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16-годишна ученичка е първата, 
отговорила вярно на теста 
“Познавате ли Раковски?”
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пак е тук
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ако желаете вашите книги 
да се продават в „Хеликон” 
в хартиен или електронен 
вариант, свържете се с 
нас на service@helikon.bg 
или на 02 4604081

Александра Тодорова – отговорила първа и вярно 
на теста за Георги Раковски, е на 16 години и учи в 

СОУ „Вичо Грънчаров” в Горна Оряховица. Тя получи 
фланелка „Аз чета всеки ден! А ти?” и ваучер за 20 лв. 
от книжарница „Хеликон-Велико Търново”. 

Александра мечтае да учи антропология или  
хуманитаристика. Тестът не й се е сторил труден: 
„Знания и логика”, казва тя. Получила е списание „Кни-
жарница” с онлайн поръчка на учебник по световна 
история, внос от чужбина. Предпочита да си купува 
книги в хартиен вариант, но когато не може да ги 
намери, чете от електронен четец. Александра смята, 
че все повече хора се отказват от четенето, защото 
нямат време. Самата тя обича да чете Гришам, кри-
миналета, приключенски и биографични книги за рок 
групи. Слуша музика и играе тенис.

1. Кога започва творческият път на Вера Мутафчиева? – през 1952 г.; 2. Тя има издадени над 35 книги, 
в колко тома са публикувани през 2008 г.? – 12; 3. Потомствен историк ли е? – да, баща й също е 
известен историк; 4. Вера Мутафчиева зарязва академичната си кариера и се отдава на белетристика-
та.  Кой е дебютният й роман? – „Летопис на смутното време”; 5. Коя е най-популярната й книга? 
–  „Случаят Джем”; 6. С кой автор на историческа проза се родее Вера Мутафчиева? – Иво Андрич; 7. 
Коя книга е на Вера Мутафчиева? – „Процесът 1873”; 8. Авторката  е давала много интервюта. В едно 
от тях определя писането на белетристика като – „хамалски занаят”; 9. През 1980 г. Мутафчиева 
получава Хердерова награда. За какво е отличена? – за цялостно творчество; 10. Умира на 9 юни 2009 г. 
В кое море е хвърлен прахът й? – Егейско море.

ОтгОвОри на теста „Вера МутафчиеВа“

Първите верни отговори на теста „Вера Мутафчиева“ 
изпрати Моника руменова райчева  от Хасково.

ученичка от Горна Оряховица е 
първата, отговорила вярно на 
теста “Познавате ли Раковски” 
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художестВена литература
Зовът на кукувицата
робърт галбрейт
Колибри

сянката на чинара
джон гришам
обсидиан

изчезналата 
библиотека
а. м. дийн
Enthusiast

Зимна приказка в ню йорк
марк хелприн
Intense

Хрониките на клифтън 
т.4 : внимавай какво си 
пожелаваш
джефри арчър
бард

идеалната половинка
сюзън елизабет Филип
ибис

любов
елиф Шафак
егмонт

Петдесет 
нюанса сиво
е л джеймс
бард

когато бях морски 
капитан
михаил Вешим
сиела

Щастливите хора четат 
и пият кафе
анес мартен-люган
ера

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2000
лв.

1490
лв.

1699
лв.

1200
лв.

1200
лв.

1390
лв.

1499
лв.

1990
лв.

1500
лв.

1800
лв.

нехудожестВена литература
Хлебната сода – пепел 
от божествения огън
росица тодорова
распер

аз съм дънов
Капка георгиева
бумеранг бг

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

живей бързо 4: 
кръв за кокаин
надя чолакова
Enthusiast 

големите любови на 
български артисти, 
музиканти и художници
Венелин митев
сиела

Путин: цялата истина 
за стопанина на кремъл
станислав белковски
сиела

аз ли съм луд, или 
другите...
алберт айнщайн
пергамент прес 

никога не се предавайте.../ 
афоризми и анекдоти
уинстън чърчил
пергамент прес

скритият дар
джериес авад
AMG Publishing

монахът, който продаде 
своето ферари
робин Шарма
екслибрис

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1000
лв.

1500
лв.

1195
лв.

1200
лв.

1400
лв.

1400
лв.

499
лв.

599
лв.

1000
лв.

1000
лв.

има истории, които не са про-
диктувани от развихрилото се 
човешко въображение, политнало 
в безпределните полета на фан-
тазията. истории, които не са 
написани от умелото обиграно 
перо на майстор писател - това 
са истории, продиктувани от 
нуждата животът да бъде раз-
казан, да бъде споделен, да излезе 
от рамките на затворения свят 
на една култура. тези истории 
идват като вик, понесъл се от 
много, много далеч, вик, който 
се бори  да бъде чут и иска 
да вдъхнови тези, които са в 
неравностойно положение, да им 
каже, че непримиримостта, че 
борбата за справедливост имат 
смисъл.

точно по този начин звучи 
разказаната история на ма-
лала Юсафзаи, номинирана за 
нобелова награда за мир. това е 
личната история за борбата на 
едно момиче от пакистан срещу 
затварянето на девическите 
училища, история за осъзнаване-
то на силата, която дава обра-
зованието, като единствен път 
на свободата. история, в която 
въпреки многото заплахи и дори 
след като поръчват убийството 
й и бива простреляна, тя запазва 
своята сила и непримиримост да 
се бори за каузата си.

прочетете историята на 
малала, която може и да идва 
от един много по-различен и 
чужд свят от този, в който сме 
родени ние, но носи в сърцето 
на повествованието си онези 
общочовешки ценности, които 
се надявам никога да не бъдат 
чужди.

К н иж аРя т 
П Ре П О Р ъ ч в а

в името на 
свободата

невена крумова
хелиКон-ВитоШа
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тийн Книги
множество катрини
джон грийн
егмонт

дръндьото: направи 
си сам книга
джеф Кини
дуодизайн

вината в нашите звезди
джон грийн
егмонт

къде си, аляска?
джон грийн
егмонт

малкият принц
антоан дьо сент 
екзюпери
лъчезар минчев

голяма книга на българ-
ските владетели
станчо пенчев
пан

Бъдете силни 365 дни в 
годината 
деми ловато
егмонт

Хартиени градове
джон грийн
егмонт

дивергенти
Вероника рот
егмонт

Предимствата да 
бъдеш аутсайдер
стивън чбоски
егмонт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

990
лв.

990
лв.

1290
лв.

1290
лв.

990
лв.

790
лв.

600
лв.

990
лв.

990
лв.

1490
лв.

елеКтронни Книги
часът нула
Клайв Къслър, греъм браун
ProBook

тайната на 
забранената книга
Карън мари монинг
егмонт българия

трилогия Прованс
питър мейл
гурме оод

множество катрини
джон грийн
егмонт

вината в нашите звезди
джон грийн
егмонт

Зад затворени врати
Шанън макена
егмонт българия

великият пост
александър Шмеман
омофор

любов
елиф Шафак
егмонт

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

тайните на безсмъртния 
никола фламел: 
вещерът
майкъл скот
хермес

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

700
лв.

240
лв.

1290
лв.

199
лв.

845
лв.

1099
лв.

849
лв.

849
лв.

3000
лв.

1099
лв.

„човек търси бог” е новата 
книга на ерик уайнър, познат на 
българския читател с „география 
на блаженството” – пример за  
добра литература, облагородила 
пътеписа  с  философско  есе. 
това уточнение е важно, за да не 
се поддава  читателят на илюзи-
ята, че журналистите са новите 
месии. макар да живеем във 
време, когато събитийността 
измества просветителство-
то, ерик уайнър и с този свой 
текст не ни заблуждава.  описал 
е предпазливо  и самоиронично 
срещите си с осем  духовни 
практики... като турист. В оп-
цията „търсене” бог присъства 
географски: турция, Катманду, 
Китай, саЩ, израел – ето само 
част от  местата, пораждащи в 
съзнанието ни трепет за влия-
ние на висша сила. отдайте й се, 
казва авторът, който танцува  
като дервиш, медитира, прави 
ритуали, изучава кабала, но ду-
ховността е лично постижение. 
макар въпрос на самодисциплина, 
възможностите на съвременния 
човек се обуславят от култу-
рата, а всеки преход към  рели-
гията го сварва неподготвен. 
В края на книгата има сериозен 
библиографски списък, който ни 
кара да погледнем с уважение на 
този опит.  ерик уайнър не от-
рича общочовешки ценности, но 
разбива с удоволствие мита за 
тяхната власт над хората . на-
мира ли бог накрая? пътуването 
завършва с отговор в епилога 
– „Крача бавно и внимателно, 
усещайки земята под краката ми 
стабилна и добре отъпкана.”

К н иж аРя т 
П Ре П О Р ъ ч в а

Пътят към 
целта

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

Белова
Сергей Лукяненко
изд.: ИнфоДар
брой стр.: 404
цена: 15.00 лв.

разплата кн.3 от “най-
тъмните сили”
Кели Армстронг
изд.: Колибри
брой стр.: 288
цена: 15.00 лв.

пътуващо 
представление с 
вампир
Ричард Леймън
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 408
цена: 19.90 лв.

тайната на имението
Агата Кристи
изд.: Ера
брой стр.: 272
цена: 10.99 лв.

всички разкази са 
за теб
Мирела Иванова
изд.: Прозорец
брой стр.: 134
цена: 10.00 лв.

паметта на Истанбул
Ахмед Юмит
изд.: Колибри
брой стр.: 560
цена: 18.00 лв.

розата и бодилът 
кн.2 от “Хрониките на 
ририя”
Майкъл Дж. Съливан
изд.: MBG BOOKS
брой стр.: 312
цена: 12.90 лв.

Монахинята
Дени Дидро
изд.: Фама
брой стр.: 216
цена: 12.00 лв.

Анди Андрюс 
към читателите:

Казвам се Анди Андрюс. Баща и 
съпруг съм. Приятел съм на мно-
го хора – добър и верен, надявам 
се. Живея на брега на Мексикан-
ския залив в малък град, който 
може да се похвали с население 
от около четири хиляди души 
в дните, когато туристите не 
наводняват плажовете.

Освен това съм писател и 
лектор… В началото на тази 
история, позволете ми да ви 
призная, че не можах да измисля 
друг начин, по който да я 
разкажа. Затова, колкото и нео-
хотно да включих самия себе си 
като герой в историята, в края 
на краищата стигнах до следния 
извод: без да знаете някои под-
робности за моите собствени 
страхове и трудности, ще е 
трудно, ако не и невъзможно, 
да разберете докрай Джоунс и 

неоценимата стойност, която 
неговият живот и думи носят 
лично на вас в този момент… 
точно днес.

Затова, за протокола, 
позволете ми да започна с една 
определена истина: каквито и 
хубави неща да си мислите за 
мен, аз лично смятам, че при-
чината за тях е един старец на 
име Джоунс. Джоунс заслужава 

всичките похвали. Неговият 
живот, мъдрост и истина е 
онова, което вие трябва да 
изучавате внимателно, като му 
посветите всичкото си време и 
използвате всеки източник, от 
който можете да ги почерпите. 
А днес аз имам честта да бъда 
един от тези източници…

“Проницателят се завръща”

Джоунс пак е тук

Скайпринт представя
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проницателят се завръща
Анди Андрюс

изд. “Скайпринт”
232 стр., 13,99 лв.

„Проницателят се завръща” е 
нещо повече от велика книга и има 
силата да предопредели по катего-
ричен начин посоката на развитие 
на семейството ви в продължение 
на поколения. анди андрюс се 
превърна в мъдрец - майстор на 
вдъхновяващите разкази.
Пол Уестфал, бивш треньор в NBA и 
ръководител на „Лейкърс Ол Старс”

след „Проницателят се завръща” 
стана ясно, че анди андрюс е зако-
нодателят в този жанр. За пореден 
път той създава пълноценна ком-
бинация от променящи светогледа 
жизнени принципи, предадени чрез 
изумителен разказ. 

Бренда Уорнър, авторка на бестсе-
лъри и мотивационен лектор

“проницателят се завръща” 
отново връща читателя 

към мистериозния герой от 
знаменития роман на анди 

андрюс „проницателят”. 
джоунс има способностите да 

забелязва малки неща, които 
имат голямо значение. този път 

той ще по мо гне на хората във 
Феърхоуп, алабама, като им даде 

перспектива. семейства ще 
се съберат отново, финансови 

възможности ще се открият, а 
на читателя ще бъдат предста-
вени простички решения на про-

блемите,  с които се сблъскваме 
всеки ден. Книгата остава вярна 

на мотото от първата част: 
„не вярвай на всичко, което си 

помислиш”. 
Книгата дава примерни от-

говори на въпроси, които мъчат 
човечеството от векове:

- Как да променим култура-
та, в която живеем?

- Къде е ключът към живот, 
в който оставаме верни на 

ценностите си, но и постигаме 
успехи?

- Какво, ако това, което смя-
таме за край, е само началото?



нОви заглавия

книга за смеха и 
забравата
Милан Кундера
изд.: Колибри
брой стр.: 288
цена: 18.00 лв.

наглите призраци
Александър Бушков
изд.: Персей
брой стр.: 320
цена: 12.99 лв.

кой крепи света
Величка Настрадинова
изд.: Хермес
брой стр.: 192
цена: 11.95 лв.

Идеалната 
половинка
Сюзън Елизабет 
Филипс
изд.: Ибис
брой стр.: 360
цена: 13.90 лв.

смъртта на крал артур
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 374
цена: 17.00 лв.

пазителка на тайните
Кейт Мортън
изд.: Колибри
брой стр.: 440
цена: 20.00 лв.

Далас в смъртта
Нора Робъртс
изд.: Хермес
брой стр.: 384
цена: 13.95 лв.

костите от авалон
Фил Рикман
изд.: Еднорог
брой стр.: 448
цена: 17.90 лв.

Enthusiast представя
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След успеха на дебютния 
роман на Сара Пул „Отро-

вителката на Борджиите” на 
книжния пазар излиза втората 
книга от поредицата, посвете-
на на прочутата династия – ис-
торическият трилър „Измяна-
та на Борджиите”.  Авторката 
отново ни въвлича в мрачния 
свят на отровителката Фран-
ческа Джордано – служителка на 
Родриго Борджия, папа Алексан-
дър VI. Тя е научила занаята на 
отровителите от баща си и 
благодарение на своите умения 
и знания заема много важен пост 
– да брани живота на папата, 
като проверява храните, дрехи-
те, водата, виното му, всичко 
– за следи от отрова.

„Измяната на Борджиите” 
ни пренася в далечната 1493 г. 
– една година след възкачването 
на Родриго Борджия на престо-
ла на свети Петър и непосред-
ствено след завръщането на 
дръзкия генуезец Христофор 
Колумб. Излъгал всеобщите 
очаквания да се озове в мокрия 
гроб по време на плаването си 
по това, което смята за нов 
път към Индия, Колумб присти-
га с невероятна вест: че е успял. 
И Испания, и Португалия имат 
претенции към това, което 
смятат за Индия, и единстве-
ният, който може да разреши 
спора им, е новият папа. Той 
има нужда от помощта на Ис-
пания, за да отрази заплахите за 
война от страна на Франция. И 
за да я спечели, трябва да се от-

рече от съюза си с рода Сфорца, 
владетелите на Милано. В също-
то време католическите крале 
Исабел и Фернандо изискват 
от него да прогони от Рим ев-
реите – любимите изкупителни 
жертви на Църквата за всички 
нещастия, сполетели християн-
ския свят. Освен това папата 
трябва да отстрани от пътя 
си размирния кардинал Дела 
Ровере, който се е прицелил в 
поста му, и да се предпази от 
опитите за покушение на фана-
тизирания монах Савонарола.

Мнозина желаят смъртта 
на Родриго Борджия, търсейки 
различни средства и начини, за 
да я постигнат. Задачата на 
Франческа да опази живота му 
се оказва истинско предизвика-
телство. Тя рискува собстве-
ния си живот, за да разкрие и 
предотврати поредния заговор 
срещу Борджиите. Отрекла 
се от живота на обикновена 
жена с обикно-
вени радости, 
Франческа живее 
заради срещите 
на „Лукс” – тай-
ното общество, 
посветено на 
учението, както 
и на неизменната 
си задача: да уни-
щожи убиеца на 
баща си, красивия 
свещеник с пок-
варена душа и ос-
тър ум Бернардо 
Мороци, който 

на свой ред желае смъртта й. 
Поредицата историче-

ски трилъри на Сара Пул са 
вдъхновени от интереса й към 
ренесансова Италия, както и 
към ботаниката. „Всяка от кни-
гите е отделен роман. Някои 
читатели може да предпочетат 
да ги прочетат в хронологи-
чен ред, но не е задължително. 
Всъщност мисля, че ще е 

интересно да прочетат някоя 
от по-нататъшните книги, да 
открият Франческа, а после да 
се върнат назад и да проследят 
по-ранните събития в живота 
й”, споделя авторката.

Предстои да излезе трета 
книга от поредицата - „Дамата 
на Борджиите”.

мрачния свят на 
Отровителката

“измяната на Борджиите”

В

Измяната на Борджиите
Сара Пул

изд. “Enthusiast”
400 стр., 16,00 лв.
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Застрашена корона 
кн.2 от войната на 
хаоса
Реймънд Фийст
изд.: Бард
брой стр.: 398
цена: 16.99 лв.

стокхолмската 
октава
Карън Енгелман
изд.: Колибри
брой стр.: 400
цена: 18.00 лв.

възходът на 
вечерницата кн.2 от 
Чудоземия
Брандън Мъл
изд.: Колибри
брой стр.: 384
цена: 16.00 лв.

Гнездото на окаяните
Решат Нури
изд.: Слънце
брой стр.: 272
цена: 12.00 лв.

Enthusiast представя
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Всичко красиво започна после” е за всички, които са познали 
силата на любовта – това е трогателна история за това как да 

я откриеш в живота си, както и за това как да живееш с нейна-
та загуба. „Лайбръри Джърнъл” определя писателския талант на 
Саймън ван Буй като съвкупност от таланта на Франсис Скот 
Фицджералд и Маргьорит Дюрас, а „Ню Йорк Таймс” препоръчва 
дебютния роман на Ван Буй като книга, която „всеки трябва да 
прочете”. Авторът е носител на международната награда за къс 
разказ „Франк О`Конър”, а книгите 
му са преведени на повече от петнай-
сет езика. 

„Всичко красиво започна после” е 
романтичен разказ за трима млади 
– Ребека, Хенри и Джордж, които се 
опитват да намерят себе си и да под-
редят живота си в един древен град, 
където са подложени на изпитанията 
на съдбата. 

След дълго отсъствие от книжния пазар излезе ново издание на 
автобиографичния роман на Любомир Левчев „Ти си следва-

щият” със снимки от личния архив на писателя. През годините 
интересът към романите от спомени на Левчев не намалява и те 
претърпяват няколко преиздания. Книгата „Убий Българина!”, 
която излезе през януари, е първата част от пъстрата мозайка от 
събития на един динамичен живот, изпълнен с превратности и 
срещи с незабравими личности. Заедно с „Ти си следващият” и „Па-
нихида за мъртвото време” трите 
романа събират спомените, житей-
ската история и най-запомнящите 
се преживявания на големия български 
поет и писател. През април мемо-
арните книги на Любомир Лечвев 
ще бъдат събрани в стилна кутия, 
специално за ценители.

Всичко красиво започна после

ти си следващият

всичко красиво започна после
Саймън ван Буй

изд. “Enthusiast”
336 стр., 15,00 лв.

ти си следващият
Любомир Левчев
изд. “Enthusiast”

620 стр., 22,00 лв.
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сделката
Дъглас Кенеди
изд.: Колибри
брой стр.: 432
цена: 20.00 лв.

третото момиче
Агата Кристи
изд.: Ера
брой стр.: 240
цена: 10.99 лв.

великолепната жена
Греъм Симсън
изд.: Бард
брой стр.: 316
цена: 14.99 лв.

пепел от рози
Ведат Тюркали; 
Себахат 
Алтъпармакоглу
изд.: Колибри
брой стр.: 152
цена: 12.00 лв.

списък с желания
Джейн Костело
изд.: Хермес
брой стр.: 384
цена: 14.95 лв.

Лилаво
Инджи Арал
изд.: НСМ-Медиа
брой стр.: 256
цена: 14.00 лв.

красив негодник
Кристина Лорен
изд.: Егмонт България
брой стр.: 288
цена: 12.90 лв.

Без Хоуп
Колийн Хувър
изд.: Егмонт България
брой стр.: 336
цена: 12.90 лв.

(из предговора от Жан Кокто)

Много харесвам свободния 
начин, по който Стендал 

употребява думата „гениален”. 
Той смята за гениална жената, 
която се качва в кола, жената, 
която умее да се усмихва, карто-
играча, който пуска противника 
да победи. Накратко, не оставя 
думата във висините. Искам да 
кажа, че тези жени, както и кар-
тоиграчът в миг обединяват 
всички неясни сили, от които 
се състои изтънчеността, и ги 
довеждат до нечувана висота. 
Позволете да възприема стила 
на Стендал, за да ви заявя, че 
госпожа Едит Пиаф е гениална. 
Тя е неподражаема. Никога преди 
не е имало Едит Пиаф и никога 
повече няма да има.

Погледнете тази дребна 
жена с ръце като на гущерите из 
развалините. Вижте челото й 
като на Бонапарт, очите като 
на слепец, току-що възвърнал 
зрението си. Как ще пее? Как ще 

се изрази? Как ще изтръгне от 
тесния си гръден кош великите 
жалби на нощта? Но ето че тя 
запява или по-скоро, подобно 
на априлски славей, подхваща 
любовната си песен.

Чували ли сте това усилие 
на славея? Напъва се. Колебае се. 
Прочиства си гърлото. Дави 
се. Полита и пада обратно. 
И изведнъж всичко си идва на 
мястото. Славеят запява. И 
изумява.

Едит Пиаф, която се колебае 
и пробва публиката, много 
бързо намира своята песен. И 
ето че гласът й, излизащ от 
дълбините на душата й, гласът, 
който я е обсебил цялата, 
надипля висока вълна от черно 
кадифе. Тази топла вълна ни 
залива, пронизва ни, прониква 
в нас. Нещата са се получили. 
Подобно на невидимия славей, 
кацнал на своята клонка, и 
Едит Пиаф ще стане невидима. 
Ще останат само погледът 
й, бледите ръце, восъчното 
чело, което улавя светлината, 

и гласът, който набира сила, 
извисява се и се извисява, малко 
по малко я измества и пораснал 
като сянката й върху стената, 
славно ще замени дребното 
срамежливо момиче. В този 
миг гениалността на госпожа 
Едит Пиаф става видима и 
всеки го разбира. Тя надминава 
себе си. Надминава песните си, 
надминава музиката и думите. 
Надминава нас. Душата от 

улицата влиза във всички стаи 
в града. Сега вече пее не госпожа 
Едит Пиаф, а дъждът, който се 
сипе, вятърът, който свисти, 
лунната светлина, която раз-
стила своето покривало.

„Устата на сянката”. Изра-
зът сякаш е измислен за тази 
оракулска уста.

дит Пиаф за себе сиЕ
“на бала на късмета”

Лабиринт представя
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За първи път на български единствената автобиография на едит Пиаф, в 
която тя разказва без излишен патос, увлекателно, с усмивка и шеги  за 
трудния си път от бедняшките улици на Париж между двете световни 
войни до най-бляскавите световни сцени, за гастролите си отвъд океана, 
в швеция и гърция, за срещите си с марлене дитрих, нейна кума, с  чарли 
чаплин, айзенхауер и английската кралица, за ролите си в театъра и най-
вече в пиесите на кокто, за шумните купони в дома й край Булонския лес и, 
разбира се, за големите изпепеляващи  любови на своя живот.

на бала на късмета
Едит Пиаф

изд. “Лабиринт”
176 стр., 14,00 лв.

тази оракулска уста...
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алеята на светулките
Кристин Хана
изд.: Калпазанов
брой стр.: 480
цена: 15.00 лв.

Шест задачи за дон 
Исидро пароди
Хорхе Луис Борхес; 
Адолфо Биой Касарес
изд.: Колибри
брой стр.: 164
цена: 14.00 лв.

при входа на морето
Емилия Дворянова
изд.: Обсидиан
брой стр.: 340
цена: 15.00 лв.

един френски роман
Фредерик Бегбеде
изд.: Колибри
брой стр.: 288
цена: 14.00 лв.

светците от черната 
библия
Иън Ранкин
изд.: Книгопис
брой стр.: 408
цена: 14.00 лв.

Мъглата
Стивън Кинг
изд.: Плеяда
брой стр.: 568
цена: 23.00 лв.

нестинарка
Бистра Спасова
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 230
цена: 12.00 лв.

опасно убежище
Елизабет Лоуел
изд.: Хермес
брой стр.: 336
цена: 14.95 лв.

В „Черният флаг” великият 
пират Едуард Кенуей се 

оказва отново в центъра на 
вековна вражда, в златната ера 
на пиратството - времена на 
алчност, амбиция и корупция. 
Роден в семейство на фермери, 
той винаги е мечтал за охол-
ство и пътешествия. Когато 
собствеността на родителите 
му е нападната и опожарена, 
той решава, че е време да на-

пусне дома си. Едуард Кенуей се 
превръща в най-великия и опасен 
пират на своето време! Скоро 
се оказва забъркан във вековна 
вражда между Тамплиерите 
и един още по-мистериозен 
орден – този на асасините. Сега 
бъдещето му зависи от това 
коя страна ще избере.

Ера представя

11

ерният флагЧ
“Орденът на асасините” заека богат

Светът отива към края си, 
но отнякъде непрекъснато 

се появяват нови хора, прека-
лено тъпи, за да го осъзнаят, 
които се държат, като че ли 
веселбата тъкмо започва.

Прекрачил прага на средната 
възраст, Хари Енгстръм-Заека 
вече е постигнал финансово 
благополучие. Докато светът е 
на прага на криза, той се справя 
изненадващо добре. Но матери-
алните придобивки не могат 
да му донесат така мечтаното 
спокойствие. Той не желае да 
прави равносметка на успехите 
и провалите в живота си, но 
последствията сякаш започват 
да го преследват. Заека вече не 
може да избяга от грешките на 
миналото. 

Отличен с множество на-
гради, включително „Пулицър”, 
„Заека богат” е третият роман 
от знаменитата поредица на 
Джон Ъпдайк. За нея самият 
автор казва, че е „хроника на 
съдбата на моя герой и нашата 
страна.”

Заека богат
Джон Ъпдайк

изд. “Ера”
464 стр., 16,00 лв.

Черният флаг
Оливър Боудън

изд. “Ера”
312 стр., 13,99 лв.

олиВър боудън е псев-
доним на писателя антон 

гил. гил е роден през 1948 г. 
в есекс, англия. публикувал 

е 35 книги от 1984 г. насам. 
преди да се захване изцяло с 
писане, работи като актьор 
и режисьор в театър, както 

и сценарист в би би си. 
пише както художествени, 

така и нехудожествени про-
изведения. известен е със 
своята поредица „орденът 
на асасините”, книгите от 
която са базирани на ком-

пютърната игра „Assassin‘s 
Creed”. част от романите 
са преведени на български 

език: „ренесанс”, „братство-
то”, „тайният кръстоносен 
поход”, „прозрение” и „Въз-

мездие”. други псевдоними, 
които гил използва, са рей 

евънс и антъни Кътлър. 
гил е автор на биографии на 

английския мореплавател 
и пират уилям дампир и 

американската колекционер-
ка и общественичка пеги 

гугенхайм.
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Да защитаваш 
Джейкъб
Уилям Ландей
изд.: Бард
брой стр.: 460
цена: 15.99 лв.

революция
Дженифър Донъли
изд.: Артлайн Студиос
брой стр.: 366
цена: 17.00 лв.

странно стечение на 
обстоятелствата
Симо Андонов
изд.: Сиела
брой стр.: 112
цена: 8.00 лв.

ръката на съдбата 
кн.1 от Господарката 
на седемте камъка
Ванина Божилова
изд.: Хермес
брой стр.: 184
цена: 9.95 лв.

Мигове на малки 
радости
Франческо Пиколо
изд.: Сиела
брой стр.: 136
цена: 10.00 лв.

Фурията на академа 
книга 2 от кодексът 
алера
Джим Бъчър
изд.: Колибри
брой стр.: 504
цена: 22.00 лв.

пътешествията на 
Гъливер
Джонатан Суифт
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 286
цена: 17.90 лв.

Изкуството да се 
състезаваш в дъжда
Гарт Стайн
изд.: Прозорец
брой стр.: 232
цена: 14.00 лв.

Интервю
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Къде живеете и защо?
Живея във Вирджиния, близо 

до Вашингтон. Роден съм тук 
и цял живот съм тук. Това 
е страхотно място за един 
писател, защото мога просто 
да погледна през прозореца и 
идеите ме връхлитат.

Опишете една ваша сутрин.
Обикновено ставам рано. 

Все пак имам дете в колеж и 
дете в гимназия. Когато синът 
ми излиза, около 6 сутринта, 
едното ми куче идва в спалнята 
и чука на вратата. Пускам го 
да влезе. След това ставаме и 
водим кучетата на разходка. 
После отивам в офиса и започ-
вам да работя.

Има ли нещо нетипично в 
работното ви място?

В същия офис съм от 12 го-
дини. Там работят още трима 
души, които вършат други 
неща и ми позволяват да се 
концентрирам върху писането. 
Имаме много сувенири. В кон-
ферентната зала има доспехи, 
които взех от Англия. Наричам 
ги войника сър Оливър Стоун. 
Ако е трудна среща, показвам на 
останалите присъстващи, че 
мога да използвам меча.

Опишете процеса си на 
работа.

Не съм човек, който си по-
ставя лимит за написани думи. 
Ако си поставяш число, сякаш 
не ти се пише, така или иначе. 

Какво ако си поставиш норма-
тив от 2 000 думи? Ами ако 
следващите 2 думи са фантас-
тични? Или пък нямаш настро-
ение и напишеш 2 000 думи, 
които са пълен боклук? Сядам 
да пиша, само когато умът ми 
се изясни и знам какво искам да 
кажа. Работя едновременно по 
няколко проекта. Затова отде-
лям първо няколко часа на новия 
си трилър, след това на някой 
сценарий. По всеки отделен 
проект се изчерпвам за около 3-4 
часа. След това предпочитам да 
започна друг или да се прибера 
вкъщи. Обичам да пиша. За мен 
това не е работа. Никога не е 
било.

Какво трябва да се случи на 
първата страница от първа-
та глава, което да направи 
една книга успешна?

Първо, трябва да ви дам 
интересен персонаж, който да 
харесвате или не. Второ, нещо 
трябва да се случи. Не е нужно 
някой да умира, просто трябва 
да има някаква дилема, проблем 
и характеристика на героя, 
който да привлича интерес. 
Същото е като филм. Има 3 
акта. В първия акт – 10 минути 
или съответно 10 страници – 
се наглася декорът. Представят 
се персонажите и тяхното 
положение. Вторият момент 
е развитието на историята, 
а третият – развръзката. 
Обичам да съм задълбочен в оп-
исанията, да карам читателя да 

чувства атмосферата. Искам и 
да предизвикам емоция, била тя 
положителна или отрицателна.

В „Перфектният удар” със 
сигурност има доста страст. 
Кажете повече подробности 
как се оформи сюжетът.

Когато написах „Невин-
ният”, първата книга за Уил 
Роби, през миналата година, бях 
сигурен, че ще го върна отново. 
Исках да го развия още. Преди 
около година си мислех срещу 
кого да го изправя, за да има 
истинско предизвикателство 
за него. Тогава ми дойде идеята 
за друг наемен убиец, с който 
той е работил и който е добър 
колкото него. Тя кривва от 
пътя, той е нает да я убие и 
тогава нещата се усложняват 
много бързо. Щом изготвих 
първоначалния план, за мен беше 
лесно да продължа напред и да 
развия сюжета. 

Сега ще ви изненадам. Ако 
трябва да отстраните няко-
го, кого ще наемете – Уил или 
Джесика?

Вероятно ще наема Джесика, 
ха-ха. Черните вдовици изяждат 
себеподобните си. 

Кажете ни какво е чувство-
то – бестселър на „Ню Йорк 
таймс” след бестселър на 
„Ню Йорк таймс”. Всичко 
това е заслужено, защото 
историите ви са толкова до-
бри. Колко време отнема една 

ного обичам да чета от малък, затова 
съм писател днес

Дейвид Балдачи:

М
дейВид балдачи е 

американски автор на 
бестселъри, роден през 

1960 г. още първата 
му книга – „абсолютна 
власт” (1996 г.), става 
хит. романът е филми-
ран от Клинт истууд, 
а в лентата участват 
самият истууд, джийн 
хекман и ед харис. от 

тогава насам всяка книга 
на балдачи жъне успех. 

продадени са над 110 
милиона копия от негови 

творби, преведени над 
35 езика. последната му 

книга, която излезе на 
българския книжен пазар 

с клеймото на „обсидиан” 
е  „перфктният удар”.

Източник: thedailybeast.com
Фото: de.wikipedia.org
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съчинения в 5 тома т.2: 
княз Борис първи
Васил Гюзелев
изд.: Захарий Стоянов
брой стр.: 512
цена: 30.00 лв.

васил Левски - живот, 
дела, извори. т.1: 
Извори
Димитър Т. 
Страшимиров
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 350
цена: 15.00 лв.

спомнете си кои сте
Дейвид Айк
изд.: Бард
брой стр.: 764
цена: 24.99 лв.

9 септември 1944 г.
Александър Везенков
изд.: Сиела
брой стр.: 464
цена: 20.00 лв.

Защо обичта е важна
Сю Герхард
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 272
цена: 14.00 лв.

астрология и 
професионална 
ориентация
Маргарита Паскалева
изд.: Монт
брой стр.: 96
цена: 10.00 лв.

Граматика на 
цивилизациите
Фернан Бродел
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 668
цена: 35.00 лв.

папите и сексът.
от свети петър до 
Бенедикт XVI
Ерик Фратини
изд.: Унискорп
брой стр.: 408
цена: 15.00 лв.

ного обичам да чета от малък, затова 
съм писател днес

Дейвид Балдачи:

история да се избистри?
Около година. От замисля-

нето й до последната редакция 
и поставянето й на рафта в 
книжарницата. Обичам да съм 
зает, да работя върху няколко 
проекта едновременно, да прес-
качам от едно нещо на друго. 
Това ме държи свеж, пълен с 
енергия. Приятен режим за мен. 

Бихте ли препоръчали книги, 
които ви вдъхновиха да заре-
жете кариерата в правото и 
да се насочите към писането?

Пиша от дете. Прекарах 
15 години в писане на кратки 
разкази, само за да разбера, че 
за тях няма пазар в САЩ. Ако 
бях по-умен, щях да се сетя да 
сменя името си на Джон Ъпдайк 
или Селинджър. Много обичам 
да чета от малък, затова съм 
писател днес. Обичам фентъ-
зи – Луис Карол, К. С. Луис, 
Толкин. Като писател от 
юга, аз се гмурнах в южняшкия 
канон – Труман Капоти, Юдора 
Уелти, Фланъри О’Конър, Уилям 
Фокнър, Уилям Страйън, Хар-
пър Лий.

Ако можехте да съживите 
един човек, кой би бил той?

Лий Харви Осуалд. Има 
няколко неща, които искам да 
го питам.

Имало ли е момент, в който 
сте осъзнали, че сте пробили 
най-накрая като писател?

Веднъж, през 1996 г., се раз-

хождах в Световния търговски 
център и видях моята книга 
„Абсолютна власт” изложена на 
първа линия. Тогава си мислех, че 
това ще ми се случи един път в 
живота. Това се превърна в тъ-
жен спомен, заради това, което 
се случи на 11 септември.

Разкажете някоя смешна 
история, свързана с книги.

Веднъж обядвах със съпругата 
ми и една жена, която дълго вре-
ме ме гледаше, дойде и седна до 
нас. Тогава ме попита: „Вие сте 
този, който си мисля, нали?”. 
Аз я питах дали чете много ро-
мани. Тя каза „да”. Тогава й казах: 
„Значи съм този, за когото ме 
мислите”. В този момент тя се 
обърна и изкрещя: „Джо, бях пра-
ва! Това е Джон Гришам!”. Жена 
ми си разля питието от смях, 
след което учтиво отбеляза, че 
жанрът е този, но писателят 
е друг. Тогава тя ми каза: „О, 
Боже, значи сте Балдачи!”. По-
твърдих. Тя отново викна към 
съпруга си: „Ти беше прав Джо! 
Италианецът е”. Страшен удар 
по моето его.

Какъв съвет ще дадете на 
начинаещ писател?

Не пишете за това, което 
знаете, а за това, което искате 
да опознаете. И не следвайте 
тенденции. Не пишете за дино-
заври, защото Крайтън е успял 
по този начини, или за кодове 
заради Дан Браун. Забавлявайте 
се и не приемайте писането 

Интервю
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уил роби е съвършен убиец. той е човекът, на когото правителството на 
саЩ възлага да елиминира най-страшните му врагове - чудовищата, които 
избиват безброй невинни хора.

никой не може да се мери с роби по самообладание и точност. никой 
освен джесика рийл, която работи на същото секретно място, изпълнява 
същите мисии и е също толкова добра. но сега джесика се е обърнала срещу 
своите и е застреляла двама от тях. роби получава задачата да я залови. 
само един професионален убиец може да се справи с такъв противник.

докато преследва джесика, роби разбира, че нейното предателство е 
свързано с нещо много по-голямо. със заговор, замислен като перфектния 
удар, който може да разтърси целия свят.

перфектният удар
Дейвид Балдачи
изд. “Обсидиан”

416 стр., 17,00 лв.

като работа. Упражнявайте 
въображението си, отнасяйте 
се към писането, сякаш е игра.

Какво искате да пише на 
надгробната ви плоча?

Беше добър баща.

Кажете нещо за вас, което не 
знаем.

Брат ми е професионален 

художник и винаги съм му 
завиждал. Но аз също рисувам 
добре. Отпуска ме да рисувам 
предмети.

Ще има ли изложба?
Не изключвам нищо.

Целият текст на интервюто –
на lira.bg
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агент Леон или как Дс 
вербува 
Георги Кьосеиванов
Антон Тодоров
изд.: Millenium
брой стр.: 262
цена: 14.99 лв.

петър стоянов. 
Хроника на един 
президентски мандат
Димитър Райчев
изд.: Хермес
брой стр.: 264
цена: 40.00 лв.

пътят на 
себеразкриването
Трейси Маркс
изд.: Лира Принт
брой стр.: 376
цена: 17.00 лв.

тайните служби на 
саЩ
Ник Редфърн
изд.: НСМ-Медиа
брой стр.: 224
цена: 14.00 лв.

Искрата. Историята на 
една майка, отгледала 
гений
Кристин Барнет
изд.: СофтПрес
брой стр.: 320
цена: 15.99 лв.

астрологична 
прогноза: България 
XXI век
Любомир Червенков
изд.: Кибеа
брой стр.: 264
цена: 21.00 лв.

скритият поход 
на българските 
кръстоносци
Христо Буковски
изд.: Сиела
брой стр.: 336
цена: 15.00 лв.

планетите и ритъмът 
на човешкия живот
Светла Балтова
изд.: Хермес
брой стр.: 192
цена: 11.95 лв.

Кръгозор представя
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Боровинков пай и солени це-
лувки” е изящен дебютен ро-

ман на Мери Симсис, посветен 
на завръщането към корените и 
на забравените малки удоволст-
вия от живота. История, 
която съчетава сладкия аромат 
на прясно изпечен боровинков 
пай със соления дъх на океана и 
вкуса на истинската любов. 

Идеята 
за романа 
хрумва на 
авторката, 
докато 
слуша ра-
дио. „Жена 
разказваше 
история 
за своята 
баба, коя-
то, преди 
да почине, й 

казала: „Заличи цялата информа-
ция на компютъра ми”. Започнах 
да се чудя какво е имало в него, 
което не е искала никой да 
открива. Така реших да пиша 
за възрастната жена, която 
прави равносметка на живота 
си и изпитва нуждата да въведе 
ред в някои от нещата от 
миналото си. Използвах писмо 
като двигател на събитията, 
а не компютър, но това бе 
историята, подтикнала ме 
да напиша „Боровинков пай и 
солени целувки”.

Книгата вижда бял свят бла-
годарение на Джеймс Патерсън 
(„Целуни момичетата”, „Завръ-

щането на паяка” и др.), който 
е съсед и приятел на Мери. 
Световноизвестният автор 
на криминални и детски романи, 
по чиито книги са направени 
успешни филми, прочита ръко-
писа и е очарован от образния 
и детайлен стил на писане на 
Симсис. Препоръчва романа на 
своя издател Little Brown, който 
по-късно го публикува.

 С романа на Мери Симсис 
българските читатели имат 
възможност да се отправят на 
емоционално и интригуващо пъ-
тешествие из китните улички 
в малко градче в щата Мейн.

Елън Бранфорд е влиятелен 
адвокат, свикнала с успеха и жи-
вота на скорост в Манхатън. 
Три месеца преди сватбата си 
тя заминава за градчето Бийкън 
– родното място на баба й Рут, 
за да изпълни нейното последно 
желание: да намери мъжа, когото 
Рут някога е обичала, и да му 
предаде писмото й. Елън е убе-
дена, че ще й е нужен само ден. 
Но плановете й се променят, 
когато неволно пада в океана в 
залива на Бийкън и е спасена от 
мъж със сини като аквамарини 
очи...

Елън открива ароматите на 
малкия град, споделените вълну-
ващи преживявания с мест-
ните, които я приемат като 
своя, и забравеното удоволст-
вие от игрите в детството 
си. Постепенно се докосва до 
миналото на баба си – минало, 
което тя не познава, но което 

я удивява и очарова. Завладяна е 
от история за ферма с боровин-
ки, за ухание на прясно изпе-
чени сладки и димящо кафе, за 
прекрасни картини, рисувани с 
талант и вдъхновение от Рут.  
И за любов, която си убеден, че 
е единствената... 

Спомените връщат думите 
на баба й: Всяко нещо може да 
бъде видяно по различни начини, 

вгледай се, Елън, виж детайлите 
– в тях е красотата и ...отго-
ворите.

Разбрала ли е Елън кои са 
истински важните неща за нея? 
Готова ли е да последва сърцето 
си?

Интервю с Мери Симсис 
на lira.bg

вкус на истинска 
любов

“Боровинков пай и солени целувки”

С

Боровинков пай и солени целувки
Мери Симсис

изд. “Кръгозор”
304 стр., 14,00 лв.
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по следите на боговете
Щефан Ердман
изд.: Дилок
брой стр.: 406
цена: 20.00 лв.

тайните досиета на 
ХХ век
Ален Деко
изд.: Фама +
брой стр.: 276
цена: 16.00 лв.

случайности, 
съвпадения и 
щастливи открития в 
историята
Грегорио Довал
изд.: Сиела
брой стр.: 334
цена: 16.00 лв.

Дао I: пътят на 
живота
Д-р Джъ Ган Ша
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 400
цена: 20.00 лв.

в търсене на 
сигурността
Димитър Йончев
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 412
цена: 20.00 лв.

сила на волята
Рой Баумайстър, 
Джон Тиърни
изд.: Бард
брой стр.: 350
цена: 15.99 лв.

приятелство с Бога
Нийл Доналд Уолш
изд.: Хермес
брой стр.: 560
цена: 24.95 лв.

Царица елеонора 
Българска. 
Документален роман
Неда Антонова
изд.: Факел
брой стр.: 224
цена: 12.00 лв.

Някои  ще възхвалят тази 
книга, други ще я „разпънат 

на кръст”. Но никой, който я 
прочете, няма да остане без-
различен. Всеки ще научи нещо 
ново. В този документален 
роман има много познание. За 
жестокостта и покварата на 
Римската империя. За нравите 
и бита на хората, живели преди 
две хилядолетия. За силата на 
религиите и за безбожието на 
силните. И, разбира се, за него – 
Исус от Назарет, човека и Сина 
Божий. 

Бил О’Райли и Мартин 
Дъгард нямат претенции за  
откривателство, макар че 
подробните описания на исто-
рически личности и събития 
носят много богата информа-
ция. Безспорно достойнство на 
книгата е умението на двамата 
автори да изградят увлекате-
лен разказ, обединил историо-
графския поглед и библейската 
интерпретация на живота и 

мъченическата смърт на Исус 
Христос.

След  бестселърите „Да уби-
еш Линкълн” (2011) и „Да убиеш 
Кенеди” (2012) най-новият  
роман на Бил О’Райли и Мартин 
Дъгард се превръща в поредно-
то им успешно начинание. 

С излизането си през сеп-
тември 2013 г. „Да убиеш Исус” 
предизвиква сензация и продъл-

жава да е сред най-успешните 
и най-коментираните заглавия 
на американския книжен пазар. 
Правата за книгата са прода-
дени в много страни. Едно от 
първите преводни издания е 
българското - точно половин 
година след премиерата на бест-
селъра в САЩ.

Книгопис представя
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ежду “Осанна!” и 
“Разпни го!”М

“Да убиеш исус”

Да убиеш Исус
Бил О’Райли и Мартин Дъгард

изд. “Книгопис”
296 стр., 19,00 лв.

бил о’райли е един от 
най-влиятелните американски 

телевизионни журналисти. Вече 
единайсет години предаването 

„Факторът о’райли“ по канал FOX 
News е политическото шоу с най-

висок рейтинг в саЩ. предаването 
му е ненадмината комбинация от 
новини, анализи и разследващи ре-
портажи. телевизионната кариера 

на бил о’райли е в CBS, ABC News и 
FOX News. получава много журна-

листически награди, включително 
и три награди еми.  автор е на 15 

книги с голям пазарен успех.

мартин дъгард е автор на 
единайсет успешни книги, пет 

от които пише в съавторство. 
негова страст са историята, 

рисковите преживявания и бягане-
то на дълги разстояния. работи 

с джеймс патерсън, един от 
най-продаваните автори в света, 

при написването на книгата 
„убийството на тут”. автор е на 

многобройни статии в специализи-
рани списания. има и многобройни 

изяви като лектор.

„наративът върви лесно, авторите 
са избрали точното съотношение 
между исторически факти и лична 
позиция” Уошингтън Таймс

 „един детайлен преглед на съби-
тията, довели до убийството на 
най-влиятелния човек в историята” 
 goodreads.com
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тайните на цифровата 
фотография Ч.1
Скот Келби
изд.: AlexSoft
брой стр.: 240
цена: 19.99 лв.

качество на храните
Проф. Пламен Моллов
брой стр.: 372
цена: 20.00 лв.

стратегията Б. 
Берлускони, 
разтълкуван за 
бъдните поколения
Бепе Севернини
изд.: Колибри
брой стр.: 176
цена: 12.00 лв.

война и сила през 
XXI век
Пол Хърст
изд.: Труд
брой стр.: 212
цена: 11.99 лв.

Частица на края на 
вселената
Шон Карол
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 366
цена: 23.00 лв.

как да стана 
радиоводещ
Мишо Гръблев
изд.: Издателство 
Фондация 
“ПЗПТГП Европейски 
избор”
брой стр.: 164
цена: 12.00 лв.

психоенергийна 
терапия
Д-р Георги Здравков; 
Светла Теодорова
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 330
цена: 19.90 лв.

пирин - вълшебната 
планина
Александър Иванов
изд.: Булгея ООД
брой стр.: 160
цена: 49.00 лв.

ProBook представя
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“Стачникът”

Шедьовърът на Скот 
и Къслър

Клайв Къслър – майсторът 
на приключенския трилър 

и техно-трилъра, стартира 
знаменитата си поредица 
„Приключенията на Айзък Бел” 
преди 7 години с романа „Пре-
следването”. През 2009 г. излиза 
вторият роман „Саботьорът”, 
но вече в сътрудничество с 
Джъстин Скот. В поредицата 
главен герой е високият, жилав 
и непоколебим детектив Айзък 
Бел. Неговите разследвания на 
убийства и криминални загадки 
също донякъде са свързани с 
намиране на подводни находки в 
началото на 20-ти век. 

Досега тандемът Къслър и 
Скот са публикували 6 книги. В 
последната засега „Стачникът” 
Айзък Бел е буден, но неопитен 
млад мъж.

През 1902 г. като чирак в 
детективската агенция „Ван 
Дорн” само с две години стаж, 
изпраща спешно съобщение до 

шефа си. Назначен под прикри-
тие в каменовъглените мини 
за да издирва саботьори, той 
става свидетел на ужасен инци-
дент. Това събитие го кара да 
мисли, че ще се случи още нещо, 
за което провокаторите са 
запретнали ръкави и рулетката 
вече се върти.

Предизвикателството 
се оказва твърде голямо. Бел 
получава едноседмичен срок за 

да докаже предположенията си. 
Много скоро Бел разбира, че е 
изправен пред двама безмилост-
ните  противници – хлад-
нокръвни мъже, движени от 
болезнена амбиция. Мъже, които 
не биха оставили неопитния 
младок детектив да се пречка 
на пътя им.

стачникът
Клайв Къслър, Джъстин Скот

изд. “ProBook”
368 стр., 15,99 лв.

КлайВ Къслър, освен изявен 
писател, е и морски археолог 

със забележителен стаж. 
участвал е във Корейската вой-

на в военновъздушните сили. 
работил е в рекламата. първия 
си роман публикува пред 1973 г. 
с него започва впечаляващата 

серия от техно-трилъри с 
главен герой морският инженер, 

представител на правител-
ството и авантюрист, дърк 

пит. В края на хх в. започва 
да работи в съавторство и с 

други писатели. 

джъстин сКот е автор 
на 30 книги. голяма част от 
тях са свързани с морето. 

два пъти е бил номиниран за 
престижната награда „алън по” 
от обществото на авторите 

на мистерии в саЩ.създател е 
на детективската поредица за 
бен абът. освен съвместно с 
Къслър е работил и с пол гари-
сън. живее в Канектикът със 
съпругата си амбър едуардс.

„най-доброто сътрудничество 
между къслър и джъстин скот…
история за синдикатите от ХХ в. 
америка и опасната работа във 
въглищните мини… очарователно 
четиво.” Асошиейтед Прес

„Бел е страхотен екшън герой, 
който елегантно преминава през 
историята.” Library Journal

„Бел става все по интересен. една 
от най-добрите творби на къслър.” 

Booklist
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орехите - празникът 
на мозъка
изд.: Распер
брой стр.: 86
цена: 10.00 лв.

Мъжете предпочитат 
закръглените
Пиер Дюкан
изд.: Колибри
брой стр.: 288
цена: 12.00 лв.

Древни лечителски 
техники
Дъглас Де Лонг
изд.: Аратрон
брой стр.: 285
цена: 13.00 лв.

Баланс на 
хормоните, баланс в 
живота
Д-р Клаудия Уелч
изд.: Кибеа
брой стр.: 400
цена: 24.80 лв.

жива храна за 
младост и дълголетие 
Анастасия Леви
изд.: Millenium
брой стр.: 194
цена: 10.00 лв.

стоп на остаряването
Д-р Обри де Грей
изд.: ИнфоДар
брой стр.: 0
цена: 19.99 лв.

Бременната жена 
- ръководство за 
употреба
Сара Джордан и д-р 
Дейвид Уфбърг
изд.: Вакон
брой стр.: 222
цена: 15.99 лв.

пътешественици
Вяра Тимчева
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 460
цена: 29.90 лв.

Обсидиан представя
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азтърсваща 
изповедР

“аз съм Малала”

17-годишната пакистанка 
Малала Юсафзаи беше 

отличена с наградата „Сахаров” 
за 2013 г. Отличието се дава 
на необикновени личности и 
организации за изключителни 
постижения в защитата на чо-
вешките права и свободи. Пуб-
ликуването на „Аз съм Малала” 
се превърна в събитие със све-
товно значение. Книгата беше 
и сред номинираните за „Paddy 
Power Political Book Awards”, 
която се дава за политическа 
книга на годината. Съавтор на 
мемоарите е журналистката 
Кристина Лам.

В „Аз съм Малала” Юсафзаи 
разказва за тежкото си дет-
ство в Северен Пакистан. Ко-
гато талибаните установяват 
контрол над долината Суат в 
Пакистан, тя надига глас срещу 
затварянето на девическите 
училища. Малала отказва да мъл-
чи въпреки смъртните заплахи 
срещу семейството й. Още на 

единайсет години тя започва да 
праща кореспонденции до Би Би 
Си, за да може светът да види 
това красиво, но опустошено 
място през очите на едно дете. 
Двамата с баща й подемат 
открита кампания за правото 
на момичетата да учат. През 
октомври 2012 г. талибани-
те поръчват убийството на 
петнайсетгодишната Малала, 
която е простреляна в главата 
в училищния автобус. Като по 
чудо тя оцелява и се превръща в 
символ на борбата за свободен 
достъп до образование. През 
2013 г. Малала е номинирана 
за Нобеловата награда за мир. 
Днес тя защитава още по-смело 
каузата си въпреки продължава-
щите заплахи. Гласът й се чува 
както по световните форуми 
и в студентските аудитории, 
така и в бежанските лагери, 
които посещава.

    „Родена съм в страна, 
създадена в полунощ. А когато 

едва не умрях, тъкмо преваля-
ше пладне. Преди една година 
тръгнах от къщи за училище 
и повече не се върнах. Прониза 
ме талибански куршум. Била 
съм изведена в безсъзнание от 
Пакистан със самолет. Някои 
хора твърдят, че никога няма 
да се върна у дома, но аз вярвам 

с цялото си сърце, че това ще 
стане. Сега се намирам в страна, 
която е с пет часа по-назад от 
скъпата ми родина и от дома 
ми в долината Суат. Моята 
страна обаче е по-назад не с часо-
ве, а с векове”, споделя Малала.

аз съм Малала
Малала Юсафзаи
изд. “Обсидиан”

336 стр., 16,00 лв.
Първите дни в болницата в Бърмингам микробусът, в който малала е простреляна
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Загадъчната планета. 
книга-игра
изд.: Фют
брой стр.: 96
цена: 5.90 лв.

Златния зъб
Тадей Голоб
изд.: Емас
брой стр.: 316
цена: 12.00 лв.

Лили Чудото и 
трудният драконов 
изпит на Хектор ¹20
Книстер
изд.: A&T Publishing
брой стр.: 122
цена: 6.60 лв.

Дневниците на 
Загубенячката кн.4
Рейчъл Рене Ръсел
изд.: Артлайн Студиос
брой стр.: 362
цена: 12.99 лв.

тайнствената пещера. 
книга-игра
изд.: Фют
брой стр.: 96
цена: 5.90 лв.

преди да стана Боб
Джеймс Боуен; Гари 
Дженкинс
изд.: Книгопис
брой стр.: 32
цена: 7.90 лв.

Гъливер
Преразказана от 
Джонатан Коу
изд.: Сиела
брой стр.: 80
цена: 9.00 лв.

Малкият никола: 
смелчага
Госини & Семпе
изд.: Колибри
брой стр.: 32
цена: 5.99 лв.

Фабер представя
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“човек търси Бог”

Пътуване в света на 
вярата

Човек търси Бог. Моят 
флирт с божественото”  

на Ерик Уайнър” е публикувана 
през декември 2011 г. в САЩ. Тя 
е автобиографична – разказва за 
периода, в който тежък здраво-
словен проблем поваля автора 
и той влиза в болница в опит 
да се пребори за живота си. 
Тогава една медицинска сестра 
му задава въпроса: „Намерихте 
ли вече своя Бог?”. Агностик 
по убеждение, той започва да 
разсъждава по този въпрос.

Макар дълго време да е заин-
тересован от спиритуалното, 
авторът за първи път започва 
да мисли за истинско прило-
жение на религиите в неговия 
живот. Напълно осъзнал своята 
смъртност, Уайнър започва 
изследване и анализиране на 
различни религиозни принципи в 
опит за личностно разбиране на 

божественото.
За целта обикаля Непал, Тур-

ция, Китай и Израел, среща се с 
различни религиозни общности 
и в Лас Вегас. Книгата прави 
опит да отговори на въпроси 
като: кои сме, от къде идваме и 
какво става, когато умираме.

„Човек търси Бог” е приета 

с възторг от критиците. 
Творбата получава комплимен-
ти за успешното комбиниране 
на разсъждения за вярата като 
цяло и личностното откриване 
на възвишеното.

Човек търси Бог
Ерик Уайнър

изд. “Фабер”
18,00 лв.

ериК уайнър е писател и 
бивш кореспондент на нацио-

налното обществено радио на 
саЩ (NPR), където работи 10 
години в централите в делхи, 
йерусалим и токио. бил е в над 

30 страни и е отразявал от 
най-различни горещи точки. 

завършил е университет в ме-
риленд. през 2003 г. получава 

наградата „рицар на журна-
листиката”. става известен 

с книгата си „география на 
блаженството”, публикувана 

през 2008 г. в саЩ.  живее 
във Вашингтон със съпругата 

и дъщеря си. обича да кара 
велосипед и да играе тенис.

след седмица-две се бях възстановил напълно, поне физически, но думите на 
сестрата се бяха запечатали в съзнанието ми като образ, останал върху 
телевизионен екран, който е стоял включен прекалено дълго. „намерихте 
ли вече своя Бог?” точно така гласяха. не: „намерихте ли си бог” или „бога”, 
или просто „Бог”, а „своя Бог”, сякаш някъде там имаше един, който чака 
точно мен. известно време се опитвах да забравя случката. няма какво да 
научавам, казвах си, нито да намирам Бог, поне такъв, какъвто съм спо-
собен да намеря. Зарежи тая работа. връщай се при книгите си и чашката 
уиски. обратно при „света от прах”, както китайците наричат всекидневи-
ето. това работеше. известно време.

После думите на сестрата се завърнаха, заравяйки се в мозъка ми 
като мармот в началото на зимата. кой или какво е моят Бог? роден съм 
евреин. това със сигурност е моето религиозно наследство, но не задължи-
телно моят Бог, което е съвсем друго нещо. истината е, че имам доста 
съмнения относно съществуването на Бог. и все пак да се нарека атеист, 
ми се струва нередно. твърде хладнокръвно уверено. 



Книжарят трябва да е
близко до клиента

Вие бяхте в комисията на 
конкурса за Старши кни-
жар, проведен от веригата 
книжарници „Хеликон”. Каква 
беше целта му?

Целта беше да отличим 
най-знаещите, можещите и 
компетентни кадри във вери-
гата. Хората, които са приели 
работата си в „Хеликон” като 
призвание. Победител е Дияна 
Танева от Пловдив.

Как протече конкурсът? На 
какви въпроси трябваше да 
отговарят кандидатите?

За пръв път проведохме кон-
курса в този формат. Имаше 
въпроси от сферата на живата 
работа, които да накарат 
кандидатите да покажат най-
доброто от себе си. Самото 
състезание протече в три 

кръга.  В първия книжарите бяха 
подложени на общ тест, който 
даде представа за познанията 
им на заглавия, автори и съ-
държанието на различни книги. 
Вторият кръг представляваше 
решаване на казуси, възникнали 
в ежедневния живот в една 
книжарница. Тук кандидатите 
трябваше да покажат комуника-
тивните си умения, способно-
стите си да водят диалог и да 
излизат уверени от напрегнати 
ситуации, с които се сблъскваме 
всеки ден. Имаше и практическа 
част, която да покаже умения-

та им при работа със специфич-
ния софтуер, който „Хеликон” 
е създал за по-качествена и бърза 
работа с книгите.  Третият 
кръг представляваше разговор 
на книжаря с представители 
на ръководството на фирма-
та, методист и управител, в 
който те да могат да предста-
вят визия и новаторство по 
отношение на маркетинговото 
представяне на „Хеликон”.

Какви умения притежава 
успешният книжар? Какво 
трябва да знае, за да бъде 

максимално полезен на клиен-
тите?

Едно от основните неща 
е голяма компетентност – 
широки познания за книги и 
автори. Книжарят трябва да 
следи случващото се на пазара и 
литературния живот у нас и по 
света. Трябва да е много гъвкав 
и мотивиран, да е отворен към 
новостите и предизвикател-
ствата в бранша. Успешният 
книжар трябва да е много 
близко до клиента, за да е мак-
симално адекватен към все по-
високите изисквания на хората, 
които влизат в книжарницата.  
Успешният книжар просто 
обича работата си.

Интервюто взе Румен Василев
Целият текст – на lira.bg

Михаела Паленкова:

За книгите и хората
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михаела паленКоВа е един от най-разпознаваемите и 
успешни книжари  от „хеликон”. преминава през почти 
всички нива на йерархията във веригата. сега е управи-
тел на – „хеликон-Витоша” и методист.



Пролетта дойде и ако 
искаме да избегнем 
традиционната умора, 
е време да планираме 
пътуванията си или 
поне да помечтаем. 
Предлагаме ви няколко 
книги, които ще ви га-
рантират много пове-
че информация от ту-
ристическите сайтове 
и Уикипедия, и най-вече 
ще ви осигурят много 
положителни емоции.
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родени да тичат ПреЗ каньоните на мексико
може ли щастието да е в краката ни? може, но при едно 
условие – да се доверим на бившия кореспондент от асоши-
ейтед прес. преди това обаче самият той размишлявал над 
дилемата: „защо ме боли кракът?”. така открил племето, от 
което излизат най-добрите бегачи на света – индианците от 
тараумара. от векове те практикували техники, които им 
позволявали да пробягват по няколкостотин мили без почивка 
и да надбягат всеки, било то елен или олимпийски маратонец, 
като в същото време изпитват удоволствие от всяка крачка. 
така се ражда книгата „родени да тичат”, която не само за-
нимава ума, но и вдъхновява тялото, помага да се осъзнае, че 
щастието буквално е в краката ни и че всички ние сме родени 
да тичаме. днес Кристофър макдугъл е редактор в списание 
“менс хелт” и тича, за да бъде щастлив.

По Поречието на амаЗонка
голяма част от съвременните успешни автори се обединяват около 
мнението, че в една книга най-важно е историята, която се разказва в 
нея. англичанинът ед стафърд е потвърждение на това правило – решава 
сам да измине пътя от устието на величествената амазонка до нейния 
извор. това са повече от 6 хил. километра в територии, в които думи като 
демокрация, закон, ред не съществуват.
 „Когато в управителния съвет на фонда „трансглоуб експедишън” (Фте) чу-
хме за пръв път идеята на ед стафърд да извърви цялата дължина на река 
амазонка, се допитахме до изтъкнати авторитети в областта. отгово-
рът гласеше „невъзможно”, споделят искрено работодателите на стафърд. 
на 9 август 2010 г., след две години и половина бродене с риск за живота 
си из джунглите Южна америка, той докладва, че е успял. провъзгласен е 
същата година за пътешественик на годината от National Geographic, а 
през март 2011 г. и за европейски пътешественик на годината.

география на 
Блаженството
още след публикуването й на български през 2012 
г. тя се настани в топ 10 на най-търсените 
книги и много рядко отсъства оттам. авторът, 
базирайки се на собствения си опит и наблюдения 
в страните, където е живял и работил, показва 
къде се живее най-щастливо.  „използвайки за 
мои водачи древните и съвременните философи, 
аз пътувах по най-щастливите места по света, 
исках да видя какво 
може да научим 
от тях. стигам 
до места като 
Швейцария – най-
високото ниво на 
скуката, минавам 
през затрупания с 
пари Катар, индия, 
където западня-
ците задоволяват 
глада си за гурута, 
тайланд, където 
да не мислиш е 
част от живота, и 
стигам до космо-
политния лондон. 
„география на блаженството” не е типична книга 
за пътуване. макар да минавам хиляди киломе-
три, аз търся не просто местата, а идеите. 
търся отговори на вечните въпроси: Каква е 
есенцията на добрия живот? защо на някои 
места хората са по-щастливи от на други? Как 
ни оформя средата? защо авиолиниите не могат 
да сервират добри ястия?”, споделя уайнър.

в сиБир
„Величествена творба... с нея таброн е на върха на своя забеле-
жителен талант. Всяка страница предлага описания, които са 
толкова непосредствени, че за миг пренасят читателя в леде-
ните полета” .това е оценката на едуард мариот от „ивнинг 
стандард” . може ли й да се доверим? да, защото роденият 
в лондон през 1939 г. Колин таброн е в топ 50 на авторитет-
ния „тайм” в класацията, определяща най-великите британски 
писатели след войните. Книгите му са преведени на повече 
от двайсет езика, а от 2010 г. е и президент на Кралското 
литературно дружество. „сибир изпълва една дванадесета 
част от земната твърд на цялата планета и все пак това е 
единствената следа, която несъмнено оставя в съзнанието. 
гола красота – и неизличим страх“, разкрива таброн.

около света За 80 дни
удоволствието от пътешествието е гарантирано, 
още повече, че е с майкъл палин от легендарната коме-
дийна група „монти пайтън”.  В тази книга британски-
ят комедиант и писател описва знаменателното си 
пътешествие, състояло се в края на 80-те години и 
следващо стъпките на героя от едноименната книга на 
жул Верн. сдобил се с еквивалент на пътната чанта на 
Филиъс Фог, палин тръгва на път с малък екип от би би 
си,натоварен с уокмен, арабски разговорник, надуваем 

глобус, пакет силни ментови бонбони и два-три чифта 
дрехи …  невероятно пътуване, изпъстрено с много 
емоции и пристъпи на еуфория от пристигането на 
всяко едно ново място, а те са доста. с влак, на борда 
на луксозен кораб или на миниатюрна моторна лодка, 
кръстосваща морета и океани, майкъл палин има 
по-малко от три месеца да се върне там, откъдето 
е тръгнал, но през задната врата. майкъл палин като 
екскурзовод на света – доверете му се!

1600
ЛВ.

1600
ЛВ.

1600
ЛВ.

1700
ЛВ.

1800
ЛВ.



ако ще пътувате в чужбина и ви трябва 
пътеводител, най-сигурният избор несъм-
нено са изданията на „егмонт България” с 
логото на „нешънъл джиографик”. книгите от 
поредицата не са обикновени справочници, те 
задоволяват и най-претенциозните вкусове, 
събирайки в едно най-полезната информация 
за всеки попаднал на ново място.

до 30 април почитателите на пътешест-
вията имат уникалния шанс да обогатят 
своята колекция. само в книжарници „Хе-
ликон” с покупката на един пътеводител с 
логото на „нешънъл джиографик” купувачът 
ще получи като подарък и една от четирите 
книги от поредицата „500 мечтани пъте-
шествия”. това са „част i: По вода и по суша”, 
„част ii: Пътища и приключения”,  „част iii: 
културни развлечения и кулинарни изкушения” 
и част iv: надалеч и нависоко”.

„500 мечтани пътешествия” е също изда-
ние на „нешънъл джиографик” – запазената 
марка за откриватели. Поредицата отваря 
сетивата към непознатото и побеждава 
страховете от него. уникалните снимки, 
цветните карти, полезните съвети и споде-
лените преживявания показват света какъв-
то е – необятен с чудесата на природата и 
с богатството на култури и традиции. „500 
мечтани пътешествия” представя най-въл-
нуващите туристически дестинации в девет 
глави, тематично обединени в четири части.

кУПи ПътевОдител 
на „нешънъл 
дЖиОграФик”
и взеМи ПОдарък 
книга От ПОредиЦата
„500 Мечтани 
Пътешествия”*

1990
ЛВ.

1990
ЛВ.

1990
ЛВ.

2490
ЛВ.

1990
ЛВ.

1990
ЛВ.

1990
ЛВ.

2490
ЛВ.

1990
ЛВ.

*Промоцията е валидна за периода 15.03 – 30.04. 2014 г. в търговската верига на книжарници „Хеликон“ и важи до изчерпване на количествата. В кампанията не участват пътеводителите от поредицата „Пеша из…“.



Цената на ваучерите варира от 20 до 300 лв. С тях може да пазарувате и на helikon.bg
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450години Шекспир

Уилям Шекспир е роден през 
април преди 450 години. Ан-

глийският драматург и поет е 
смятан за най-значимият автор 
в англоезичната литература и 
един от най-видните драматур-
зи в световната история.

1. Шекспир е роден в Страт-
форд на Ейвън. В близост 
до кой голям град се намира 
родното му място?

а. Ливърпул
б. Лондон
в. Бирмингам

2. Колко са пиесите на Ше-
кспир, оцелели до днес? 

а. 37/38
б. 54
в. 11

3. 18-годишният Шекспир се 

жени за Ан Хатауей. С колко 
години тя е по-възрастна от 
него?

а. връстници са
б. с 2
в. с 8

4. Играл ли е Шекспир в 
собствените си пиеси? 

а. не
б. тогава само жените 

са имали право да играят на 
сцената

в. понякога, в малки роли

5. Почти нищо не се знае за 
религиозните възгледи на вели-
кия драматург. Въпреки това 
се смята, че той по-скоро е: 

а. католик
б. протестант
в. източноправославен

6. От кой век започват да 
се разпространяват съмне-
нията за авторството на 
Шекспир?

а. ХIХ век
б. веднага след смъртта му
в. ХХ век

7. Шекспир е бил собственик 
на театър, но  е изкарвал пари 
и с друг вид дейност:

а. обущарство като баща си
б. търговия на вълна и кожи
в. търговия със зърно и 

лихварство

8. Черната Люси е смуглата 
дама от сонетите му. Каква 
е била?

а. проститутка
б. шивачка
в. съпруга на аристократ

9. Коя пиеса не е от Шекспир? 
а. „Тит Андроник”
б.”Както ви се хареса”
в. „Идеалният мъж”

10. Кой български преводач 
направи нови преводи на без-
смъртните пиеси „Хамлет”, 
„Отело”, „Крал Лир” и „Мак-
бет”?

а. Валери Петров
б. Александър Шурбанов
в. Алеко Дянков

четящ човек ли сте?

Първият, изпратил верните 
отговори ще получи ваучер 
на стойност 20 лева за 
книжарници „Хеликон” и 
те нис ка  „аз чета всеки ден! 
а ти?” Пращайте отговори-
те си на info@lira.bg до 20 
април 2014 г. 





стара цена 

1200
лв.

нова цена 
696

лв.

-42%

„Изумителен шедьовър, 
разказан перфектно. 
Завладяваща книга!” 
The San Francisco Chronicle

П
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оцият
а е валидна до 30.04.2014 г. или до изчерпване на количест

ват
а при покупка с П
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ип.


