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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

Промоцията е валидна до 28.02.2014 или до изчерпване на количествата.
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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

-50%

стара цена 

1200
лв.

600
лв.

стара цена 

1000
лв.

500
лв.

стара цена 

1100
лв.

550
лв.

Промоцията е валидна до 28.02.2014 или до изчерпване на количествата.



ново остава нагоре надолу връща се

Класации януари
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художествена литература
любов
елиф Шафак
егмонт българия

ад
дан браун
бард

Петдесет 
нюанса сиво
е л джеймс
бард

светецът на 
неизбежната лудост
елиф Шафак
егмонт българия

в черно като полунощ
тери пратчет
вузев

късметът на 
смотаняка
Кърт вонегът
ера

венецианският 
договор 
марина фиорато
Кръгозор

и всичко стана луна
георги господинов
жанет 45

не се връщай
лий чайлд 
обсидиан

игрите на глада: сойка 
присмехулка
сюзън Колинс
екслибрис

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1490
лв.

1800
лв.

1000
лв.

1700
лв.

1490
лв.

1200
лв.

900
лв.

1490
лв.

1699
лв.

1999
лв.

нехудожествена литература
Пътят на 
самозависимостта
хорхе букай
хермес

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

Политиците! Парите! 
мръсните им тайни
григор лилов
Кайлас

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

география на 
блаженството
ерик уайнър
фабер

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

Хлебната сода – пепел от 
божествения огън
росица тодорова
распер

скритият дар
джериес авад
AMG Publishing

едно желание може да 
промени вашия живот
гал сасон
Кибеа 

Подмладяващият ензим 
д-р хироми Шиния
сиела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1495
лв.

1700
лв.

1396
лв.

599
лв.

1800
лв.

1195
лв.

1000
лв.

1000
лв.

1800
лв.

1000
лв.

запознайте се с Констанс рати-
ган. тя е фаталната жена. тя е 
многолика, с хиляди превъплъще-
ния. Шеметна. обсебваща. никой 
мъж не остава равнодушен пред 
божественото й великолепие. 
тя е ураган, помитащ всичко 
по пътя си и сеещ разруха. тя 
е икона, жадна за най-великата 
роля в цялата си кариера. роля, 
въплъщаваща идеала за всяка 
жена, живяла някога под слън-
цето. невъзможната мечта, 
недостижимата. Констанс е 
вечна или пък не е... защото сега 
Констанс се опитва да избяга 
от... смъртта.

„хайде всички да убием Кон-
станс” – мистериозна, потайна, 
иронична. новото заглавие 
от рей бредбъри ни изпраща в 
холивуд през втората полови-
на на миналия век. това е една 
завладяваща история, написана 
майсторски с препратки към 
„марсиански хроники” и „451 гра-
дуса по фаренхайт”. също така 
е и своеобразно продължение на 
„гробище за лунатици” и „смърт-
та е занимание самотно”. това 
е история, изградена от много 
герои, всеки уникален по своему. 
писател, частен детектив, 
слепец, режисьор, свещеник, кра-
лица, мумия, куп мъртви звезди 
и две Книги на мъртвите със 
собствен живот. всички те са 
забъркани в оплетена криминал-
на загадка, започнала и решена 
в бурна и безлунна нощ под 
музикалния съпровод на дъжда. 
но не си правете прибързани 
заключения! това криминале не 
е обикновено. при рей бредбъри 
няма нищо обикновено.

К н иж аря т 
п ре п о р ъ ч в а

необикновено 
криминале 
на Бредбъри

мариета иванова
хелиКон-русе
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Класации януари

ново остава нагоре надолу връща се

тийн Книги
дръндьото: направи 
си сам книга
джеф Кини
дуодизайн

малкият принц
антоан дьо сент 
екзюпери
лъчезар минчев

къде си, аляска?
джон грийн
егмонт българия

Бъдете силни 365 дни в 
годината 
деми ловато
егмонт

вината в нашите звезди
джон грийн
егмонт българия

Хартиени градове
джон грийн
егмонт

голяма книга на българ-
ските владетели
станчо пенчев
пан

смарагдовозелено 
кн.3 от трилогията 
скъпоценни камъни
Керстин гир
ибис

дневниците на загубе-
нячката.
рейчъл рене ръсел
артлайн студиос

три метра над небето
федерико моча
Skyprint

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1490
лв.

790
лв.

1490
лв.

1199
лв.

1499
лв.

1290
лв.

990
лв.

990
лв.

990
лв.

600
лв.

елеКтронни Книги
любовта трае три 
години
фредерик бегбеде
Колибри

антиейджинг детокс
десислава пеева
фондация буквите

е на квадрат
пам граут
софтпрес

69 съвета за секс
наталия Кобилкина
софтпрес

кого да обичаме
гордън ливингстън
Кибеа

уличният котарак Боб
джеймс боуен
Книгопис

чети по-бързо! 
ръководство за бързо 
четене
петър иванов иванов
зенит

къде си, аляска?
джон грийн
егмонт българия

опиянена от теб
силвия дей
софтпрес

светът в очите 
на Боб
джеймс боуен
Книгопис

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

700
лв.

800
лв.

849
лв

1350
лв.

800
лв.

800
лв.

700
лв.

1200
лв.

800
лв.

1500
лв.

Щастливите хора четат и пият 
кафе. а какво правят нещастни-
те?  романът разказва за жена, 
която не може да си намери 
мястото. случват се трусове 
в краткия ни живот, понякога 
толкова  силни, че изместват 
центъра на тежестта му в 
необичайна посока. ако си фран-
цузойка, свикнала да предизвиква 
съдбата, и решиш да се отър-
веш от бремето на чепатия си 
характер, да потушиш скръбта 
от загубата  на съпруг и дъщеря, 
къде бягаш? в другата крайност 
– ирландия. и в обятията на 
някой също толкова неуравнове-
сен и емоционално ограбен мъж, 
подобно на теб. на такава почва 
трудно се установява  душевен  
комфорт, може би заради море-
то, дали от вятъра, от това, че 
нямаш сили за съперничество с 
бившата съпруга, или в крайна 
сметка от нещо съвсем просто 
– загубата на естествената 
ти среда. дори тя да е малък 
ресторант в ъгъла на европа, с 
наивното име „Щастливите хора 
четат и пият кафе”.

метафората за кафене-
то и книгата, така щедро 
консумирана в дамската проза 
напоследък, не е случайна. начин 
да се насърчи четенето, да се 
стимулира романтиката във 
всекидневието, да се превъзпи-
тат хората – няма значение. 
важно е, когато почувстваш 
несигурност, да знаеш, че мо-
жеш да отвориш нова страница, 
друга врата. или да се хвърлиш 
в поредната словесна авантюра. 
едно от преимуществата на 
книгата е именно тази вербална 
терапия, опакована и поднесена 
като типичен френски продукт 
за жени.

К н иж аря т 
п ре п о р ъ ч в а

вербална 
терапия 
за жени

людмила еленкова 
хелиКон-българия



Третият национален фестивал „Четящи-
ят човек” обявява кулинарно състезание, 

свързано с четенето и художествената 
литература, естествено.

Приятелите на добрата книга и изтън-
чените кулинарни удоволствия трябва да 
подберат любимите си рецепти, тънко 
вплетени в сюжетите на известни литера-
турни произведения. Не е задължително те 
да бъдат детайлно описани като в готвар-
ска книга, важното е да са принципно нови и 
изненадващи за българската маса. А ние ще се 
погрижим в дните на фестивала един ресто-
рант в Бургас да предлага (примерно): 

• Рибена чорба буйябес (bouillabaisse). 
Джон Ланчестър, „Дългът към удоволстви-
ето”.

• Баницата на дядо Марто. Александър 
Дюма, „Двадесет години по-късно”.

Тези от вас, които попаднат в литера-
турното меню на фестивала, ще получат 
награда – книга – от организаторите и ще 
бъдат оповестени в информациите.

Изпращайте вашите рецепти (като 
посочвате книгите, от които са взети) на е-
mail адрес: festival@dachetem.bg. Краен срок: 
15 май 2014.

Хеликон” обявява фотоконкурс на 
тема „Детето в страната на 

книгите”

Общи условия
За участие във фотокон-

курса на „Хеликон” „Детето 
в страната на книгите” 
участниците трябва да 
качат своите снимки на 

адрес foto.helikon.bg. В кон-
курса могат да участват само 

авторски фотографии, независимо 
дали са направени с фотоапарат или 
с мобилен телефон. Селектираните 
творби ще бъдат качвани на страни-
ците на „Хеликон” в интернет: www.
helikon.bg  и www.lira.bg, където ще 
има специална секция „Фотоконкурс 

„Детето в страната на книгите”.

Изисквания към снимките
• да отговарят на зададената тема 

в нейните разнопосочни  аспекти: де-

цата – малки и големи – в чудния свят 
на книгите.

• Снимките трябва да са минимум 
800х600 пиксела, като ограничение в 
максималната големина на снимките 
няма, както и в това дали те ще са 
черно-бели или цветни.

Всеки участник има право да изпра-
ти до 6 снимки.     

Краен срок за получаване 
на снимките 15 май 2014

Определяне на победителите 
и награди

Победителите ще бъдат опреде-
лени след решение на жури, съставено 
от специалисти в теорията и прак-
тиката на репортажната и художест-
вената фотография. 

Ще има и специална награда за сним-
ка, избрана чрез гласуване на потреби-
телите в сайта на “Хеликон” и във 
Фейсбук страницата на “Хеликон”.

Наградите:
• Първа награда – 500 лева и диплом
• Втора награда – 300 лева и диплом
• Трета награда – 200 лева и диплом
• Награда на потребителите – 200 

лева и диплом
Наградите ще бъдат обявени в 

рамките на Третия национален фести-
вал „Четящият човек”, който ще се 
проведе от 12 до 15 юни в град Бургас. 
Точната дата, място и час ще бъдат 
обявени своевременно.

Други условия
Участието в конкурса на „Хеликон” 

„Децата в страната на книгите” 
означава, че авторите са съгласни с 
условията на конкурса, както и че 
снимките могат да бъдат използвани 
некомерсиално във визии за печатни 
и видео материали, популяризиращи 
конкурса.

Кулинарен КонКурс

фотоконкурс

Националният фестивал „Четящият 
човек” обявява литературен конкурс на 

тема „За ползата от нечетенето и вредата 
от четенето”

Общи условия
Участниците в конкурса – без ограни-

чения във възрастта – могат да изпращат 
своите текстове на e-mail адрес festival@
dachetem.bg, като освен имената да оста-
вят и контакти за обратна връзка.

Изисквания към текстовете

Текстовете не трябва да са по-големи 
от една компютърна страница (12 пункта). 
Жанрове: есе и фейлетон.

Краен скрок за получаване 15 май 2014

Определяне на победителите и награди
Във всяка от двете категории ще има 

по три награди – ваучери за покупка на 
книги във веригата книжарници „Хеликон” и 
диплом.

Най добрите творби ще бъдат определя-
ни от компетентно жури, а победителите 

могат да участват в литературно четене 
по време на Третия фестивал „Четящият 
човек” (12–15 юни 2014) в Бургас. 

Други условия
Участието в конкурса на „Хеликон” 

„За ползата от нечетенето и вредата 
от четенето” означава, че авторите са 
съгласни с условията на конкурса, както и, че 
техните творби могат да бъдат използва-
ни некомерсиално във визии, за печатни и 
видео материали, популяризиращи фестивала 
„Четящият човек”.

литературен КонКурс



нови заглавия

Центурия. Сто малки 
романа река
Джорджо Манганели
изд.: Жанет-45
брой стр.: 230
цена: 12.00 лв.

внезапни улици
Иванка Могилска
изд.: Жанет-45
брой стр.: 38
цена: 15.00 лв.

Хайде всички да 
убием констанс
Рей Бредбъри
изд.: Сиела
брой стр.: 172
цена: 10.00 лв.

ключът към ребека
Кен Фолет
изд.: Студио Арт Лайн
брой стр.: 384
цена: 16.99 лв.

Христоматия на 
пияницата
Херкус Кунчус
изд.: Факел Експрес
брой стр.: 204
цена: 13.00 лв.

Събрани съчинения (и 
други разкази)
Аугусто Монтеросо
изд.: Жанет-45
брой стр.: 104
цена: 10.00 лв.

Скептици
Людмил Тодоров
изд.: Сиела
брой стр.: 140
цена: 10.00 лв.

47 ронини
Джоан Д. Виндж
изд.: Хермес
брой стр.: 432
цена: 14.95 лв.

Публикуван за пръв път на 
19 април 2013 г. в качество-

то си на дебютен криминален 
роман на Робърт Галбрейт, ня-
колко месеца по-късно „Зовът на 
кукувицата” взриви интереса на 
литературните кръгове в цял 
свят, и особено на познавачите 
в жанра, след като изтече ин-
формация, че това всъщност е 
деветата художествена творба 
на Дж. К. Роулинг – авторката 
на седем книги за Хари Потър и 
на дълго дискутирания социален 
роман за възрастни „Вакантен 
пост”. Така от рисково начи-
нание на прохождащ писател, 
каквото представлява всеки 
литературен дебют, „Зовът 
на кукувицата” светкавично се 
сдоби със статут на бестселър, 
което още веднъж доказва, че 
успехът на британската зна-

менитост не е случаен. Роулинг 
безсрамно сменя жанр след жанр, 
за да стигне до тази находчива, 
поразително увлекателна ис-
тория, чиито герои събуждат 
интересни асоциации, навяват 
спомени и превръщат читате-
лите в съучастници. 

Кинематографичният заряд 
на трилъра удивлява, но е лесно 
обясним като се има предвид, 
че седемте заглавия от поре-
дицата за Хари Потър дадоха 
живот на внушителни филмови 
продукции. Ако има нишка, коя-
то все пак свързва феноменал-
ната детска серия, сензацион-
ната черна комедия „Вакантен 
пост” и провокацията на 
Робърт Галбрейт, то това е 
ангажираността с теми като 
журналистиката и живота на 
публичните личности. Персона-

жите в „Зовът на кукувицата” 
се отличават с плътност и 
дълбочина на усещанията и об-
ладават така привлекателната 
доза загадъчност, гарантираща 
интерес към интригата, която 
се завихря, но и любопитство 
към развитието на личните им 
истории. С размаха на въображе-
нието си героите съдействат 
на автора в разгръщането на 

серия социални и обществено-
политически проблеми. След 3 
февруари и българските чита-
тели ще могат да се потопят 
в този трескав криминален 
сюжет - колкото правдив, 
толкова неочакван, обсебващ и 
пълноцветен.

“Зовът на кукувицата”

Перфектният трилър 
на Роулинг

Колибри представя
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Зовът на кукувицата
Робърт Галбрейт

изд. “Колибри”
20,00 лв.

„литературната дарба на автора 
е изложена на показ в тази творба. 
роулинг е измайсторила забавна 
история, чийто финал изненадва... 
увлекателно четиво с централен 
герой, който предизвиква съпри-
частност и ви кара да се питате 
що за приключения му предстоят.”

Уошингтън Поуст

„разследващите герои в тази книга 
се опитват да се доближат до един 
екстравагантен, магнетичен, чужд 
на представите им свят... голяма 
наслада.” Слейт 

„Звезден дебют. роман, който 
свързва многопластовия, завла-
дяващ образ на частен детектив 
страйк и неговата необикновена 
асистентка със загадката на едно 
престъпление.” Пъблишърс Уийкли 

„сюжетът сграбчва вниманието 
мълниеносно, въвеждайки героя на 
корморан страйк, който посреща 
сгромолясващите се върху него 
факти с кураж, вместо с банални 
съмнения. а ентусиазмът на 
неговата симпатична сътрудничка 
е заразителен!” Буклист



нови заглавия

Четирите годишни 
времена
Лоръл Корона
изд.: Унискорп
брой стр.: 344
цена: 14.00 лв.

най-дългото пътуване
Никълъс Спаркс
изд.: Ера
брой стр.: 320
цена: 14.00 лв.

кървави книги т.3
Клайв Баркър
изд.: Колибри
брой стр.: 260
цена: 14.00 лв.

шепа лъскави 
череши
Мария Донева
изд.: Жанет-45
брой стр.: 96
цена: 10.00 лв.

перфектният мъж
Линда Хауърд
изд.: Тиара Букс
брой стр.: 400
цена: 13.99 лв.

естер уотърс
Джордж Мур
изд.: Персей
брой стр.: 416
цена: 14.99 лв.

Хлапета
Александър Чобанов
изд.: Хермес
брой стр.: 232
цена: 11.95 лв.

дъхът на боговете
Бернар Вербер
изд.: Колибри
брой стр.: 480
цена: 18.00 лв.

Enthusiast представя
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асаф гаврон е роден 
през 1968 г. той е автор и 

преводач. публикувал е 4 
романа, сборник с разкази 
и нехудожествена творба 
за йерусалим. Книгите му 

са превеждани на английски, 
немски, френски, руски и 

други езици. известен е и с 
преводите си от английски 
на иврит. превеждал е ав-

тори като дж. д.селинджър 
и филип рот. 

гаврон се е занимавал 
и с журналистика, като е 

писал материали за спорт, 
политика, музика и кулина-

рия. Капитан е на нацио-
налния отбор по футбол на 

еврейските писатели. вокал 
и главен текстописец е на 

поп групата „The Foot and 
Mouth”, която има 4 албума. 

живее в тел авив със 
съпругата си и дъщеря си. 
живял е още в англия – де-

сет години, и Канада – една 
година.

Почти мъртъв” е съвремен 
роман за живота в Израел 

по времето на Втората инти-
фада, изпълнен с много хумор и 
ирония. Той повдига въпроси 
за повсеместната лудост и 
хаоса, царящи днес в Близкия 
изток. Авторът Асаф Гаврон, 
който сам участва в превода на 
книгата от иврит на английски 
език, предлага един по-различен 
поглед на самоубийствените 
атентати в Палестина. В 
комичен стил Гаврон е успял да 
засегне сериозни теми от израел-
ската действителност, като 
живота под окупация, страха 
от непрекъснати терористич-
ни атаки и последиците от 
тях. Романът „Почти мъртъв” 
се радва на голям междунаро-
ден успех – през 2010 г. печели 
наградата Italian Adei Wizo Prize, 
а през 2012 г. му присъждат 
наградите Ein Buch Fur Die 
Stadt в Германия и Prix Courrier 
International във Франция.

Течащото в две паралелни 
посоки повествование разкрива 
еднакво интересни и симпатич-
ни персонажи, като същевремен-
но създава усещане за съспенс. 
Резюмето на сюжета може да 
даде само бегла представа за удо-
волствието, което чака чита-
теля на този хумористичен, но 
и много емоционално наситен 
на места роман, със завладяващи 
герои. „Почти мъртъв” разказва 
паралелно за израелеца Ейтан 
Енох, който работи в сферата 
на високите технологии  в 

Тел Авив, и за млад жител на 
Западния бряг на име Фахми 
Сабих.  Животът на Енох се 
преобръща, когато той оцелява 
на косъм при бомбен атентат. 
След като оцелява след още две 
нападения, Енох – по прякор – 
Крок Атаката се превръща в 
медийна звезда в родината си и 
пътят му неизбежно се пресича 
с този на Фахми.

Асаф Гаврон представя 
блестящо и двете гледни точки 
– на израелеца и на палестинеца, 
но без да взема страна. 

Кой от тях е прав – Енох 
или Фахми? И изобщо прав ли е 
някой в тази история?

хумор и ирония за 
интифадата

“почти мъртъв”

С

почти мъртъв
Асаф Гаврон

изд. “Enthusiast”
368 стр., 15,00 лв.



Enthusiast представя
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Ледено сърце” е дългоочакваното продължение на дебютния 
роман на Саша Гулд  „Градът на тайните”. Почитателите на 

историческите романи ще бъдат изкушени от заплетения крими-
нален сюжет и вълнуващата любовна история. Саша Гулд се влюбва 
във Венеция „от пръв поглед” още като дете и превръща нейните 
лабиринти от малки улички, бляскави дворци и потайни площа-
ди в истинска театрална сцена за мистерии и предателства. И 
двата романа – „Градът на тайните” и „Ледено сърце”, пресъздават 
венецианския живот и разкриват 
най-тъмните страни на висшето 
общество през XVI век. Саша Гулд за-
бърква очарователен сюжет, в който 
се преплитат исторически факти 
и описания на красивата Венеция, 
заговори, измяна и, разбира се, любов. 
Вълнуващото продължение на исто-
рията от първата книга, „Ледено 
сърце” обещава да държи читатели-
те в напрежение до последната си 
страница. 

Живей бързо 4. Кръв за кокаин” е дългоочакваната четвърта 
част на криминалния епос „Живей бързо” – разтърсващo 

разследване за живота на Георги Илиев и империята ВИС-2. Автор 
на книгата е Надя Чолакова – известен разследващ журналист и май-
стор на криминалния репортаж. След повече от 3 години работа 
върху ръкописа, през които Надя Чолакова провежда срещи с над 
150 източници, за първи път читателите ще станат свидетели на 
шокиращи разкрития, както и на непубликувани снимки от личния 
архив на Илиев. „Живей бързо – 4. 
Кръв за кокаин” разказва за триумфа 
на Георги Илиев и възхода му до бос 
№1 в държавата в периода 2000–2005 
г. Точно когато се превръща в нещо 
като Кръстник, животът му е 
прекършен. Книгата дава отговори 
на любопитни въпроси, свързани с 
отношенията на митичния бос с 
балканския крал на дрогата Сретен 
Йосич, както и защо е екзекутиран.

ледено сърце

живей бързо 4. Кръв за кокаин

ледено сърце
Саша Гулд

изд. “Enthusiast”
328 стр., 15,00 лв.

живей бързо 4. кръв за кокаин
Надя Чолакова

изд. “Enthusiast”
256 стр. + 16 стр. цветно приложение, 

12,00 лв.

Промоцията е валидна 
до 28.02.2014 или до изчерпва-

не на количествата.

стара цена 

600
лв.

-34% с промочип -54% с промочип
396

лв.

меки 
корици

стара цена 

1500
лв.

698
лв.

твърди 
корици

-45% с промочип

стара цена 

2200
лв.

1210
лв.

твърди 
корици

стара цена 

1200
лв.

600
лв.

меки 
корици

стара цена 

1200
лв.

-50% с промочип -40% с промочип
600

лв.

меки 
корици

стара цена 

2000
лв.

1200
лв.

твърди 
корици

стара цена 

1800
лв.

-55% с промочип
810

лв.

меки 
корици

-50% с промочип

нови заглавия

купата на небесата
Грегъри Бенфорд; Лари 
Нивън
изд.: Бард
брой стр.: 368
цена: 15.99 лв.

нещо се случи
Джоузеф Хелър
изд.: Хермес
брой стр.: 488
цена: 14.95 лв.

директивата
Матю Куърк
изд.: Ера
брой стр.: 328
цена: 14.00 лв.

7 маслинови цвята
София Папазова
изд.: Скалино
брой стр.: 200
цена: 14.00 лв.



нови заглавия

кървава луна
Бенджамин Пърси
изд.: Сиела
брой стр.: 480
цена: 18.00 лв.

жълтата кутия. 
Старобългарски 
загадки
Николай Пенчев
изд.: Сиела
брой стр.: 308
цена: 7.99 лв.

красиво бедствие
Джейми Макгуайър
изд.: Прозорец
брой стр.: 352
цена: 16.00 лв.

форма на живот
Амели Нотомб
изд.: Колибри
брой стр.: 112
цена: 12.00 лв.

короносната кула 
кн.1 от “Хрониките на 
ририя”
Майкъл Дж. Съливан
изд.: MBG BOOKS
брой стр.: 320
цена: 12.90 лв.

Зарядът на душата
Ромен Гари
изд.: Леге Артис
брой стр.: 284
цена: 16.00 лв.

приказка за 
магьосници, физици и 
дракон
Геновева Детелинова
изд.: MBG BOOKS
брой стр.: 272
цена: 12.90 лв.

любов, огромна като 
катедрала
Катрин Панкол
изд.: Колибри
брой стр.: 168
цена: 12.00 лв.

Сребърният сън” е фентъзи и 
научно-фантастичен роман, 

написан от Нийл Геймън, Май-
къл Рийвс и Малъри Рийвс. Тя е 
продължение на „Междусвят” 
от 2007 г. и излезе на английски 
през 2013 г.

След овладяването на 
способността да броди между 
различните измерения, Джоуи 
Харкър и неговите другари - 
борци за свободата на мултив-
селената Междусвят, 
имат нова мисия: да 
запазят мира между 
съперничещите си 
сили на вълшебство-
то и на науката, 
които се опитват да 
контролират всички 
светове. Когато непо-
знатa на име Акейша 
някак проследява 
Джоуи до базата на 
Междусвят, нещата 
се усложняват. Никой 
не знае коя е тя или 
откъде идва, нито 
откъде знае толкова 
много за мултивселе-
ната. Опасности дебнат Джоуи 
и неговата мисия. Сред хората 
му има скрит предател и ако 
Джоуи таи някаква надежда 
за спасяването на Междусвят 
- мултивселената и успешния 
завършек на мисията, то той 
ще трябва да разчита на своята 
съобразителност. А много 
вероятно и на мистериозната 
Акейша Джоунс. 

През април миналата година 

Геймън казва, че дълго време е 
искал да напише продължение 
на „Междусвят”, но прекалено 
многото други проекти са го 
забавили. Идеите за историята 
са негови, но по-голяма част 
от книгата трябвало да бъде 
написана от Майкъл Рийвс. 
Рийвс обаче страда от Пар-
кинсон, което го принуждава 

да даде на дъщеря си Малъри да 
работи върху книгата. Именно 
Малъри завършва започнатото 
от Геймън и Рийвс. Нийл Геймън 
каза още, че приключенията на 
Джоуи ще бъдат продължени и в 
бъдещи романи.

овата мисия 
на Джоуин

“Сребърният сън”часът нула

Наречена е „Енергия на 
нулевата точка” – нов 

източник на енергия, обещаващ 
да промени света. Ако първо не 
го разруши…

„Нулевата точка” наистина 
съществува - тя е състояние 
на енергията, съдържаща се във 
всичко около нас, при това в 
неограничено количество. Но 
никой досега не е открил как 
да се възползва от това. Не и 
докато един учен не намира 
начин. Или поне той си мисли, 
че го е открил. Проблемът е, че 
съоръженията, които ползва, 
предизвикват големи земетре-
сения, дори разцепват текто-
ничните плочи. Една машина е 
погребана дълбоко под земята, 
а друга - потопена в обширна 
океанска траншея. И ако Кърт 
Остин, Джо Завала и остана-
лите от екипа за специални 
задачи на НАМПД не успеят да 
ги открият и унищожат, скоро 
светът ще е на прага на нова ера 
от земни трусове и неудържими 
вулканични изригвания. Залогът 
е твърде висок.

Часът нула
Клайв Къслър, Греъм Браун

изд. “ProBook”
400 стр., 15,99 лв.

ProBook представя
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Сребърният сън
Нийл Геймън, Майкъл Рийвс

изд. “ProBook”
240 стр., 12,99 лв.



нови заглавия

легендата кн.1 от 
трилогията легендата
Мари Лу
изд.: Хермес
брой стр.: 288
цена: 12.95 лв.

Червена мъгла
Патриша Корнуел
изд.: Бард
брой стр.: 428
цена: 15.99 лв.

воините на века. 
първа книга от 
сагата “воини на 
вековете”
Рун Керъл
изд.: Летера
брой стр.: 276
цена: 12.00 лв.

Човекът, който 
измерваше времето
Мич Албом
изд.: Кибеа
брой стр.: 270
цена: 15.00 лв.

последното писмо 
до бог
Начо Христосков
изд.: Хермес
брой стр.: 104
цена: 8.95 лв.

непозволени игри
Барбара Тейлър 
Бредфорд
изд.: Бард
брой стр.: 380
цена: 15.99 лв.

разкази за иван
Начо Христосков
изд.: Летера
брой стр.: 160
цена: 10.00 лв.

плячката. втора книга 
от поредицата “ловът”
Андрю Фукуда
изд.: Orange Books
брой стр.: 330
цена: 15.90 лв.

След години практика като 
психолог Анес Мартен-

Люган решава да се посвети на 
литературата – вдъхновява 
я телевизионен репортаж за 
английското крайбрежие през 
2010 г. След година и половина 
текстът й  „Щастливите 
хора четат и пият кафе” е 
готов, но четири издателства 
отхвърлят ръкописа. „Получих 
окуражителни думи, но никой не 
искаше да рискува с издаването 
му”, споделя Анес Мартен-Лю-
ган. Затова го качва през ок-
томври 2012 г. на безплатната 
платформа за самопубликуване 
на „Амазон” и читателят си каз-
ва думата - „Щастливите хора 
четат и пият кафе” е изтеглен 
над 10 000 пъти.  По този начин  
романът й повтаря съдбата на 
тоталния бестселър „Петде-
сет нюанса сиво”, който излиза 
първо в електронен вариант и 
след това е оценен и издаден на 
хартия.

Усещайки бъдещия бестселър, 
издателят Michel Lafon отпе-
чатва 20 000 копия, а правата 
на книгата вече са продадени в 
18 държави. „Щастливите хора 
четат и пият кафе” ще има 
и филмова версия. Анес Мар-
тен-Люган е привлечена като 
съсценарист.

В романа си тя анализира 
и разнищва изящно, нежно и с 
чувство за хумор механизмите 
на човешката душа. Майстор-
ски описва и способността й 
да се бори с повратностите на 

живота. Критиката в роди-
ната й Франция я сравняват с 
Анна Гавалда.

СЮЖЕТЪТ
Диан изгубва внезапно съпруга 
и дъщеря си. От този момент 
всичко в нея се вцепенява, с 
изключение на сърцето й, което 
продължава да бие. Упорито. 
Болезнено. Безполезно.

Неспособна да се справи с мъ-

ката, Даян решава да избяга от 
миналото и се мести в малко 
ирландско градче. Срещата й с 
недружелюбния Едуард успява 
да я измъкне от вцепенението. 
Скоро тя сякаш отново е гото-
ва да чувства... Но за да отвори 
път на любовта, младата жена 
трябва да изгради живота си 
отново.

Ера представя
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еочакваният 
бестселърн

“Щастливите хора четат 
и пият кафе” директивата

Писателят Матю Куърк 
е разследващ журналист 

с интерес към най-опасните 
и горещи теми. „Директива-
та” е неговият втори роман. 
Изпълнен с непрекъснат екшън, 
неочаквани обрати и сложни 
политически машинации, той се 
нарежда сред най-добрите в жан-
ра. Първият роман на Куърк – 
„500” с главен герой Майк Форд, 
е преведен в над 20 страни. 

В „Директивата” Форд 
е въвлечен в съблазнителна и 
опасна игра с властта. Израснал 
в свят на мошеници, той е 
почтен гражданин - има кра-
сива годеница, разкошна къща, 
успешен бизнес и всичко това 
напълно законно.

Неочаквано брат му Джак се 
завръща. Изглежда той също е 
загърбил престъпното минало и 
Майк е склонен да му се довери 
отново. Когато въоръжени 
мъже нахлуват в дома му и от-
вличат Джак, той е принуден да 
открие кой е похитителят. И 
да спаси брат си.

Майк решава да се внедри 
в престъпната групировка, 
отговорна за отвличането. Той 
разполага с арсенал от мръсни 
номера и старите си криминал-
ни контакти.

директивата
Матю Куърк

изд. “Ера”
328 стр., 14,00 лв.

Щастливите хора четат и пият кафе
Анес Мартен-Люган

изд. “Ера”
192 стр., 12,00 лв.



нови заглавия

нациите имат 
значение
Крейг Калхун
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 322
цена: 15.00 лв.

думи, които 
даряват сила
изд.: Intense
брой стр.: 184
цена: 14.00 лв.

емоционалният 
интелект: как 
разумът общува с 
чувствата
Борис Лемберг
изд.: Паритет
брой стр.: 150
цена: 9.98 лв.

на 95 през три 
българии
Петко Бочаров
изд.: Жанет-45
брой стр.: 386
цена: 16.00 лв.

това изкуство на 
поезията
Хорхе Луис Борхес
изд.: Сиела
брой стр.: 104
цена: 10.00 лв.

третата алтернатива
Стивън Кови; Брек 
Ингланд
изд.: Кибеа
брой стр.: 470
цена: 25.00 лв.

психология на тълпите
Густав Льобон
изд.: Асеневци
брой стр.: 144
цена: 9.95 лв.

Страница от 
политическото ни 
възраждане
Марко Д. Балабанов
изд.: Стефан Добрев 
издателство
брой стр.: 500
цена: 14.00 лв.

Интервю
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Към кои читатели е насочена 
новата Ви книга „България – 
преди, днес и утре”?

Насочена е към масовия 
читател, тя е за всички хора със 
средно образовани и нагоре. Тя 
не е за елита, защото когато бях 
млад и се занимавах с театрална 
критика пишех по-терминоло-
гично, професионално, но когато 
кацнах в телевизията, а това 
беше през далечната 1969 г., се 
научих да говоря и пиша много 
простичко, много естествено, 
много достъпно, така че да ме 
разбират и неграмотните хора. 
Да не говоря, че ме разбират 
добре и интелектуалците. Тази 
книга е енциклопедия. Писана 
е на език, който е достъпен за 
всички ученици от шести клас 
нагоре. Тук има всичко за Бълга-
рия, което има да се каже – от 
политиката, властта, народа, 
Народното събрание, народоп-
сихологията до образованието, 
здравеопазването, до доходите 
на българите, икономиката, 
турцизацията на България, всич-
ки страни на културата.

В книгата има и една голяма 
глава, която се казва „Романът 
на моя живот”. Моят живот 
протече като роман, и то 
много увлекателен. 

Книгата Ви е обемиста – над 
900 страници. Колко време Ви 
отне да я напишете?

Това е една от книгите на 
живота ми. Аз имам 30 книги. 
Три са за живота ми – едната 

е „История на световната 
драматургия”, другата е „Теория 
на художествената култура”, 
която фактически е естетика, 
теория на литературата и на 
всички изкуства, театъра, кино-
то и въобще всички изкуства. 

Освен че разказвате за най-
важните според Вас събития 
през последните 70 години, 
сте включили много портре-
ти на наши съвременници, и 
не само. Как подбрахте имена-
та, за които да пишете?

Трябва да Ви кажа, че все пак 
в основата на тази моя книга 
лежат телевизионните ми 
коментари. Вероятно зрители-
те са забелязали и дори винаги 
са искали да им подаря моите 
листове с коментари, на които 
аз пиша с два цвята – червено и 
жълто. С червено, за да отлича 
едната тема от другата. Тек-
стовете са нахвърляни грубо, 
но аз никога не чета. Ползвам ги 
само за лапсус. Тия чернови са в 
основата на моите мемоарни 
книги, освен тези коментари, 
които са най-вече от последни-
те 20 години, а и повече.

Впечатляват имената на 
писателите, които имат 
портрети в тази книга. 
Много са различни, исках да 
има от всички бои. Предим-
ството на моята книга, е че 
тя е много разнообразна. Тя се 
занимава с политици и творци 
от всякакви видове, с най-раз-

лични индивидуалности като 
започнеш от диктатора Георги 
Димитров,който е абсолютен 
червен диктатор, и стигнеш 
до Тодор Живков, който също 
беше диктатор, но много гъв-
кав в сравнение с Георги Дими-
тров и Вълко Червенков. Като 
се мине през Веселин Ханчев, кой-
то е изключително емоциона-
лен, пише много красиво, много 
изящно, Далчев пише много дело-
во, умно, но малко прозаично, и 
се стигне до Лиана Даскалова, 
която е много изящна в своята 
поезия. Просто това са различ-
ни индивидуалности.

Какъв трябва да бъде успеш-
ният политик в днешно 
време?

Политикът не се създава, 
той се ражда. Политикът 
трябва да има много силни 
природни качества – на първо 
място трябва да има железен 
характер, но и голяма гъвкавост 
– две противоположни неща. 
Освен това той трябва да бъде 
изключително изобретателен, 
предприемчив, инициативен 
и да може да работи с хора, 
да може да накара да го слуша 
и опозицията, да  има ора-
торски дарби както и голяма 
работоспособност. Политик, 
който няма чувство за хумор, 
е неадекватен, той няма реално 
чувства за нещата и въобще 
хората без чувство за хумор 
са инвалиди и почти винаги са 
комплексари.

реживявам всичко, което пиша
Юлиан вучков:

П
Юлиан вучКов е есеист, 

публицист, театрален, 
литературен и телевизи-
онен теоретик, историк, 

критик, доктор на науките. 
създател, коментатор и 
водещ на редица телеви-
зионни предавания. роден 
е във варна през 1936 г. 

публикува за пръв път през 
1955 г. автор е на около 

1500 публикации в печата и 
на 30 книги в областта на 
художествената култура, 

етиката, мемоари. има 
приблизително 1500 участия 
в телевизионни предавания и 
500 участия в националното 

радио. 



нови заглавия

прокоба
Камила Лекберг
изд.: Колибри
брой стр.: 432
цена: 17.00 лв.

евридика 2033
Васил Станилов
изд.: Факел
брой стр.: 204
цена: 12.00 лв.

първите дами
Кей Бърли
изд.: Плеяда
брой стр.: 360
цена: 14.00 лв.

Сезоните и реката
Христо Осоговски
изд.: Факел
брой стр.: 246
цена: 10.00 лв.

реживявам всичко, което пиша
Юлиан вучков:

Интервю
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стара цена 

1400
лв.

700
лв.

стара цена 

1600
лв.

800
лв.

стара цена 

1400
лв.

700
лв.

стара цена 

1400
лв.

700
лв.

стара цена 

1400
лв.

700
лв.

стара цена 

1300
лв.

650
лв.

-50%

Сергей Станишев – нулево 
чувство за хумор, Георги Първа-
нов има чувство за хумор, но е 
неинтелигентен и затова обича 
чалгата. Всички политици след 
1989 г. обичат чалгата. Тодор 
Живков с много скромно об-
разование, меко казано, с много 
слаба култура, когато е почнал 
в политиката, но той беше 
много хитър. Това е – полити-
кът трябва да бъде интелиген-

тен и много хитър, трябва да 
е прагматик, а Живков беше 
точно това. От гледна точка 
на прагматизма той е най-го-
лемият в цялата история на 
България, особено в най-новата, 
заедно със Стамболов, разбира 
се. Но Живков е по-хитър и по-
гъвкав от Стамболов.

българия: преди, днес и утре 
Юлиан Вучков

изд. “Свурия България”
942 стр., 19,98 лв.

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

Промоцията е валидна до 28.02.2014 или до изчерпване на количествата.



нови заглавия

в света на “прада”. 
Зад кулисите на един 
социален феномен
Джан Луиджи Паракини
изд.: Колибри
брой стр.: 232
цена: 15.00 лв.

IMPERIUM. 
пътешествието на една 
монета из римската 
империя
Алберто Анджела
изд.: Колибри
брой стр.: 424
цена: 20.00 лв.

Цената на 
неравенството
Джоузеф Стиглиц
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 542
цена: 33.00 лв.

всичко може да 
бъде излекувано
Мартин Брофман
изд.: Аратрон
брой стр.: 270
цена: 14.00 лв.

Звяра. откровено за 
Iron Maiden, секс и 
дрога
Пол ди Ано
изд.: Адикс
брой стр.: 340
цена: 19.99 лв.

Сказанието на 
прадедите
Ричард Докинс
изд.: Изток-Запад
цена: 45.00 лв.

вселена с промисъл
Бърнард Хейш
изд.: Бард
брой стр.: 270
цена: 16.99 лв.

европейска 
прокуратура
Иванка Которова
изд.: Сиела
брой стр.: 460
цена: 22.00 лв.

Intense представя
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През 2003 г. Джордан 
Белфърт се признава за 

виновен в пране на пари и 
измама с ценни книжа. Осъждат 
го на четири години затвор, 
както и да възстанови $119 
милиона. Преди тази разплата, 
шефът на „Стратън Оукмънт” 
е – детето-чудо на Уолстрийт, 
станало милионер на 26 години. 
Нахаканият младеж се прочува 
и с безкрайното си купонясване 
и успехи сред жените. „Вълка от 
Уолстрийт” описва възхода и 
падението на предприемчивия 
американски мошеник, успял 
някак си да оцелее, че и да ни 
разкаже всичко от първо лице. 

Мемоарите му излизат на 
английски си и бързо влизат в 
класациите за най-продавани 
книги. Сега историята му 
отново е в центъра на внимани-
ето – филмът на Мартин Скор-
зезе „Вълкът от Уолтстрийт” 
с участието на Леонардо ди 
Каприо в ролята на Белфърт 
спечели вече два „Златни глобу-
са”, има 5 номинации за „Оскар” 
и 4 номинации за „Бафта”.

Как живее Джордан Белфърт 
днес? Предлагаме ви интервюто 
и коментара на писателя Том 
Ленърд с бившия борсов агент.

„Бях страшно печен младеж 
и страхотен търговец, обзет 
от манията да забогатея – при-
знава сега той. – Това бяха дар-
би, дадени ми от Бога. Който 
освен това ме беше дарил и с 
някои недостатъци в смисъл, че 
бях емоционално незрял, несигу-

рен и все търсех моменталното 
задоволяване.

За ролеви модели си бях 
избрал Гордън Геко – героят на 
Майкъл Дъглас във филма „Уол-
стрийт” – и героят на Ричард 
Гиър от „Хубава жена” – мъже, 
които си падат по най-класно-
то...”

Само че Белфърт не спира 
дотам. Нямам спомен героят на 
Ричард Гиър да е заспивал сред 
купчина кокаин, достатъчно 
голяма, че да му служи за възглав-
ница, нито користолюбивият 
мистър Геко да въвлича по някое 
време сладкото възрастно лелче 
на жена си във валутна контра-
банда.

А Белфърт и това успява да 
направи. Още с първия си бонус 
от Уолстрийт се сдобива с 
бяло ферари, понеже бил видял 
Дон Джонсън да кара такъв звяр 
в телевизионния сериал „Маями 
Вайс” и чул, че същият по някое 
време натрупал $700 000 хотел-
ска сметка.

Вече 45-годишен и – според 
собствените му твърде-
ния – напълно превъзпитал 
се и каещ се за миналото си 
човек, Белфърд днес обитава 
скромна тристайна къща на 
Манхатън Бийч – относително 
нескъп район на Лос Анджелис. 
Разправя, че от злощастното 
му минало не му било останало 
нищо, освен златния часовник 
„Булгари” за $9000 на китката 
му и рисунката в спалнята му 
на някогашната му яхта, която 

преди това била притежание на 
Коко Шанел. Петдесет на сто 
от припечеленото в наше време 
се разпределя между измамените 
навреме от него вложители. 
През последните пет години им 
е върнал $14 милиона от $110-
те милиона, които им дължи.

Развел се е с Надин, но си 
остават добри приятели и 
тя живее наблизо. Грижат се за 
двете си деца.

Друг на негово място би се 
двоумил дали да разръчква ми-
налото, но не и той: зарекъл се 
някога да завладее „Уолстрийт”, 
Белфърт днес е не по-малко ре-
шен да се наложи като писател. 

Пълния текст четете 
само на Lira.bg

арбите ми са от 
Бога

Джордан Белфърт, автор на “вълка от Уолстрийт”:

Д

вълка от уолстрийт
Джордан Белфърт

изд. “Intense”
432 стр., 19,90 лв.





нови заглавия

кализия - 
чудодейният лечител
Под научната редакция 
на д-р Димитър 
Пашкулев
изд.: Хомо Футурус
брой стр.: 128
цена: 7.00 лв.

всичко, което трябва 
да умее един мъж
Оливър Кун
изд.: Скала Принт
брой стр.: 316
цена: 14.95 лв.

подмладяващият 
ензим
Д-р Хироми Шиния
изд.: Сиела
брой стр.: 120
цена: 10.00 лв.

вълка от уолстрийт
Джордан Белфърт
изд.: Intense
брой стр.: 432
цена: 19.90 лв.

китайското проучване
Т. Колин Кембъл и д-р 
Томас М. Кембъл II
изд.: Лик
брой стр.: 384
цена: 35.00 лв.

рапицата - култура 
на настоящето и 
бъдещето
Радка Иванова
изд.: Виденов & син
брой стр.: 290
цена: 38.40 лв.

Съзнателна медицина
Джил Едуардс
изд.: Аратрон
брой стр.: 435
цена: 20.00 лв.

усещане за вкус: Зима 
(рецептите на Chef 
петров)
изд.: Enthusiast
брой стр.: 72
цена: 9.90 лв.

Кръгозор представя
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“нощите на османската принцеса”

Завладяваща история в 
духа на “1001 нощ”

Американката Линда Лафър-
ти е автор на три книги, 

които се радват на междуна-
роден успех. Романът, с който 
тя ще се срещне за първи път с 
българската публика, е „Нощи-
те на османската принцеса”. 
Под скромната, но  лъчезарна 
външност на писателката се 
крие истински изследовател на 
човешката природа. В романа 
й се разкрива целият спектър 
от добродетели и пороци. 
Поведението на героите й – от 
привидно най-злите, до така 
наречените добри – винаги 
е съвършено мотивирано. 
Светът, който описва, не е 
нашият съвременен свят, а една 
завладяваща история, поглед към 
автентичен исторически пери-
од, в който обаче ще открием 
характери и постъпки, с които 
се сблъскваме и днес.

Романът „Нощите на осман-
ската принцеса” има няколко 
специфични черти – силните 
женски персонажи; идеята, 
че човек може да постигне 
изкупление и да намери покой 
и проникване в най-тъмните и 
скрити кътчета на човешката 
душа.

„Да, казват, че пиша може 
би донякъде мрачно. Но такава 
е човешката природа. Надя-
вам се, че успявам да покажа и 
светлината, разсейваща този 
мрак. Когато се настроя на 
историческа вълна, се опитвам 
да направя всичко възможно, за 
да създам онзи свят, в който 

живеят героите ми. Това не е 
нашият свят... Но се надявам да 
ви хареса.”, казва авторката.

В „Нощите на османската 
принцеса” политически амбиции 
и добре пазени тайни в харема, 
съблазняване и копнежи в духа 
на „1001 нощ” отвеждат в Ис-
танбул от началото на XIX век.

Константинопол, 1826 г. Все-
ки месец при новолуние, когато 
слънцето все още не е изгряло, 
една лодка се отдалечава към 
най-дълбоките води на Босфора, 
между Европа и Азия. Чува се 
сподавен вик, бърз плясък и... 
отново тишина.

Принцесата - Есма Султан, 
любимата сестра на султана, 
заспива блажено в своя дворец 
на брега, изпратила поредния 
си любовник християнин на 
смърт.

Султанът –  Махмуд Втори 
обмисля да наложи нов ред в 
Османската империя и да се 
справи с непокорните еничари. 
Затова отстранява най-добрия 
от тях – ага Ахмед Кадир,  като 
го изпраща за страж на принце-
сата.

Палачът –  Ахмед, или Иван 
Постивич, роденият като 
християнин воин, е обучен за 
езда и битки, но вместо това e 
заставен да бъде личният палач 
на Есма Султан. Две силни лич-
ности се изправят една срещу 
друга... 

Есма Султан се разболява 
от странна болест и по съвет 

на лекаря си започва да споделя 
мислите, които я терзаят, с 
единствения човек, посветен в 
нейната тайна. Защото това 
е болест на душата, а не на 
тялото. Всяка нощ тя разказва 
на Ахмед своя живот и го от-
праща преди първите лъчи на 
слънцето, но разкрила частица 
от себе си:

Коя е Есма, какъв е бил 

животът й? Какво е превърнало 
принцесата, която е приятел-
ка и закрилница на жени от 
различни народности с различна 
вяра, в жестока убийца на млади 
мъже?

Има ли сили любовта да 
излекува наранените души и да 
промени хода на историята?

нощите на османската принцеса
Линда Лафърти
изд. “Кръгозор”

360 стр., 18,00 лв.



Новото луксозно издание за 
най-малките събира в едно 

незабравимите стихове на Леда 
Милева и новите римувани ше-
дьоври на Любомир Николов.

Един американски писател 
беше казал, че стиховете са 
като вечен графит върху сърце-
то на всеки човек. Важи с осо-
бена сила за стиховете, които 
научаваме като деца, защото те 
остават с нас завинаги. 

Зайченцето бяло
цял ден си играло
в близката горичка
със една сърничка.

Поколения българи не могат 
да си представят детство-
то без тази песничка и пазят 
топъл спомен за вълшебните 
стихчета на незабравимата 
Леда Милева. 

Днес, почти година след 
като се разделихме с поетесата, 
с тях започва поредното ново 
детско приключение, защото 
именно „Зайченцето бяло” слага 
началото на „Приказки любими 
в рими”. 

Луксозното издание с твър-
ди корици и прекрасни илюстра-
ции събира „Зайченцето бяло” 
и „Работна мецана” с новите 

шедьоври на Любомир Николов. 
Специално за „Приказки любими 
в рими” известният писател 
и преводач на „Властелинът 
на пръстените” преразказва 
в стихотворна форма някои 
от най-популярните български 
и световни приказни класики 
като „Белоснежка и Червено-
розка”, „Красавицата и Звяра” 
и „Тримата братя и златната 
ябълка”.

Облечени в прекрасните 
илюстрации на Стелияна Доне-
ва, Христо Димитров и Георги 
Марков, римуваните истории 
от „Приказки любими в рими” 
носят усмивки на децата днес, 
за да се превърнат неусетно в 
щастливи спомени утре.

“приказки любими в рими”

Класика за 
деца

приказки любими в рими
Леда Милева и Любомир Николов

изд. “Софтпрес”
96 стр., 19,99 лв.

Софтпрес представя
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-50%

стара цена 

1500
лв.

750
лв.

стара цена 

1600
лв.

800
лв.

стара цена 

1200
лв.

600
лв.

стара цена 

1200
лв.

600
лв.

стара цена 

1600
лв.

800
лв.

стара цена 

1200
лв.

600
лв.

„Най-голямото предизвика-
телство беше самото начало. 
Идеята, че мога да превърна в 
стихове тези приказки, познати 
на големи и малки.” 

Любомир Николов

Интервю с Любомир Николов 
четете на Lira.bg

Промоцията е валидна до 28.02.2014 или до изчерпване на количествата.
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Сянката на чинара” – продъл-
жението на „Време да уби-

ваш” ни отвежда към мястото 
и незабравимите герои, които 
превърнаха Джон Гришам в нео-
споримия майстор на съдебния 
трилър. И доказва защо той 
наистина е любимият разказвач 
на Америка.

Публикуван преди 25 години, 
„Време да убиваш” e един от 
най-известните романи в съвре-
менната американска литерату-
ра. Десетгодишната Тоня Хейли 
е брутално изнасилена, пребита 
и захвърлена край пътя от 
двама пияни младежи.

Те са арестувани веднага в 
бар, където се хвалят с онова, 
което са направили. Жители-
те на Клантън са шокирани и 
ужасени. Но когато Карл Лий, 
бащата на пострадалото моми-
че, разстрелва буквално от упор 
престъпниците на излизане от 
съда, градът се разделя на две.

Убийство или екзекуция? 
Правосъдие или отмъщение? 

Защото изнасилвачите са бели, 
съдията е бял, а Карл Лий е 
чернокож. Единственият човек, 
на когото той вярва, е Джейк 
Бриганс – млад, амбициозен 
адвокат, мечтаещ за големи дела 
и медийна слава. Също бял.

Съдебният процес променя 
съдбата на всички участници 
в него. Цялата страна със 
затаен дъх наблюдава борбата 
на Джейк да спаси 
живота на клиента 
си... и своя собствен. 
Расовите различия 
трудно могат да 
бъдат преодолени. На-
силието се разраства. 
Представите за спра-
ведливост и равен-
ство са разклатени.

Сега, в „Сянката 
на чинара”, Джон 
Гришам ни връща в 
съдебната зала на 
Клантън, щата Миси-
сипи. Джейк Бриганс 
пак е въвлечен в ожес-

точен процес, който ще накара 
жителите на окръг Форд да се 
изправят пред собствените си 
расови предразсъдъци.

Сет Хъбард умира от рак. 
Той е бял, богат, самотен и 
не вярва на никого. Преди 
да се обеси на стария чинар 
близо до дома си, Сет написва 
собственоръчно последното 
си завещание. Лишава децата и 

внуците си от наследство, ос-
тавя почти всичко – всъщност 
повече от двайсет милиона, – на 
чернокожата си прислужница и 
така създава съдебен конфликт

Каква мрачна тайна се крие 
зад това привидно ирационално 
решение?

егендарен правен 
трилър

“Сянката на чинара”

Л

Сянката на чинара
Джон Гришам

изд. “Обсидиан”
576 стр., 18,00 лв.

„можете да оставите на джон 
гришам да вземе тръпката от един 
напрегнат процес и да го вплете в 
брилянтен правен трилър.”

csmonitor.com.

„гришам е прекрасен разказвач, 
който обработва читателите по 
начина, по който способният адво-
кат обработва журито.” 

Philadelphia Inquirer

„легендарен правен трилър.” 
USA Today

„няма по-добър разказвач от джон 
гришам в саЩ в наши дни.”

Ню Йорк Таймс

„джон гришам е много добър в 
това, което прави. в тази страна 
никой не го прави по-добре.”

Вашингтон Поуст

нови заглавия

на лов за Снарк
Луис Карол
изд.: Колибри
брой стр.: 96
цена: 12.00 лв.

мишока катерач и 
другите животни  в 
гората на склона
Турбьорн Егнер
изд.: Enthusiast
брой стр.: 96
цена: 15.00 лв.

митове за 
сътворението  от 
цял свят
Младен Влашки
изд.: Хермес
брой стр.: 128
цена: 4.00 лв.

приказки любими 
в рими
Леда Милева; 
Любомир Николов
изд.: СофтПрес
брой стр.: 94
цена: 19.99 лв.

моден дизайнер: в 
света на модата
изд.: Миранда
брой стр.: 50
цена: 7.95 лв.

природата и 
природните феномени
изд.: Пан
брой стр.: 0
цена: 17.90 лв.

падингтън се развихря
Майкъл Бонд
изд.: Агата-А
брой стр.: 124
цена: 9.00 лв.

222 страници за 
оцветяване
изд.: Пан
брой стр.: 222
цена: 9.90 лв.



Арена “Хеликон”
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Срещу догмата

Владимир Медински – профе-
сор, доктор на историче-

ските науки, политик, общест-
веник, депутат в Държавната 
дума, министър на културата 
на Русия от май 2012 г., член на 
Съвета на писателите.

„Тази книга е за митовете 
в нашата история. В СССР 
имаше много и различни неща. 
И хубаво, и лошо. Не убеждавам 
никого в нищо, никого никъде не 
водя и въобще не пиша научна 
книга… Моята цел е да развенчая 
черните митове. Но положи-
телните искам решително да 
оставя… Колкото и да е стран-
но, за масовото съзнание те 
са просто необходими. Като 
имунни клетки в кръвта на 
организма на нацията… Навярно 
затова във всички национални 
митологии „своят народ” 
винаги е успешен, свободолюбив, 
изпълнен с различни достойн-
ства…

Днес все по-често се говори, 
че цената на онази Победа 
през 45-та е била неоправдано 
висока. Дали си е струвало да 
се положат 27 милиона живота 
заради варварското унижение на 
културните немци?… В Европа 
на ниво резолюции на ПАСЕ 
Сталин и Хитлер бяха израв-

нени. Но дали са съпоставими 
тези явления? Нима руснакът 
може да приеме и разбере подоб-
но сравнение?

… Историята на СССР 
не е историята на КПСС и 
деянията на Политбюро. Това 
е историята на НАРОДА. 
Постиженията през този 
период са НАШИ постижения. 

Добро е всичко, което укрепва 
страната, народа и личността. 
Масовият героизъм и победата 
в най-страшната война. Индус-
триализацията, ВПК, науката 
и изкуството – едва ли не най-
добрите в света – са нашата 
гордост…

война. митовете на СССр 1939-1945
Владимир Медински

изд. “Дума”
720 стр., 25,00 лв.

провокативната книга на руския 
политик от партия единна русия 
„война. митовете на ссср 1939-
1945 г.” представя един различен 
прочит на най-популярните 
митове, свързани с годините 
на втората световна война. 
анализът започва от тежкото 
наследство на ньойския диктат 
и наситеното с идеологическо 
противопоставяне предвоенно 
десетилетие. следва анализ на 
„съюзническия” период в отно-
шенията между третия райх и 
съветския съюз. акцентът, съв-
сем очаквано, е върху митовете 
за годините на отечествената 
война.

една година преди 70-тата 
годишнина от края на войната 
темата за „добрите” и „лошите” 
в този сблъсък отново е акту-
ална. в този смисъл е необхо-
димо да се познава гледната 
точка на влиятелни политически 
личности като медински. от 
една страна, подобна позиция 
показва колко силна продължава 
да бъде пропагандата, от друга, 
разкрива колко слабо е все още 
познанието на историческите 
факти за този период, а от 
трета, потвърждава тезата, че 
въпреки изминалите 70 години, 
темата за втората световна 
война все още е наситена с 
прекалено много политика, за 
да може да се коментира без да 
има „виновни”, „невинни жертви”, 
„добри”, „лоши”, „победители”, 
„победени”. 

К н иж аря т 
п ре п о р ъ ч в а

Друга гледна 
точка за 
войната

кристина БоБева 
хелиКон

“война. Митовете на СССр 
1939-1945”

нови заглавия

разторг
Антон Фотев
изд.: MBG BOOKS
брой стр.: 318
цена: 12.90 лв.

повикът на ангела
Гийом Мюсо
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 326
цена: 14.90 лв.

любовта трае три 
години
Фредерик Бегбеде
изд.: Колибри
брой стр.: 192
цена: 12.00 лв.

повикът на 
щастливата 
случайност
Станислава Кара
изд.: Сиела
брой стр.: 130
цена: 9.00 лв.

кралство под обсада 
кн.1 от войната на 
хаоса
Реймънд Фийст
изд.: Бард
брой стр.: 350
цена: 16.99 лв.

танц с плащове кн.1 от 
трилогията “танцът на 
сянката”
Дейвид Далглиш
изд.: MBG BOOKS
брой стр.: 466
цена: 12.90 лв.

любовни писма от 
знаменити личности
изд.: Фама +
брой стр.: 142
цена: 12.00 лв.

ледено сърце
Саша Гулд
изд.: Enthusiast
брой стр.: 328
цена: 15.00 лв.
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Това е книга за онези специал-
ни жени, които със самото 

си съществуване променят 
хода на историята, създават 
владетели и разрушават та-
бута. Книга за жените, които 
от двуизмерни исторически 
личности и сухи факти в праш-
ните томове, са се превърнали 
в легенди. Книга за балканските 
владетелки през вековете – 
такива, каквито за пръв път 
ги виждаме, събрани на едно 
място.

На тези страници ще откри-
ете историите зад легендите и 
истината зад митовете за бал-
канските владетелки, разказани 
през най-женствените аксесоари 
– бижутата. Тяхната символика 
трайно е залегнала във всеки 
един аспект от живота ни – 
пръстени и колиета, обеци и 

брошки, носят със себе си знаци 
за любов и вярност, религия, со-
циален статут и просперитет. 
Вярваме в дълбокото им санти-
ментално значение, кодираме 
чрез избора им послания към 
околните и себе си. За балкан-
ските владетелки те са били 
също толкова важни, колкото 
и короните върху главите на 
съпрузите им. В бижутата, кои-
то са носели, са вплетени магии, 
скрита са страшни тайни за 
страст и предателства, обеща-
ния за власт и плодовитост, 
изповеди за вярност към бога. 
От змиите на Олимпия през 
кръстовете на Теодора-Косара 
и пръстена на Роксолана… се 
докосваме не просто до исто-
рията на земите ни и тези на 
нашите съседи, но и до извечния 
копнеж за красота и щастие.

амо за жени
“владетелките - бижута и талисмани”

С

владетелките - бижута и талисмани
Съставител Марияна Добранова

изд. “Smart Books”
136 стр., 35,00 лв.
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Познаваме ли 
Раковски?

Два неизвестни досега 
философски труда на 

Георги Раковски са събрани във 
фототипното издание „Разсъж-
дения върху франкмасонската 
същност за човещина”. Тази 
книга постави отново въпроса 
доколко познаваме патриарха на 
българското национално-осво-
бодително движение. 

1. Георги Раковски е роден в 
Котел през 1821 г. като:

а. Георги Сава Раковски
б. Съби Стойков Попович
в. Георги Стайков Попов 

2. Бащата на Раковски е бил 
занаятчия. С какво си е изкар-
вал хляба?

а. с чук и мистрия
б. с игла и ножица
в. с клещи и длето 

3. Раковски учи в цариградско-
то училище Куручушме.  Как 
се е наричало то през години-
те?

а. Велика народна школа
б. Гръцки лицей
в. Американски колеж 

4. През 1842 г. е осъден на 
смърт за участието си в Бра-
илските бунтове, но избягва 
смъртното наказание. Защо?

а. имал е руски паспорт
б. бил покровителстван от 

Франция
в. бил е гръцки поданик 

5. Живял е година и половина 
в Марсилия и Париж. След 
този престой Раковски се 
връща в Котел и започва да 
осъзнава необходимостта от 
революционни действия. С 

кого се запознава във Фран-
ция?

а. Виктор Юго
б. Франсоа Гизо
в. Джузепе Мацини 

7.  Откъде идва псевдонимът 
Раковски?

а. Раковски е известна унгар-
ска фамилия

б. от името на родното 
място на баща му Раково

в. измислят му го поляците 
в Цариград 

8.  Кой българин свидетел-
ства, че Раковски е членувал в 
Ордена на бекташите?

а. Драган Цанков
б. Иларион Макариополски
в. Иван Селимински 

9.  Кой е бил дясната ръка на 

Раковски при учредяването 
на Първата българска легия?

а. Васил Левски
б. Иван Касабов
в. Георги Бенковски 

10. Коя поема е на Раковски?
а. „Изворът на белоногата”
б. „Грамада”
в. „Горски пътник” 

четящ човек ли сте?

Първият, изпратил верните 
отговори на теста „Познава-
ме ли Раковски?”, ще получи 
ваучер на стойност 20 лева 
за книжарници „Хеликон” и 
те нис ка  „Аз чета всеки ден! 
А ти?” от Об щес тво то за кул
ту ра на четенето и писането.
Пращайте отговорите си на 
info@lira.bg до 20 февруари 
2014 г. 
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