завинаги от 
възможността да се влюбват, 
да изпитват чувства и емоции. 

Втората книга от три-
логията на Лорън Оливър 
проследява живота на главната 
героиня Лена, изправена пред 
нови предизвикателства. 
Алекс, в когото Лена се влюбва 
в първата част, вече го няма, 
а тя попада на място, което 
е виждала само веднъж преди 
това – Пустошта. Лена е 
открита от група на Невалид-
ните – т.е. на избягалите, за да 
не ги подложат на процедурата, 
която завинаги ги лишава от 
възможността да се влюбват, 
да обичат, да изпитват и 
изразяват чувствата си. Тук 
Лена среща приятели, но също 
така открива, че животът на 
свобода не е толкова лесен. Тъй 
като са сред малцината избягали 
от „лекарството” и все още 
могат да изпитват емоции, тя 
и новите й приятели решават, 
че трябва да направят всичко 
възможно, за да освободят съ-
народниците си от „затвора”, 

в който живеят. Задачата се 
оказва изключително трудна за 
осъществяване.

Изправена пред може би 
най-тежкото си предизвика-
телство, Лена среща и нова 
любов, която ще разтърси и 
без това нестабилния й живот.  
Ще трябва да вземе трудно 
решение, както и да се справи с 
последиците от него. Но в име-

то на любовта си заслужава да 
поемеш най-големите рискове. 
Защото лишените от любов са 
лишени от всичко.

Феновете са единодушни, че 
„Пандемониум” е невероятно 
продължение, което ни подгот-
вя за финала на трилогията – 
„Реквием”.

родължението на 
“Делириум”

“пандемониум”

П

пандемониум
Лорън Оливър

изд. “Enthusiast”
328 стр., 16,00 лв.

нови заглавия

този път за болката
Михайло Пантич
изд.: Колибри
брой стр.: 264
цена: 15.00 лв.

Кръгът на боговете
Й. М. А. Бисхьовел
изд.: Сиела
брой стр.: 152
цена: 10.00 лв.

Смахнат, свободен
Беате Гримсрюд
изд.: Прозорец
брой стр.: 496
цена: 16.00 лв.

Коранът от 
йерусалим
Хесус Маесо де ла 
Торе
изд.: Сиела
брой стр.: 584
цена: 18.00 лв.

Дневниците на 
виаграта
Барбара Роуз Брукър
изд.: Бард
брой стр.: 304
цена: 14.99 лв.

Кръстницата
Керстин Гир
изд.: Ибис
брой стр.: 316
цена: 11.90 лв.

Японски загадки. 
отоме
Лора Джо Роуланд
изд.: Труд
брой стр.: 460
цена: 12.99 лв.

в един човек
Джон Ървинг
изд.: Обсидиан
брой стр.: 560
цена: 19.00 лв.



нови заглавия

Завръщане на острова
Барбара Делински
изд.: Хермес
брой стр.: 440
цена: 14.95 лв.

палма в северна 
страна
Моюру Хана
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 80
цена: 12.00 лв.

портрет на поета 
като млад
Недялко Славов
изд.: Хермес
брой стр.: 160
цена: 11.95 лв.

лъжовен свят
Орхан Кемал
изд.: Делакорт
брой стр.: 326
цена: 12.00 лв.

Enthusiast представя
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След любимата книжка на малки и големи „Пук и Чук”, в края на 
2013 г. излязоха още две книги от норвежкия писател Турбьорн 

Егнер:  „Хора и разбойници в Кардамоновия град” и „Мишока Ка-
терач и другите животни в Гората на склона”, отново с ориги-
налните корици и илюстрации на автора. На езика на най-малките 
Егнер ни дава урок по социализиране 
и ни учи на уважение към закона, пред 
който всички са равни. Със своя 
възпитателен характер и „Мишока 
Катерач и другите животни в Гора-
та на склона” е призив да се търси 
онова, което обединява и изгражда 
доверието както между деца и въз-
растни, така и между различните 
хора и народи.

В средата на 80-те години от дъното на душата ми се надигна 
тревожно предчувствие, че бързо трябва да разкажа преживя-

ното, защото идва ново време, в което всичко ще се промени и 
за всичко ще бъде късно. Така се роди „Убий Българина!” – книга за 
моето начало...”

Това са думи на Любомир Левчев, с които той ни въвежда в 
един роман от спомени – живи, ярки, каквито могат да бъдат само 
спомените от детството. Както 
при размесването на колода карти, 
авторът редува случките от личния 
си живот с тези от обществения, за 
да ни направи свидетели на любопит-
ни подробности около събитията 
от 9 септември 1944 г.

Следват още две части: „Ти си 
следващият” и „Панихида за мъртво-
то време”.

мишока Катерач и другите 
животни в гората на склона

убий българина!

Мишока Катерач и другите 
животни в гората на склона

Турбьорн Егнер
изд. “Enthusiast”

96 стр., 15,00 лв.

Убий българина!
Любомир Левчев
изд. “Enthusiast”

328 стр., 18,00 лв.

495
лв./бр.

Промоцията е валидна до 
изчерпване на количествата



нови заглавия

тета лечение за 
напреднали
Ваяна Стайбъл
изд.: Аратрон
брой стр.: 408
цена: 18.00 лв.

Многомерната енергия 
на вселената
Генадий Кибардин
изд.: Паритет
брой стр.: 208
цена: 13.99 лв.

българия и 
княз бисмарк - 
създателят на 
модерна германия
Константин Косев
изд.: Захарий Стоянов
брой стр.: 278
цена: 15.00 лв.

подсъзнанието 
може всичко/ ново 
допълнено издание
Джон Кехоу
изд.: ИнфоДар
брой стр.: 198
цена: 12.99 лв.

вълшебството на рила
Милка Кралева, 
Светослав Петрусенко
изд.: Кибеа
брой стр.: 176
цена: 25.00 лв.

покорителят на 
небесата: Животът ми 
като свободен полет
Феликс Баумгартнер
изд.: Вакон
брой стр.: 0
цена: 16.00 лв.

българска национална 
история т.2
Рашо Рашев, 
Георги Атанасов, 
Живко Войников и др.
изд.: Абагар
брой стр.: 448
цена: 30.00 лв.

невена Коканова. Коя 
съм аз
Георги Тошев
изд.: Сиела
брой стр.: 160
цена: 12.00 лв.

Лабиринт представя
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джон уилямс (1922-1994) днес 
е преоткриван в цял свят като 

американски писател с уникални 
потресаващи книги.  автор е на 

четири романа: „нищо освен нощ” 
(1948), антиуестърна „бъчърс 

Кросинг” (1960), който в много 
отношения проправя пътя за 

творбите на Кормак маккарти и 
по който режисьорът сам мендес  

снима филм, „стоунър” (1965) и  
историческия епистоларен роман 
„август” (1972), отличен с нацио-

налната награда за литература.

Книга на годината  за 2013” 
– престижна награда, 

присъждана от 4000 книжари в 
„Уотърстоунс”, най-мощната 
верига от книжарници във Вели-
кобритания, Белгия, Холандия и 
Ирландия.

Романът, който покори 
Европа. И я разплака.

Необикновена книга за обик-
новения живот на едно момче, 
което тръгва от дълбоката 
американска провинция и се 
издига до университетски пре-
подавател. В романа не се случва 
нищо. По-точно, случва се цял 
един живот, белязан от тихо 
отчаяние и неизчерпаеми запаси 
от достойнство.

Стилът на Уилямс е предел-
но изчистен, аскетичен, оголен 

до мускула, в него няма и една 
излишна дума и това създава  
особена съпричастност със съд-
бата на главния герой - Стоунър 
би могъл да бъде всеки от нас.

Джон Уилямс издава „Сто-
унър” преди близо половин век. 
Преди няколко години романът 

е преоткрит и заживява нов 
живот - включен е в автори-
тетната поредица на „Ню 
Йорк Ревю ъф Букс”, а в Европа 
се превръща в голямата литера-
турна сензация на 2013 година.

еобикновен роман
“Стоунър”

Н

„невероятен!”
Мирослав Пенков, в. „Дневник”

„роман за тихото геройство на 
моралния избор.”

Милена Златарова, „Аз чета”

„вероятно най-добрият образец на 
минимализма, който някога съм 
чел.” Стивън Елиът

„един от великите забравени рома-
ни на миналия век. През последните 
няколко години съм купил от него 
поне 50 бройки – за подарък на при-
ятели. от тази книга изпадат във 
възторг и писатели, и читатели.”

Колъм Маккан, в. „Гардиан”

„стоунър е съвършен роман, разка-
зан толкова добре, написан толкова 
красиво, че направо те разтърсва.”

„Ню Йорк Таймс”

„красив, тъжен, напълно убедителен 
разказ за цял един живот. изумен 
съм, че такъв добър роман е убяг-
вал толкова дълго на вниманието 
ни.” Иън Макюън

„страхотен роман с отекваща 
като ехо тъга.” Джулиан Барнс

„романът е изтъкан от най-сък-
ровените житейски мигове и 
страсти.” 

„Индипендънт”

Стоунър
Джон Уилямс

изд. “Лабиринт”
304 стр., 17,00 лв.



нови заглавия

осъдени души
Димитър Димов
изд.: Сиела
брой стр.: 320
цена: 14.00 лв.

борджиите
Александър Дюма
изд.: Персей
брой стр.: 320
цена: 11.98 лв.

бялата принцеса
Филипа Грегъри
изд.: Еднорог
брой стр.: 512
цена: 19.90 лв.

изола
Изабел Абеди
изд.: Дамян Яков
брой стр.: 256
цена: 13.00 лв.

Силна като смъртта
Ги дьо Мопасан
изд.: Фама
брой стр.: 240
цена: 12.00 лв.

пиратът папа
Александър Парадисис
изд.: Персей
брой стр.: 256
цена: 9.98 лв.

Сензационни новини
Ивлин Уо
изд.: Фама
брой стр.: 264
цена: 14.00 лв.

Мистерията на 
пасианса
Юстайн Гордер
изд.: Дамян Яков
брой стр.: 384
цена: 14.00 лв.

Ера представя
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Кои са любимите гозби и 
питиета на Фердинанд I, 

цар Борис III, Петко Р. Славей-
ков, Любен Каравелов? Кои са 
предпочитаните специалитети 
на Иван Вазов, Елин Пелин, Йор-
дан Йовков, Елисавета Багряна, 
Яна Язова? Къде и какво хапват 
за последно Стефан Стамболов 
и Яне Сандански? Как някогашни-
те ресторантьори рекламират 
и привличат клиенти? Каква е 
тайната на прочутия тюрлю 
гювеч? 

Това са само част от при-
мамките в книгата! Авторът 
е ползвал свидетелства на 
очевидци, пръснати в мемоари, 
разгръщал е стари вестници, 
потърсил е запазени снимки и ме-
нюта. Разказът му възкресява по-
подробно „кулинарното” начало 

на ХХ век. В това отминало 
време определено е имало хора, 
които са знаели как да направят 
живота си по-приятен. Прило-
жени са автентични рецепти, 
а повечето от снимките се 
публикуват за първи път.

Петър Величков е автор на 
бестселърите „Страсти и скан-
дали в царска България”, „Софий-
ските потайности”, „Яна Язова: 
проклятието на дарбата”.

улинарни 
тайниК

“Какво хапнаха и пийнаха великите българи”

Какво хапнаха и пийнаха великите българи
Петър Величков

изд. “Ера”
248 стр. с 48 страници снимков материал, 

14,00 лв.

похищението
Като повечето делови жени 

Морган Купър трудно 
балансира между грижите за де-
цата и кариерата си. Не може да 
разчита на съпруга си Адам – ад-
вокат и работохолик, с когото 
преживяват тежки моменти на 
кавги и отчуждение. 

Но за разлика от другите 
майки в спокойния жилищен 
квартал, Морган е специален 
агент на ЦРУ. В едно прекрасно 
пролетно утро тя получава 
спешно назначение и заминава на 
тайна мисия за една от най-горе-
щите точки в света.  Там, уви, 

попада в капана на предател-
ства и политически интриги 
и скоро се оказва в смъртна 
опасност. 

Сама срещу всички. Шефове-
те й от ЦРУ, както и чуждес-
транните дипломати, бързо и 
удобно забравят за съществува-
нето на Морган.

Единственият човек, който 
не се отказва да я спаси, е... 
Адам.

След едногодишна забрана 
романът най-после се появява 
на бял свят. „Похищението” е 
впечатляващ политически три-

лър, брутален и безкомпромисен. 
Написан е по действителен 
случай.

Дейвид Роуз е разследващ 
журналист, който вече 20 годи-
ни отразява събитията около 
тайните операции на спецслуж-
бите в най-невралгичните точ-
ки в света. В процеса на писане 
Роуз е изпращал текстове от 
романа на оперативни агенти 
от разузнаването.

похищението
Дейвид Роуз

изд. “Ера”
352 стр., 14,00 лв.

„известният литературен детектив 
Петър величков ни повежда през бохемската 
история на следосвобожденска България – 
кафенета, аперитиви, кръчми, сладкарници, 
посещавани от цвета на интелигенцията - 
вазов, елин Пелин, славейков, Балабанов…”

Lira.bg



нови заглавия

основи на 
статистиката за 
социалните и 
поведенческите науки
Бари Коен; Р. Брук Лий
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 424
цена: 23.00 лв.

Мъдростта на древна 
индия: Капка върху 
лотосов лист Кн.6 от 
бележки от вечността
изд.: Пергамент Прес
брой стр.: 272
цена: 6.99 лв.

5-те случая: Човекът 
вълк. из историята 
на една инфантилна 
невроза
Зигмунд Фройд
изд.: Критика и 
хуманизъм; Стигмати
цена: 23.00 лв.

лек за душата
Франк Декер
изд.: Сиела
брой стр.: 230
цена: 12.00 лв.

психология. 
еволюционно 
феноменологичен 
подход
Борис Минчев
изд.: Сиела
брой стр.: 584
цена: 18.00 лв.

Самотни пътешествия
Йосиф Бродски
изд.: Факел Експрес
брой стр.: 323
цена: 23.00 лв.

Сърцето на човека и 
неговата способност за 
добро и зло
Ерих Фром
изд.: Захарий Стоянов
брой стр.: 208
цена: 12.00 лв.

Дива любов
Джил Едуардс
изд.: Аратрон
брой стр.: 430
цена: 20.00 лв.

Интервю
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марина Фиорато е родена в 
манчестър и е наполовина вене-

цианка, наполовина англичанка. 
има степени по история от окс-

форд юнивърсити и от универ-
ситета във венеция. работила 
е като илюстратор, актриса и 

филмов критик. правила е дизай-
на на турнетата на рок групи 

като U2 и Rolling Stones. живее в 
северен лондон със съпруга, сина 
и дъщеря си. досега на български 

език са издадени 5 нейни книги: 
„стъкларят от мурано”, „тайната 

на ботичели”, „мадоната на 
бадемите”, „дъщерята на сиена” 

и „венецианският договор”.

Вашите книги са много популярни в 
България. Ние сме малка страна, но 

бихте ли рискували да посегнете към 
сюжет с българска следа? Познавате ли 
някаква част от българската история?

 Да, с удоволствие бих написала нещо 
за България някой ден! Не твърдя, че съм 
експерт по българска история, но когато 
изучавах Четвъртия кръстоносен поход, 
се заинтересувах от отношенията на цар 
Калоян и папата. Бих искала да проуча по-
подробно въстанията в Търново (1598 и 
1686 г.), защото ми е интересно, че Хабсбур-
гите са подкрепили  опитите на българите 
да отхвърлят властта на Османската 
империя.

Историята, която разказвате във „Вене-
цианският договор”, е свързана с Осман-
ската империя и нейната инвазия към 
Европа, а българите са в нейните предели 
тогава. Можете ли да предположите, че 
гениалният архитект Андреа Паладио е 
имал български ученици? Те се изявяват в 
епохата на Българския ренесанс, но малко 
българи знаят това.

Предполагам, че е възможно Паладио да 
е имал български ученици, защото знам, че 
България е прочута с архитектурата си. 
Той със сигурност е вдъхновил безброй мла-
ди архитекти и е повлиял върху строежа на 
множество светски и религиозни сгради по 
целия свят.

Трудна ли е историческата Ви подготов-
ка, преди да започнете да пишете един 
роман? Ползвате ли научни източници?

Принципно всяка година отделям близо 
шест месеца в проучване и шест месеца в 
писане. Така че се отнасям към предвари-
телната подготовка на романите си много 
сериозно. Неизбежно е да допускам грешки, 

но определено се старая написаното да 
отговаря възможно най-пълно на духа на 
епохата, в която е ситуирано действие-
то. За „Венецианският договор” използвах 
повече исторически извори от обикнове-
но, защото в книгата има силно застъпен 
елемент медицина. Трябваше да проуча 
доста подробно османските медицински 
текстове от Константинопол, както и 
постиженията на западните медицински 
школи в Падуа и Болоня. Проучванията на 
чумата бяха особено интересни – открих 
някои невероятни лекове и средства, с 
които са се борили срещу болестта, като 
носенето на жабешка кожа около врата или 
спукването на чумните циреи с помощта на 
живи гълъби!

По принцип епохата на Ренесанса в Евро-
па е вълнуваща. Коя е причината нейни-
те главни действащи лица – художници, 
архитекти, писатели, музиканти и т.н., 
да оставят неразгадани кодове?

Мисля, че хората, живели през Ренесанса, 
са били свикнали с кодовете – всеки път, ко-
гато са отивали в църквата, те са виждали 
алегорическите фрески по стените, насите-
ни с религиозен смисъл. За тях е имало някои 
определени мотиви, които са разпознавали 
безпогрешно и винаги в живописта или ар-
хитектурата – нарът например е символи-
зирал Възкресението, лилията – Дева Мария, 
черните и бели кучета са представлявали 
доминиканските монаси. В съвременната 
епоха ние принципно сме забравили тази 
символика, затова е вълнуващо да погледнем 
назад и да научим езика на Ренесанса още 
веднъж.

Склонна ли сте да потърсите интригу-
ващи сюжети извън Ренесанса?

Винаги. Не съм свързана с окови към 

их искала да проуча по-подробно въстанията 
в ТърновоБ



нови заглавия

режисьорът на 
човешката драма
Димитър Кръстев
изд.: Дилок
брой стр.: 240
цена: 13.00 лв.

напиши го и ще се 
сбъдне
Хенриет Ан Клаусър
изд.: Intense
брой стр.: 256
цена: 15.00 лв.

направете живота си 
изключителен!
Луиз Хей, 
Черил Ричардсън
изд.: Кибеа
брой стр.: 152
цена: 12.00 лв.

пътят на 
самозависимостта
Хорхе Букай
изд.: Хермес
брой стр.: 208
цена: 14.95 лв.

Свързване с душата
Ан Джоунс
изд.: Кибеа
брой стр.: 288
цена: 16.00 лв.

Книгата на живота
Нина Ничева
изд.: Аратрон
брой стр.: 267
цена: 14.00 лв.

истинската история на 
христина Морфова
Румяна Лечева
изд.: Сиела
брой стр.: 488
цена: 16.00 лв.

начинанието 
алдебаран
Ян ван Хелсинг
изд.: Дилок
брой стр.: 296
цена: 18.00 лв.

их искала да проуча по-подробно въстанията 
в Търново

Марина Фиорато:

Интервю
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някакъв времеви период. Добрата история 
е добра история и определено се виждам как 
пиша нещо за съвсем различна епохи някоя 
ден. Втората световна война предоставя 
много богати възможности за изследвания 
и интересни сюжети, нашата съвременна 
епоха – също.

Във Великобритания има голям интерес 
към историческите четива, съдейки по 
наградите, които получава Хилари Ман-
тел. Как си го обяснявате?

Мисля, че британците сме малко обсебе-
ни от миналото си – имаме богата история 
и понякога ни харесва една идея повече да се 
взираме назад. Ние също сме малка страна и 
мисля, че сме изкушени да се връщаме назад 
във времето, когато сме били по-значими 
на световната сцена – във времената на 
повечето ни крале с име Хенри и Елизабет, 
когато сме били суперсила във всеки смисъл 
на думата!  Според мен голяма отговор-
ност за това има Шекспир – ние се гордеем 
с националния си поет, напълно оправдано, 

и имаме силна традиция в разказването на 
исторически сюжети. Самият Шекспир 
се е вдъхновявал много от миналото на 
Британия. През последните години популяр-
ността на кралското семейство нарасна 
много и това също може да обясни донякъде 
интереса към книгите на Мантел!

В едно интервю казвате, че пазарът на 
книги все повече намалява. Дигиталната 
революция ли е причината?

В някои отношения дигиталната 
революция е добра за авторите – има 
още една платформа за нашите творби и 
електронните продажби отчитат растеж. 
Мисля, че световната рецесия е виновна 
за принципния спад на книжния пазар – за 
нещастие книгите се възприемат като лукс, 
без който хората могат да живеят. Според 
мен книгите са нещо чудесно и ценно – 
срещу ниска цена можеш да си доставиш 
часове наслада, да отидеш на ваканция на 
друго място, в друго време, без да напускаш 
дома си.

Какво четат Вашите деца? А Вие?
Децата ми в момента са в чудесната въз-

раст, в която четат всичко, което и аз съм 
чела като малка. Десетгодишният ми син 
Конрад чете „Властелинът на пръстените” 
на Толкин, а осемгодишната ми дъщеря е на 
„Балетните обувки” от Ноел Стреатфилд. 
Четенето е последното нещо, което 
правят вечер, преди да си легнат да спят, 
и за мен е истинско удоволствие да си при-
помням тези любими истории и герои. Аз 
самата харесвам класическите романи, така 
че чета „Тримата мускетари” от Дюма, 
който е автор и на най-любимия ми роман – 
„Граф Монте Кристо”.

Благодаря Ви за интересните въпроси. 
За мен е чест да съм гост на Вашето 

списание.

 

Интервюто взе Румен Василев
Целият текст на интервюто на lira.bg



495
лв./бр.
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Издаването на Едикта на 
толерантността (април 

311 г.) и последвалият през 
342-343 г. Сердикийски вселенски 
събор са най-ярките събития 
с глобален ефект в историята 
на София. Ако интересът към 
Едикта е бил и продължава да 
бъде спорадичен и до голяма 
степен тема само за специали-
сти, то Съборът е коментиран 
без прекъсване вече 1670 години 
от учени в различни сфери и от 
лаици с разностранни интереси 
и мотиви. В този контекст 
звучи странно, че в България на 
Сердикийския събор са посве-
тени само няколко статии, 
една монография и еднo кратко 
изследване върху т. нар. контра-
събор във Филипопол (343 г.) . 
Тази неестествена ситуация, 
налага още в самото начало да 
бъде изяснено какво трябва и 
какво не трябва да се очаква от 
тази първа българска моногра-
фия, посветена на Сердикийския 

събор.
Макар книгата да е посве-

тена на едно от най-големите 
(а впоследствие и най-диску-
тирани) църковни събития в 
живота на ранната Църква, 
тук стриктно богословският 
коментар на бурните религиоз-
ни спорове преди, по време на и 
след Събора в повечето случаи 
отстъпва място на техния 
широк културно-исторически 
анализ. Новото е, че се предлага 
за пръв път български превод на 
каноните и на някои други доку-
менти на Събора. Рефлексията 
върху тези документи би могло 
и би трябвало да е обект на 
много по-широк от досегашния 
изследователски кръг, ограничен 
до тесни специалисти богосло-
ви. Изрично внимание се обръща 
на онези съборни документи 
и извори, свързани със Събо-
ра (вероопределения, писма, 
послания, Църковни истории), 
които досега не са били обект 

на проучване. Най-важните от 
тези актове също са преведе-
ни и цитирани с обръщане на 
внимание върху факта, че при 
ранните църковни събори да се 

отделят каноните от остана-
лите решения би било анахро-
низъм.

начим исторически 
труд

“Сердикийският събор”

З

Сердикийският събор: 1670 години история и интерпретации
Веселина Вачкова

изд. “Златен змей”
348 стр., 17,00 лв.

Промоцията е валидна до 
изчерпване на количествата

Като част от проекта „Сердика – първата христи-
янска столица на Европа”, доц. д-р Веселина Вачкова 
написа книгата „Сердикийският събор: 1670 години 
история и интерпретации”. Това е първото издание 
в България и в източноправославния свят, посветено 
на едно от големите събития в античната история, 
състояло се в 343 г. Съборът утвърждават Сердика 
като първата християнска столица на Европа. 





нови заглавия

ваканция в Средните 
векове или до Средец 
и назад
Зорница Христова, 
Иво Чолаков
изд.: Издателство 
Точица
брой стр.: 84
цена: 16.00 лв.

Целуната жаба
Дядо Пънч
изд.: Жанет-45
брой стр.: 48
цена: 9.00 лв.

принцеса лилифе и 
омагьосаният цирк
изд.: Фют
брой стр.: 28
цена: 14.90 лв.

Животните в 
полярните райони
изд.: Фют
брой стр.: 32
цена: 6.99 лв.

Дръндьото: направи-
си-сам книга
Джеф Кини
изд.: ДуоДИЗАЙН
брой стр.: 150
цена: 14.90 лв.

приказки/ ръдиард 
Киплинг
Ръдиард Киплинг
изд.: Златното пате
брой стр.: 104
цена: 14.90 лв.

Животните в 
планината
изд.: Фют
брой стр.: 32
цена: 6.99 лв.

Финдъс се изнася от 
къщата на петсън
изд.: Фют
брой стр.: 28
цена: 3.50 лв.

Интервю
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Биляна траянова:

Истинските сензации 
са около нас

В началото на декември на 
българския книжен пазар из-

лезе „Хариша в подземния град” 
– петата част от поредицата 
„Хариша” на Биляна Траянова. 
Освен автор Траянова е и 
актриса, сценарист и проду-
цент на десетки документални 
филми. През 2006 г. създава „Без 
багаж” – едно от най-популярни-
те телевизионни предавания в 
България. Поредицата за пъте-
шествия се превръща в прежи-
вяване на хиляди зрители. Тя е и 
базата, върху която е създадена 
поредицата „Хариша”.

„Хариша в подземния град” е 
петата книга от поредицата 
ви. Имате ли обратна връзка 
с малките Ви читатели, с 
техните родители? Как при-
емат книгите Ви?

Писмата на читателите 
ми са много интригуващи. 
Получавам такива на електрон-
ната поща, на страницата във 
„Фейсбук”. Освен малките има и 
много възрастни симпатизанти 
на поредицата. Виждам истин-
ския резултат от работата ми 
– да заинтригувам читателя и 
да го накарам да излезе от рамка-
та. Общуването с читателите 
ми и любовта им към истори-
ите на Хариша ме вдъхновяват 
неописуемо! 

През май 2013 г. избрахте сред 
читателите си три деца 
и техните родители и ги 
превърнахте в главни герои на 

детския приключенски филм 
„Хариша и тайнственият ос-
тров”. Сега има ново предиз-
викателство – пътуване до 
Кападокия. Какво ще видят и 
научат децата и родителите 
от тази екскурзия?

Когато бяхме в Кападокия 
преди няколко месеца, засне-
хме изключително интересни 
епизоди на „Без багаж” и фото 
сесията за „Хариша в подземния 
град”. Наблюдавах колко впечат-

лен от този странен свят беше 
синът ми, докато се налагаше да 
се катери по пясъчните скали и 
се провира из тесните лабирин-
ти на десетки метри под земя-
та. В Кападокия открих нещо, 
което никъде  не е споменавано. 
На една от скалните църкви за-
белязах човекоподобна фигура в 
скафандър, носеща нещо подобно 
на камера в ръце. Дълго търсих 
из нета, разпитвах и там на 
място – сякаш никой не беше 

забелязал нещо, което стои 
там от столетия. Това ме 
подтикна да включа тази тема 
в книгата – децата трябва да 
растат с абсолютното убеж-
дение, че тепърва има безброй 
неща за откриване, изследване, 
истински сензационните неща 
се крият навсякъде около нас. 
Трябва само да имаме желанието 
да посегнем към тях.

След пътешествието сред 
уникалните пещери в Капа-
докия накъде ще поведете 
читателите си в следващата 
Ви книга?

Подготвям мистично при-
ключение в Перу. Мачу Пикчу, 
поречието на Амазонка, шамани 
– започва истинската мистика. 
Всъщност, при мен никога не се 
знае… може да променя исто-
рията и да отскочим някъде 
другаде преди това. Да пиша 
ми е също толкова интересно, 
колкото и да чета. Някаква 
странна магия има в този про-
цес. Никога не знам накъде ще 
ме поведе фантазията, белият 
лист е толкова хипнотизиращ 
и сякаш отваря врата към други 
измерения… Само като си пред-
ставя руините на Мачо Пикчу 
и историите започват да се 
нижат като на филмова лента 
в главата ми.

Интервюто взе Румен Василев
Целият текст на интервюто 

на lira.bg

Издателите на „Хариша” отправят ново предизвикател-
ство към почитателите на поредицата. С която и да е 
купена в книжарници „Хеликон” книга от серията, добавяте 
шанс за играта, в която петима от малките изследователи 
(с по един свой родител) ще спечелят вълнуващо пътешест-
вие като се впуснат по стъпките на Хариша в един от 
подземните градове на Кападокия.

Трябват ви само касова бележка за купена 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

спечелете екскурзия 
до Кападокия!





нови заглавия

опааа...
Джон Ланчестър
изд.: Жанет-45
брой стр.: 312
цена: 14.99 лв.

планините в българия
Васил Николов, 
Марина Йорданова, 
Иванка Ботева
изд.: АИ Проф.Марин 
Дринов
брой стр.: 432
цена: 22.00 лв.

този път е различно. 
осем века 
финансови безумия
Кармен Райнхарт, 
Кенет Рогоф
изд.: Сиела
брой стр.: 470
цена: 22.00 лв.

антикрехкост: Как 
да извлечем полза 
от хаоса
Насим Никълъс Талеб
изд.: ИнфоДар
брой стр.: 656
цена: 21.99 лв.

Малък наръчник 
по социология за 
икономисти
Гийом Вале
изд.: Нов български 
университет
брой стр.: 148
цена: 12.00 лв.

Диаманти от короната 
на Франция
Георги Цанков
изд.: Хермес
брой стр.: 336
цена: 14.95 лв.

Животът на 
свръхземите
Димитър Съсълов
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 212
цена: 13.00 лв.

Цифрова портретна 
фотография 
for Dummies
Дъг Салин
изд.: AlexSoft
брой стр.: 352
цена: 15.00 лв.

Кръгозор представя
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Всички мечтаем да намерим 
идеалния мъж, да имаме 

съвършена връзка, но не всички 
вярваме, че е възможно... 

Сервет Хасан е била един от 
тези скептици. Тя започва своя-
та кариера в света на модата и 
журналистиката, но жаждата й 
за духовно познание я отвежда 
в Тибет, а по-късно и в Индия, 
където изучава мистичните 
учения на Далечния изток. Днес 
тя споделя тези послания чрез 
книгата си „Когато любовта 
следва интуицията”.

Сервет Хасан вярва, че в 
наши дни липсващият елемент 
в любовните връзки е духов-
ната мъдрост. Без значение 
дали търсим партньор, или се 
стремим да съхраним пламъка 
на любовта в сериозната си 
връзка, ключът към щастието е 
да следваме вътрешния си глас – 
своята интуиция.

„Копнеех за отношения, кои-
то пулсират с живот, дишат, 
живеят, развиват се, споделя 
Хасан. Исках да премина от 
отделеност към единение, без да 
изгубя себе си или свободата си. 
Само в такава среда можех да 
създам партньорство, освобо-
дено от очаквания и илюзии, 
които според мен пораждат 
единствено отегчение и досада. 
Затова послушах интуиция-
та си и поех риска… пътя на 
любовта”. 

Книгата „Когато любовта 
следва интуицията” не съдържа 
правила за създаване на интим-

ност, авторката не дава бързи 
универсални решения за „хваща-
нето” на мъж, склоняването му 
да ви отведе до олтара и измък-
ването на заветното „Да” от 
устата му. Авторката предлага 
духовните и интуитивните 
инструменти, необходими за 
извайването на дълбока, стой-
ностна връзка. Ако изберете да 
приемете това предизвикател-

ство, автоматично променяте 
начина си на мислене, изборите, 
нагласите и възгледите си. Про-
меняте правилата на връзките, 
като изоставяте рационалните 
си задръжки и се отдавате на 
сърцето си – интуитивното 
сърце на любовта.

ъвършената 
връзка

“Когато любовта следва интуицията”

С

Когато любовта следва интуицията
Сервет Хасан

изд. “Кръгозор”
192 стр., 12,90 лв.

екстазът на 
гейбриъл

Екстазът на Гейбриъл” е 
продължение на „Адът на 

Гейбриъл”. Авторът продължа-
ва да крие самоличността си, 
подписвайки се с псевдонима 
Силвейн Рейнард. Малкото, кое-
то е ясно за него, е, че е канадец 
и че се представя за мъж. „Мога 
да вляза в някоя голяма книжар-
ница, да видя изложени книгите 
си и после да се слея отново с 
хората”, споделя загадъчният 
писател.

И „Екстазът на Гейбриъл” е 
изящна любовна история. Про-
фесор Гейбриъл Емерсън се пре-
дава  пред любовта. По време 
на романтично пътешествие с 
бившата си студентка Джулия 
Мичел в Италия той й разкрива 
света на чувствеността. 

Но когато се завръщат, 
щас тие то им е заплашено: неи-
зяснени връзки от миналото на 
Гейбриъл, донос от колежка на 
Джулия и академични интриги 
прекъсват техния рай. Адми-
нистрацията на университета 
започва разследване на отноше-
нията им и Гейбриъл е призован 
да отговаря за постъпката си.

екстазът на гейбриъл
Силвейн Рейнард
изд. “Кръгозор”
392 стр., 18,00 лв.



нови заглавия

в Сибир
Колин Таброн
изд.: Вакон
брой стр.: 350
цена: 16.00 лв.

Министерство на 
храната
Джейми Оливър
изд.: Хермес
брой стр.: 360
цена: 29.99 лв.

невробика - 
гимнастика за 
мозъка
Я.Брейкър
изд.: Паритет
брой стр.: 124
цена: 8.99 лв.

Сладки ноти
Йоланта Делибозова-
Йоли
изд.: Сиела
брой стр.: 264
цена: 25.00 лв.

билколечение: 
лекуване без 
лекарства Ч.2
Поля Димитрова
изд.: Колхида
брой стр.: 432
цена: 12.00 лв.

1000 страници 
българия
Румяна Николова, 
Николай Генов
изд.: Сиела
брой стр.: 1008
цена: 28.00 лв.

Медицината на новото 
време
Георги Жеков
изд.: Бард
брой стр.: 240
цена: 11.99 лв.

аюрведа. принципи 
на хармонизиране 
на тялото, душата и 
съзнанието
Сан Лайт
изд.: Паритет
брой стр.: 234
цена: 13.99 лв.

Арена “Хеликон”
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“Марсилска афера”

Реверанс към черната 
новела

Представете си, че госту-
вате на богат марсилски 

аристократ с вкус към живота, 
храната и виното, влюбен в 
своя град. Настанени сте в едно 
от именията му, той ви запоз-
нава с най-чаровните места на 
този древен и уникален град, 
води ви из най-добрите ресто-
ранти, с най-вкусната храна… 
Точно такова преживяване ви 
очаква, ако се потопите в стра-
ниците на последния роман на 
Питър Мейл „Марсилска афера”.  

Може би главният герой на 
историята е самата Марсилия – 
най-древният град във Франция, 
вечен съперник на Париж, пълен 
с живот и удоволствия, явна 
слабост на автора. В едно 
интервю британецът от 
Прованс Питър Мейл твърди, 
че Марсилия е „много по-прова-
нсалски град от, да речем, Кан 
или Ница”.  

Най-новото заглавие на 
Gourmet Publishing излезе на 
българския пазар точно в края 
на 2013, годината, в която Мар-
силия е Европейска столица на 
културата - същата Марсилия, 
която дава цвят, аромат, вкус 
и приключенски дух на история-
та в романа. 

Както в предишната си 
книга от тази серия, „Винена 
афера”, сладкодумният Мейл  
тук отново прави малък реве-
ранс към американската черна 
новела. Блестящият  специа-
лист по разследване на изискани 
престъпления, а също гурман 

и виноценител Сам Левит, 
който е основен персонаж и в 
двата романа, носи нещо от 
духа на Марлоу. 

Левит е нает от марсилския 
богаташ Франсис Ребул, който 
високо цени изобретателност-
та на Сам в преструвките и 
измамите. Мисията е благо-
родна – Сам е подставено лице 
и говорител на Ребул в тайно 
предрешен архитектурно-стро-
ителен конкурс в Марсилия. 
Въпреки рискованата си и 
напрегната работа, Сам успява 
да се наслади на удоволствията, 
които градът и регионът пред-
лагат, заедно с приятелката си 
Елена Моралес. 

Някак леко и безгрижно се 
разгръща сюжетът, свързан с 
мръсните игри в строителния 
бизнес и с подкупните градски 
управници. И ако за нас в Бъл-
гария грозното бетониране на 
черноморския ни бряг е болезнен 
факт, то в романа „Марсилска 
афера” Сам Левит може би има 
шанс да спаси от опропастява-
не единствения малък залив в 
Марсилия, останал незастроен. 
Дали ще успее?

Криминалната интрига тук 
е чудесен повод да опознаем 
Марсилия, да се отдадем на дъл-
ги обеди и вечери  в някои от 
най-вкусните ресторанти, да 
опитаме уханен буябес, да диша-
ме морския въздуха на Марсилия, 
да се изгубим по тесните улици 
на квартал Le Panier, да затаим 
дъх при гледката на Notre Dame 

De La Garde, да се смаем от 
изящната архитектура на La 
Vieille Charitй, да се забавляваме 
със соления език на рибарите 
от Старото пристанище или 
да оставим експанзивният 
марсилски журналист Филип 
да ни запознае с френската 
душевност. 

„Марсилска афера” на Питър 

Мейл се чете на един дъх и ни 
оставя с чувството, че сме 
прекарали незабравими дни в 
Марсилия, споделили сме стра-
хотна вечеря с приятели и сме 
открили тайния чар на живота 
в най-голямото пристанище на 
Средиземно море.

Марсилска афера
Питър Мейл

изд. “Gourmet”
208 стр.,14,00 лв.
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Откакто жена му Санди 
необяснимото изчезва, за 

детектив Рой Грейс няма нито 
ден спокойствие. Но изглежда, 
че след десет години безплод-
ни усилия, той най-сетне е на 
прага на нов живот – влюбен е в 
очарователната Клео, очакват 
дете и планират сватба. 

Първият ден на новата годи-
на поставя началото от серия 

брутални престъпления. 
Грейс скоро осъзнава, че те са 

почти същите като неразреше-
ния в миналото случай на серий-
ния изнасилвач и убиец с кодово 
име „Човекът с обувките”. Сега, 
десет години по-късно, същият 
почерк се появява отново.

ашеметяващ  
трилър

“Мъртва като теб”

З

Мъртва като теб
Питър Джеймс
изд. “ProBook”

624 стр., 17,99 лв.

гореща 
конспирация

Легендарните Матарезе, 
династията от убийци и 

манипулатори, разпростряла 
пипалата си из целия свят, ре-
шава да излезе на сцената с гръм 
и трясък. Задейства се планът, 
подготвян в продължение на 
няколко поколения – световен 
икономически и социален хаос, 
сваляне на правителства с 
всички възможни средства, по-
ставяне на най-силните армии 
под контрол и съсредоточаване 
на властта в ръцете на малцина 
„спасители”. Всички произлиза-
щи от Матарезе.

Само неколцина дръзват да се 
опълчат на този план и наказа-
нието им е жестоко. 

На плещите на гения от ЦРУ 
Камерън Прайс пада тежестта 
да се бори с това световно зло. 
И той прави най-неочаквания за 
Матарезе ход. Успява да открие 
Брандън Скофилд. Познат още 
като Беоулф Агът. Най-големи-
ят враг на Кръгът на Матере-
зе. Човекът, който преди 25 
години успя да ги спре.  Дали е 
запазил способностите си? Дали 
и сега ще успее?

гореща конспирация
Робърт Лъдлъм
изд. “ProBook”
560 стр., 16,99 лв.

питър джеймс е роден 
през 1948 г. в брингтън, 

англия. учи във филмовата 
академия на рейвънсборн, 

след което заминава за ща-
тите и работи дълго време 

като сценарист и продуцент 
на телевизионни сериали.

през 1994 г. издателство 
Penguin пуска на пазара книга-

та му HOME на две дискети 
и това се счита за първата 

електронна книга в света.
номиниран е за десетки 

награди и е носител на голяма 
част от тях. сред най-

престижните са наградата 
Sounds of Crime през 2011 г. 

за „мъртва като теб”, US 
Barry Award 2012 за най-добър 
британски криминален роман, 

наградата на британските 
читатели през 2010 за „пер-

фектно убийство”.
написал е 25 романа, пуб-
ликувани на над 30 езика. 

„може би това е най-увлекателният 
трилър от „мълчанието на агнета-
та” насам.

Washington Post

серия плакети
“Християнски Светци и светини”

Иисус Христос ПантократорТайната вечеря Св. Богородица Св. Мина
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495 лв
.
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Подаръци

Според „Тайм” това е една 
от стоте най-велики играч-

ки на всички времена. Magnetic 
Pixels е куб, състоящ се от 216 
магнитни сфери (6х6х6) с голяма 
сила на привличане.  

Всяка сфера е двуполюсно 
намагнетизирана и е с диаметър 
5 мм. Сферите си взаимодейст-
ват, като се привличат или от-
блъскват . Топчетата, налични 
в множество красиви цветове, 
позволяват да се конструират 
и създадат неограничен брой 
форми и структури – дву- или 
триизмерни, като единстве-
ното ограничение е вашата 
фантазия.

Сферите са произведени от 
неодим – метал от групата 
на лантанидите. Неговите 
качества го правят най-добрия 
материал за производство на 

мощни постоянни магнити. 
Цветовото покритие на маг-
нитните сфери е изключително 
качествено, защото е използва-
на патентована нанотехноло-
гия. Това прави Magnetic Pixels 
продукт от изключително 
висок клас, превъзхождащ много-
кратно подобни стоки. 

Неодимните магнити 
завладяха света, след като през 
1996 г. Робърт Кърл, Харолд 
Крото и Ричард Смоли получиха 
Нобеловата награда за химия 
за откриването на фулерените 
- молекули, съставени от въгле-
родни атоми, с форма на куха 
сфера, елипсоид или цилиндър. 
Сферичните „бъкиболс” са в ос-
новата на Magnetic Pixels. С тях 
никога няма да скучаете, където 
и да сте. Играчката е отличен 
подарък за всички възрасти.

agnetic Pixels вече в 
“Хеликон”

в топ 100 на най-великите играчки 

M

3990
ЛВ.

зарадвайте вашите познати книгомани – дайте им възмож-
ност всеки сам да се наслади на своя избор във всички книжар-
ници на „Хеликон”! ваучерите са различни – от  20 до 300 лв. С 
тях може да се пазарува и онлайн на адрес helikon.bg. 
възползвайте се от отличната възможност, вместо ненужен 
предмет, да подарите на най-близките си правото на избор и 
те лично да си подберат най-потребните им книги! 
нека те решат с какво четиво да обновят енергията на инте-
лекта си, за да бъде удоволствието им от четенето наистина 
празнично!

Подарете ваучер!
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Символ на лоялност

Емблематични творби от 
гениалните Моцарт, Брух, 

Равел и Брамс звучаха в сто-
личната книжарница „Хеликон-
България” на Коледния концерт. 
Трио в състав Любомира Михай-
лова – кларнет, Лидия Додова-
виола и Емил Вучев – пиано, 
очароваха публиката с вирту-
озността и всеотдайността 
си. Концертът беше тради-
ционният символ на взаимната 
лоялност между клиентите и 
книжарите на най-голямата кни-
готърговска верига в България.

Всяко година книжарници 
„Хеликон” подаряват музикални 
събития на верните си клиен-
ти. Коледният концерт беше 
предшестван от зимен, проле-
тен и летен. Вечерта завърши 
с непринудени разговори между 
книгите с чаша изискано вино 
от изба „Мидалидаре”.

Концертите в “Хеликон”

вечерта на „любовното откровение в клавирната музика” 
беше първият концерт, който „Хеликон” подари на своите 
лоялни клиенти за 2013 г. на рояла беше ростислав йовчев.

неда атанасова – сопрано 
и маргарита илиева – пиано 
изнесоха уникален концерт на 
Благовещение в „Хеликон-
България”.

в навечерието на еьовден – 
24 юни, веригата книжарници 

покани лоялните си клиенти 
в „Хеликон-България”, за да 
чуят изпълненията на роял 

на виктория василенко.

любомира михайлова (кларнет), емил вучев (пиано) 
и лидия додова (виола) 






