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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



ново остава нагоре надолу връща се

Класации април
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ХудожестВена литература
Перфектният удар
дейвид балдачи
обсидиан

сянката на чинара
джон гришам
обсидиан

любов
елиф Шафак
егмонт

красив негодник
Кристина лорен
егмонт

изчезналата 
библиотека
а. м. дийн
Enthusiast

Петдесет 
нюанса сиво
е л джеймс
бард

един френски роман
Фредерик бегбеде
Колибри

Български работи
иво сиромахов
сиела

Зовът на кукувицата
робърт галбрейт
Колибри

когато бях морски 
капитан
михаил Вешим
сиела

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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1700
лв.

1400
лв.

1200
лв.

2000
лв.

1200
лв.

1699
лв.

1500
лв.

1290
лв.

1490
лв.

1800
лв.

неХудожестВена литература
Проницателят се 
завръща
анди андрюс
Skyprint

Путин: Цялата истина 
за стопанина на кремъл
станислав белковски
сиела

Хлебната сода – пепел 
от божествения огън
росица тодорова
распер

човек търси Бог
ерик уайнър
Фабер

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

аз съм дънов
Капка георгиева
бумеранг бг

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

география на 
блаженството
ерик уайнър
Фабер

Пшеницата - маскирани-
ят убиец
уилям дейвис
Intense

наръчник за оцеляване в 
живота
беър грилс
Вакон

1

2

3

4

5

6

7
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10

1399
лв.

1400
лв.

1000
лв.

1800
лв.

599
лв.

1500
лв.

499
лв.

1800
лв.

1900
лв.

1700
лв.

В „Когато бях морски капитан” 
михаил Вешим надминава 
сякаш всичките си досегашни 
хумористични книги. не само 
защото разказва истински лични 
преживявания – в „нашингтон”, 
„английският съсед” и „руският 
съсед” случките също са истин-
ски. тук обаче талантливият 
редактор от вестник „стършел” 
се гмурва в дълбоките води на 
шеговития пътепис, където 
летвата отдавна е вдигната 
много високо от класици като 
марк твен, алеко Константинов 
и Владимир Каминер.

точно в техния дух Вешим 
ни повежда из социалистическа-
та и постсоциалистическата 
действителност на братските 
столици москва, пхенян, пекин, 
букурещ, скопие, белград, тирана, 
загреб и будапеща. приключения-
та му там ще разсмеят до съл-
зи всеки роден преди началото на 
прехода, но ще и натъжат всеки, 
който има сетива за историче-
ската несправедливост. 

Колкото до по-младите - 
„Когато бях морски капитан” 
задължително трябва да се изу-
чава в училище. от нея децата 
ще научат повече за най-новата 
ни история, отколкото от 
най-подробния учебник, написан 
от най-авторитетния историк. 
ироничният и честен поглед на 
автора към действителността 
е впечатляващ. няма по-добър 
учител от смеха, а пътеписът 
на михаил Вешим е разказ не 
само за съседните (и не толко-
ва) доскоро „братски” държави. 
през цялото време ироничните 
му стрели всъщност пробождат 
и нас, българите. и още нещо 
– това, което ще научите от 
„Когато бях морски капитан”, го 
няма в „гугъл”.

l i r a . b g 
п ре п о р ъ ч в а

Задължителен 
прочит
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Класации април

ново остава нагоре надолу връща се

тийн Книги
дръндьото: направи 
си сам книга
джеф Кини
дуодизайн

вината в нашите звезди
джон грийн
егмонт

малкият принц
антоан дьо сент 
екзюпери
лъчезар минчев

къде си, аляска?
джон грийн
егмонт

Тими Провала: 
стават и грешки кн.1
стефан пастис
сиела

дивергенти
Вероника рот
егмонт

множество катрини
джон грийн
егмонт

орденът на асасините: 
черният флаг
оливър боудън
ера

дневниците на Загубе-
нячката кн.4
рейчъл рене ръсел
артлайн студиос

Бунтовници кн.2 
от поредицата 
“дивергенти”
Вероника рот
егмонт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1490
лв.

990
лв.

1399
лв.

1299
лв.

1290
лв.

1290
лв.

1290
лв.

990
лв.

600
лв.

990
лв.

елеКтронни Книги
Пшеницата - 
маскираният убиец
уилям дейвис
Intense

Памет и суперпамет
уилям аткинсън
Хомо Футурус

водата и солта
д-р барбара Хендел, 
петер Ферейра
зенит

красив негодник
Кристина лорен
егмонт

криворазбраната 
цивилизация
добри Войников

Бурята
Клайв Къслър, 
греъм браун
ProBook

антиейджинг 
детокс рецепти
десислава пеева
десислава пеева

критската диета: 
Царицата на диетите
Sunny Lambroso
Хомо Футурус

Тайната на 
забранената книга
Карън мари монинг
егмонт българия

Тайните на безсмъртния 
никола фламел: 
чародейката
майкъл скот
Хермес

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

995
лв.

1500
лв.

500
лв.

1099
лв.

895
лв.

800
лв.

000
лв.

1099
лв.

1895
лв.

500
лв.

четейки „Вундеркинд”, се сещам 
за казаното от Карл маркс по 
повод на историята – че всяка 
трагедия неизбежно се превръща 
във фарс. намерих опора в 
думите му, за да си обясня субли-
мацията на всички нива тук. 

авторът – българин, емигри-
рал в саЩ, в началото на 90-те, 
със солидно музикално образова-
ние у нас и литературно оттам. 
поживял 4 години в индия като 
тибетски монах. обратно в 
светския живот си избрал  
псевдоним, будещ зловещи 
асоциации – грозни. Ценителите 
на сериозната проза познават 
николай гроздински от „жития 
за безделници и пропаднали ми-
стици”. за останалите, време е 
да се срещнат. В една българия в 
края на соцализма, когато някои 
гръмко са се борили, а други 
тихо са творили.  

сюжетът – 15-годишен 
тийнейджър от музикалното 
училище в софия се опитва да 
измъкне идеала от примката на 
идеологемата. момчето живее в 
бясно отрицание на своята лич-
ност, родителите, учителите, 
системата и само пред пианото 
свежда глава. талантът няма 
характеристика, нито светло 
бъдеще. мъдростта провокира 
цинизъм. 

стилът – брилянтно музи-
циране с  думите. Всяка една 
история за младежи, е озагла-
вена с клавирно произведение и 
отприщва емоционален бент, 
толкова мощен, че на читате-
ля му се иска да затвори очи. 
тогава ще чуе нещо за себе си от 
днешна българия.

К н иж аря т 
п ре п о р ъ ч в а

разделяне и 
пречистване 
на всички нива

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



Партньори: Секция „Графика и илюстрация” 
към СБХ. Сдружение „Лингва Франка” 

Тема: Четящият човек

Участници: Конкурсът е отворен за учас-
тие за всички студенти (без ограничения 
по отношение на специалността и курса на 
обучение).

Технически изисквания: Допускат се за учас-
тие произведения, създадени със средствата 
на международно признатите графични тех-
ники, позволяващи многократно тиражиране 
(литография, офорт, акватинта, гравюра 
на дърво, линорез и дърворез, сериграфия, 
дигитален печат и т.н.). Няма ограничения 
за броя на представените произведения.

Задължителен текст: Dum lego Spero

Формат: Задължителен формат на хартия-
та: 285 х 200 мм или А4 за произведенията, 
изпълнени с дигитален печат;

Форматът на изображението е по избор 
на  автора.

Срок: Срок за представяне на работите – 
22 май (четвъртък) 2014 година. 

Работите се предават, придружени от 
подробен опис (заглавие, техника, формат) 
и CV на автора, в СБХ, секция “Графика и 
илюстрация” на адрес 1504 София, улица 
„Шипка” № 6. За Албена Спасова (национален 

студентски конкурс „Четящият човек”).

Селекция: Жури, включващо представители 
на всички съорганизатори,  избира произведе-
нията в срок от 5 дни след приключването 
на конкурса. Журито си запазва правото 
да определи броя и размера на наградите в 
рамките на осигурения награден фонд и в 
зависимост от качеството на постъпилите 
работи. 

Популяризиране, награди: 
• Предвидени са  награди с общ размер 

на наградния фонд - 3 000 лева, както и 
осигуряване на материали за тираж (хартия, 
мастила);

• От всички представени екслибриси ще 
бъдат селектирани произведения, които да 
бъдат включени в 15 специални библиофил-
ски папки.

• Избраните произведения ще бъдат 
изложени в Културения център „Морско ка-
зино” в Бургас по време на третия фестивал 
„Четящият човек” (12-15 юни 2014).

Работите, представени за участие в 
проекта, ще бъдат включвани в различни 
изложби, акции и издания (включително ка-
лендари), което гарантира широко общест-
вено и медийно популяризиране на техните 
автори в България и по света.

Всеки автор си запазва правото да 
представя екслибрисите, създадени по повод 
на настоящия конкурс, за участие в други 
национални и международни изложби на 
малките графични форми.

Съпътстваща програма:
• Обявяване на победителите в конкурса 

в рамките на фестивала „Четящият човек” 
(12-15 юни 2014) в Бургас.

за книгите и хората
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КонКурс за EX LIBrIS

рети томТ
“четящият човек”

Идва третият том на 
Националния фестивал „Че-

тящият човек” в Бургас. Тази 
година той започва на 12 юни и 
се закрива на 15 юни. 

Отново ще се потопим в 
магията на четенето и добри-
те книги, следвайки пътя им 
в различни жанрове на изку-
ството – кино, изобразително 
изкуство, музика...

Наши партньори ще са Съ-
юзът на българските художни-
ци, Националната художествена 
академия, Гьоте институт, 
български издателства, Българ-
ската национална телевизия, 
Българското национално радио. 
Както и община Бургас, без 
която не можем...

Ще бъде връчена третата 
награда „Четящият човек”, а 
след официалното открива-
не ще пее Миленита с Funky 
Miracle.

Три художествени изложби 
в Културен център „Морско 
казино” ще радват жителите 
и гостите на Бургас. Ще има 
поетични рецитали, презента-
ции, творчески работилници, 
лекции, площадни увеселения за 
деца. Както и демонстрации 
на кулинарни рецепти, описани 
в литературни произведения. 
Естествено – съпроводени с 

дегустации на елитни вина.
Ще бъдат представени най-

актуалните книги от българ-
ски писатели, ще покажем как 
децата да се приобщят към че-
тенето, ще обясним как се пише 
ревю на книга... Клуб „Хеликон” 
отново ще събере своите 
приятели, които ще спорят по 
важни литературни теми.

Ще се разбере и кои са 
победителите в обявените фе-
стивални конкурси: литератур-
ния „За ползата от неченето и 
вредата от четенето”, кулинар-
ния, както и фотоконкурса на 
„Хеликон” на тема „Детето в 
страната на книгите”.

И всичко това – в Морската 
градина на Бургас, в книжарница 
„Хеликон”, в галерията-музей 
„Георги Баев”. 

Генерален спонсор на събити-
ето е ПроКредит Банк.



нови заглавия

Името ми да пребъде 
в светлина
Мехмед Джорал
изд.: Унискорп
брой стр.: 264
цена: 12.00 лв.

ничия
Христина Панджаридис
изд.: Жанет-45
брой стр.: 192
цена: 14.90 лв.

отчаяние
Владимир Набоков
изд.: Фама
брой стр.: 144
цена: 12.00 лв.

Захранване кн.1 от 
трилогията “нова 
кръв”
Мира Грант
изд.: ИнфоДар
брой стр.: 648
цена: 17.99 лв.

реката знае
Аманда Куик
изд.: Плеяда
брой стр.: 296
цена: 12.00 лв.

Човекът, който 
обичаше кучетата
Леонардо Падура
изд.: Жанет-45
брой стр.: 874
цена: 18.00 лв.

врагът
Ерих Мария Ремарк
изд.: Сиела
брой стр.: 88
цена: 8.00 лв.

акушерката от харема
Роберта Рич
изд.: Хермес
брой стр.: 256
цена: 11.95 лв.

С безпрецедентен за 
София флашмоб 

беше отбелязан Светов-
ният ден на книгата и 
авторското право – 23 
април. Стотици млади, 
а и не толкова млади 
читатели се събраха в 
центъра пред базираната 
на бул. „Витоша” първа 
в България мобилна 
книжарница „Хеликон”. 
Организаторите на 
шествието от най голя-
мата книжарска верига 
подариха фланелки с над-
пис „Аз чета всеки ден! А 
ти?”. Мнозина, които не 
си носеха книга, я получи-
ха като подарък . 

В шествието се 
включиха писателите 
Алек Попов, Михаил 
Вешим, Биляна Траяно-
ва и др. Медийният 
интерес беше прикован 
от присъствието на 
бившия външен минис-
тър Соломон Паси. 

Безпрецедентното 
шествие от четящи 
хора, организирано в 
чест на книгите, на авторите и 
на четенето, мина като червена 
(оранжева) нишка през сърцето 
на столицата, за да напомни на 
всички, че мислещият човек е 
четящ. Флашмобът завърши 
пред книжарница „Хеликон-Ви-
тоша”, където бяха връчени на-
градите „Цветето на Хеликон” 
и „Рашко Сугарев”. 

а шествието на 
четящитеН

С книга в ръка
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соломон Паси: нямаше как да не 
дойда. тук съм в качеството си на 
родител. постоянно повтарям на 
децата ми колко е важно четенето. 
тук съм, за да им дам пример.
 
Биляна Траянова: Как няма да дойда? 
майка ни ни е научила да четем. 
Вкъщи навсякъде се чете, ходим с 
книги навсякъде.

 михаил вешим: тук съм в качест-
вото си на читател, не на писател. 
В българия читателите вече са по-
малко от писателите. Вече трябва 
да казваме: „читателят еди-кой-си 
се срещна с писатели“.
 

светлозар желев: това е нещо 
прекрасно. радвам се, че „Хеликон” 
изпълни бул. „Витоша” с прекрасните 
фланелки „аз чета всеки ден. а ти?“. 
Всеки трябва да чете всеки ден. 
това е изключително важно. нещата, 
които „Хеликон” прави за четенето, 
са прекрасни.



нови заглавия

тъмната страна на 
любовта
Джесика Ръстън
изд.: Сиела
брой стр.: 384
цена: 16.00 лв.

6.66 евро
Фредерик Бегбеде
изд.: Колибри
брой стр.: 280
цена: 13.00 лв.

убийства 4D. 
Измерения на 
страха
Тео Буковски
изд.: Весела 
Люцканова
брой стр.: 320
цена: 14.00 лв.

БоГ. История и 
откровения
Дипак Чопра
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 288
цена: 15.90 лв.

Малкият лотос
Ангелина Дичева
изд.: Книжен тигър
брой стр.: 244
цена: 13.00 лв.

Мираж
Клайв Къслър; 
Джак дю Брул
изд.: Бард
брой стр.: 384
цена: 14.99 лв.

стъкленият трон
Сара Дж. Маас
изд.: Егмонт България
брой стр.: 408
цена: 14.90 лв.

парти за разглезени 
самотници
Светлана Дичева
изд.: Унискорп
брой стр.: 152
цена: 10.00 лв.

Романът „Сестри Палавееви в бурята на история-
та” е новият носител на наградата „Цветето на 

Хеликон”. Тя е изборът на читателите сред книгите, 
номинирани за наградата „Хеликон” през 2013 г. Алек 
Попов печели за втори път читателския вот след 
„Черната кутия”. Наградата му беше връчена от 
друг кавалер на „Цветето” – Захари Карабашлиев.

„Вече имам едно такова „Цвете“ и това е наис-
тина вълнуващо, защото това е обратната връзка 
с читателя, другата страна на писането. За да има 
литература, трябват две неща: някой да седи и да 
пише, както и някой да го чете. Защото магията на 
литературата се ражда в главата на писателя, но и в 
това, което читателят изпитва по време на чете-
нето. Това е уникално, много интимно преживяване, 
което не може да се сравни с нищо. 

Една книга, независимо колко е хубава, все пак 
трябва да достигне до читателите, за да разберат 
те за нейните качества. Аз, разбира се, смятам, че не 
си и струва прекалено да се рекламират книги, които 
ще оставят, в крайна сметка, в читателите едно 
разочарование. Това е лоша услуга за литературата. 
Но това, което правят издателства като „Сиела“, 
дистрибутори, книжари като „Хеликон“ – това са 
наистина нещата, които съхраняват българската 
литература и които ще предопределят нейния въз-
ход и успех в бъдеще”, сподели авторът на „Сестри 
Палавееви в бурята на историята”.

Празникът
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алек попов: 
„Цветето на Хеликон” 
е обратната връзка 
с читателя

1560
лв.

стара цена

3120
лв.

1495
лв.

стара цена

2990
лв.

Промоцията е валидна до 
31.05.2014 или до изчерпване 
на количествата.



нови заглавия

Италианска афера
Сюзън Луис
изд.: Хермес
брой стр.: 352
цена: 14.95 лв.

Машина от думи. 
стихотворения
Манол Глишев
изд.: Жанет-45
брой стр.: 148
цена: 15.00 лв.

Черният обелиск
Ерих Мария Ремарк
изд.: Фама
брой стр.: 464
цена: 18.00 лв.

Другата
Едже Вахапоолу
изд.: НСМ-Медиа
брой стр.: 256
цена: 14.00 лв.

пътят на д-р Шенън
Арчибалд Кронин
изд.: Хермес
брой стр.: 264
цена: 12.95 лв.

Замъкът сред морето. 
Фантастични истории. 
невероятни истории
Морис Карем
изд.: Сонм
брой стр.: 210 лв.
цена: 12.00 лв.

Цветница
Кърт Вонегът
изд.: Колибри
брой стр.: 328
цена: 15.00 лв.

Играта на Макбет
Кристофър Голт
изд.: Ера
брой стр.: 392
цена: 15.00 лв.

Enthusiast представя
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Произходът на лирата” е 
позитивното послание на 

един британец, с което пред-
ставя страната ни пред света. 
Чрез преоткриването на мита 
за Орфей Уил Бъкингам попу-
ляризира българския фолклор 
и митология. Авторът ще ви 
изненада с отличното познаване 
на страната ни, на която прави 
искрен и красив комплимент със 
своя роман. Книгата излиза през 
2012 г. в Обединеното крал-
ство и е високо оценена там 
– през 2013 г. тя влиза в Топ 6 
на номинираните книги  от 
различни жанрове за наградата 
East Midlands Book Award. 

Действието в „Произходът 
на лирата” се развива в начало-
то на XIX век. Населението в 
българското родопско село Гела, 
родното място на легендарния 
Орфей, страда от зловещия 
османски владетел. Когато 
турците отвличат годеница-
та му, Иван Гелски поема към 
планината и се присъединява 
към четата на Богдан войвода, 
за да търси отмъщение. Но 
случайната среща с пътуващ 
китарист и последвалото 
кръвопролитие го изпращат на 
вълнуващо пътешествие през 
света на музиката, славата, 
мъченичеството и раждането 
на една легенда.

Особено място в романа 
заема музиката. Именно тя е 
първото вдъхновение на авто-
ра за създаването на романа. 
„Отдавна исках да пиша книга за 

класическата китара – инстру-
мент, на който свиря и който 
обичам – и тъй като китарата 
е модерният „наследник” на 
лирата на Орфей, двете идеи се 
сляха в едно”. Първата нефор-
мална среща на Уил с България 
отново се дължи на музиката. 
„Мисля, че първата ми среща с 
България беше чрез слушане на 
българска музика. Народната 
музика, тези песни са прекрас-
ни, слушам ги отдавна, всички 
тези различни ритми”, разкрива 
авторът. 

Идеята за написването на 
„Произходът на лирата” се 
заражда у Уил Бъкингам преди 15 
години, много преди първото 
му посещение в България през 
2005 г. Писател, музикант, 
композитор, любител кулинар, 
философ, преподавател по 
творческо писане – той преот-
крива в страната ни вдъхно-
вението, което събира в едно 
разностранните му търсения. 
Музика и думи се сливат, за да 
разкажат съвременния прочит 
на мита за Орфей. Авторът 
дори композира българска народ-
на песен, свързана със сюжета на 
книгата.

За написването на „Произхо-
дът на лирата” авторът среща 
подкрепата на много инсти-
туции и организации както 
във Великобритания, така и в 
България. Той предприема три 
пътувания до страната ни. Тук 
среща много приятели, благода-
рение на които допълва детайли 

в книгата си, но истинското 
проучване на историческите 
архиви извършва в Обедине-
ното кралство. Седем години 
след последното си посещение в 
България британският писател 
отново бе у нас, за да предста-
ви романа си. „Последния път, 
когато си тръгвах от България, 

си пожелах да дойда още веднъж, 
но този път, за да представя 
книгата. Това бяха най-смелите 
ми мисли, които дори не можех 
да си представя, че ще станат 
реалност. Но ето, че се случи”, 
споделя Уил Бъкингам.

а България с 
любов

“произходът на лирата”

З

произходът на лирата
Уил Бъкингам

изд. “Enthusiast”
248 стр., 14,00 лв.



нови заглавия

аскетът в Мола и други 
разкази
Калин Терзийски
изд.: Сиела
брой стр.: 132
цена: 10.00 лв.

Изповедите на 
младия романист
Умберто Еко
изд.: Сиела
брой стр.: 172
цена: 12.00 лв.

елияховият стол
Игор Щикс
изд.: Панорама
брой стр.: 336
цена: 13.00 лв.

Гласът на цигулката
Андреа Камилери
изд.: Книгопис
брой стр.: 208
цена: 13.00 лв.

Enthusiast представя
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Геласимов, когото литературните критици определят като 
„руския Селинджър”, е един от най-успешните съвременни руски 

автори, познат на българския читател от „Степни богове” и 
„Дом на улица Езерна”. „Година на лъжата” е една от най-успешните 
му творби. Романът задоволява всеки читателски вкус, защото 
темите, разгледани в него, са много – описание на руската действи-
телност, задълбочен поглед към съвремието и всичко поднесено с 
голяма доза хумор и ирония. През 2010 г. романът е екранизиран под 
името „Год обмана или люб.off”

В тази авантюристична и забавна 
история авторът разказва как човек 
пораства и колко трудно всъщност е 
това. Той проследява хода на събити-
ята от три различни гледни точки: 
на младия, едва 17-годишен Сергей, 
на младата Марина и на щастливия 
съперник Михаил. Всеки вижда случва-
щите се събития от различна гледна 
точка, от което разказът става 
толкова истински, че напомя личен 
дневник.

Сборникът „Гравюра от белези” е оригинално и интригуващо 
четиво, поднесено с хумор, артистизъм и индивидуалност. Ху-

дожествените образи са естествени, а езикът – жив и увлекателен. 
Разказите са разделени на три основни цикъла.

„Когато някой описва опашка за банички така, че да усетиш 
присъствието на целия свят – той е майстор. И аз го гледам с 
респект. Светльо все едно повтаря думите на Винсент. Аха, да, съ-
щият Винсент – ван Гог: „Предпочитам да рисувам очите на някоя 
проститутка, отколкото най-величествената катедрала”. Така 
писателят Калин Терзийски описва 
сборника.

А Деян Енев добавя:„Без преувели-
чение може да се каже, че Светлозар 
Стоянов може да направи с думите 
всичко – да бъде суров, поетичен, 
патетичен, сквернословен. Неговото 
голямо преимущество е, че се е научил 
как да полага и автобиографичния 
очерк, и пътеписа, и публицистиката 
в краката на литературата”.

година на лъжата

гравюра от белези

Година на лъжата
Андрей Геласимов

изд. “Enthusiast”
272 стр., 14,00 лв.

Гравюра от белези
Светлозар Стоянов

изд. “Enthusiast”
99 стр., 12,00 лв.
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-64,64%

-58,75%

-58,75%

„истината е, че едва ли има 
друго  съвременно четиво, 
което да съдържа толкова 
спонтанни хумористични 
моменти, оплетени в неверо-
ятни сюжетни обрати.”

San Francisco Chronicle
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Защо „Играта на Макбет” (с 
оригинално заглавие „Biblical”) 
излезе първо на български 
език? България е малка страна. 
Знаете ли нещо за нея?

Просто защото моят 
български издател е много ен-
тусиазиран и ефективен и успя 
да организира публикуването 
на „Играта на Макбет” много 
бързо. Аз съм доволен, че излезе 
първо в България, защото вече 
съм получил много позитивни 
отзиви за книгата.

Доколкото си спомням, през 
2011 г. книгата на Джефри 
Дивър „Картбланш” излезе 
на българския книжен пазар 

преди световната премиера. 
Кристофър Голт Джефри 
Дивър ли е или не?

Не, Кристофър Голт не е 
Джефри Дивър. Съжалявам.

Защо решихте да издадете 
книгата си под псевдоним? 
Това експеримент ли е?

Не, не е точно експеримент. 
По-скоро „Играта на Макбет” 
е нова посока в моя стил. Напи-
сал съм 11 криминални романа 
и макар някои от тях да имат 
идентична тематика, чувст-
вах, че имам нужда от нова 
идентичност като писател. 
„Играта на Макбет” е първият 
от доста романи, които плани-

рам да напиша под псевдонима 
Кристофър Голт. Предполагам, 
че ще ги определите като лите-
ратурни трилъри с елементи на 
научна фантастика.

При какви обстоятелства ще 
разкриете самоличността си?

Ще я разкрия тук и днес 
за вас! Аз съм Крейг Ръсел, 
криминалният писател. Пиша 
поредицата романи за Ян Фабел, 
чието действие се развива в 
съвременен Хамбург, Германия, 
както и поредицата „Lennox”, 
която се развива през 50-те 
години в Глазгоу.

Дж. К. Роулинг постигна успех 

е разкрия тук и днес за вас! Аз съм Крейг 
Ръсел, криминалният писател

Кристофър Голт:

Щ
крисТофър голТ – автор на 
„играта на макбет” („biblical”), 
разкри първо за читателите на 
lira.bg истинската си самолич-
ност. Това е превежданият вече 
на български език крейг ръсел, 
известен с романа и киносце-
нария „Братът грим”, както и с 
„мръсният Хамбург”. самият 
автор изрично даде разрешение 
да се разкрие самоличността му 
от lira.bg.

на журналистически въпрос, 
зададен от lira.bg,  литератур-
ният агент  ема джеймисън 
от „David higham associates” 
отговори така: 

 „много ви благодаря за инте-
реса към този автор и заглавие! 
ние смятаме да запазим в тайна 
самоличността му в близко 
бъдеще. авторът е носител на 
награди криминален писател, 
превеждан на 24 езика в цял свят. 
„играта на макбет” е достатъч-
но различна от предишните му 
творби и агенцията и издатели-
те решиха да публикуват това 
заглавие под псевдоним, вместо 
с истинското му име, за да може 
книгата да бъде оценена според 
собствените си стойности”.

„играта на макбет” ще излезе 
също в саЩ, великобритания, 
франция, германия, Бразилия, 
Турция и испания, като всяка 
седмица правата се купуват от 
издателства и от други страни.

Крейг ръсел е роден през 
1956 г. в областта Файф, 
Шотландия. след като 
работи като полицай 
в продължение на 12 
години, се насочва към 
рекламата. бил е автор 
и творчески директор. 
от 1990 г. е писател на 
свободна практика. пише 
романи от 2004 г.

през 2005 г. излиза 
първият трилър „мръс-

ният Хамбург” от поредицата за ян Фабел. романите 
му от поредицата за детектива с място на действие 
Хамбург са били вдъхновени от неговия дългогодишен 
интерес към езика (той говори свободно немски), 
културата и хората на германия и нейната следвоенна 
история. В книгите от серията са включени различни 
исторически или митологични теми.

през 2007 г.  е удостоен с престижното отли-
чие „Polizeistern” (полицейска звезда) на полицията на 
Хамбург, която е давана само на германци, и освен това 
е обявен за почетен член на полицията. мотивите са 
заради повишаването на обществената информира-
ност за работата на полицията в Хамбург. Книгите 
от поредицата са преведени на 23 езика. през 2010 г. 
трилърът „братът грим” е екранизиран с участието на 
петер лохмайер и лиза потхоф, а през 2012 г. е заснет 
„мръсният Хамбург” с нуман акар, стефан бисмайер и 
гунда еберт.

през 2009 г. е издаден първият трилър „Lennox” 
от другата му поредица „ноар” за частния детектив 
ленъкс. романите са с място и време на действие в 
глазгоу през 50-те години. през 2008 г. ръсел е удостоен 
с отличието „Камата на библиотекаря” на асоциацията 
на писателите на трилъри. живее със съпругата си и 
двете си деца в пъртшир, Шотландия.

новият му роман „играта на макбет”, издание на 
„ера”, е вече на книжния пазар.

нови заглавия

помня пловдив
Юлий Славов
изд.: Хермес
брой стр.: 172
цена: 11.95 лв.

архетиповете. кой 
си ти?
Каролайн Мис
изд.: Аратрон
брой стр.: 304
цена: 14.00 лв.

словото на руми 
като терапия
Невзат Тархан
изд.: Прозорец
брой стр.: 208
цена: 12.00 лв.

Богословие на новия 
завет
Свещ. Теодор Стойчев
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 328
цена: 15.90 лв.

Философия за 
малцина
Красимир Делчев
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 246
цена: 12.00 лв.

компас към успеха
Казуо Инамори
изд.: Хермес
брой стр.: 160
цена: 11.95 лв.

в нулата - зоната 
на абсолютната 
неограниченост
Джо Витале
изд.: Intense
брой стр.: 320
цена: 15.00 лв.

Завоите на 
българската история 2
Валентин Бояджиев
изд.: Сиела
брой стр.: 272
цена: 14.00 лв.

еКсКлузивНо
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жената 
в черно
Жената в черно”  е завла-

дяващо приключение от 
новата надежда на криминална-
та литература Кери Уилкинсън, 
познат на българския читател 
от „Наказателен патрул”. Роден 
е в Бат през 1980 г. Той е един 
от най-успешните независими 
автори. Има издадени няколко 
детективски романа. Преди 
две години Уилкинсън подписва 
договор с Pan Books за публи-
куването на криминалната му 
поредица за „силната жена” 
Джесика Даниъл. Същата година 
е обявен от “Amazon” за един 
от най-продаваните британски 
автори за 2011 г. в световен ма-
щаб, а няколко месеца по-късно 
влиза в Топ 10 на бестселърите 
за 2012.

СИНОПСИС
Нещо ужасяващо се случва в 
Манчестър. Полицията разпо-
лага с една-единствена следа. На 
запис от охранителна камера се 
вижда жена в дълга черна роба, 
която внимателно поставя на 
земята зловеща улика. Скоро е 
открита първата жертва. С 
разследването се заема сержант 
Даниъл.

жената в черно
Кери Уилкинсън

изд. “Ера”
328 стр., 14,00 лв.

Играта на Макбет
Кристофър Голт

изд. “Ера”
392 стр., 15,00 лв.

Играта на Макбет” е провока-
тивен, мащабен трилър на 

нашето време, написан с богато 
въображение и в динамичен стил. 

СИНОПСИС
Сигурни ли сте, че искате да узнае-
те истината?

Нещо се случва. В цял свят.
По различно време, в различни 

континенти, хората са сполетени 
от видения – на отдавна починали 
близки, на събития, които вече са се 
случвали. Дали човешката история 
не започва да се повтаря?

В началото виденията са 
смътни и мимолетни, но за кратко 
време картините стават по-
детайлни, по-ярки и натрапчиви. 
Настъпва епидемия от масови 
халюцинации.

Психиатърът Джон Макбет 
има свои собствени демони, с които 
се бори. Но когато епидемията 
неудържимо се разраства, той се 
впуска в трескава надпревара с 
времето, за да открие причината 
за този феномен. При новината за 
инцидента с брат му, виден физик, 

битката на Макбет става лична, 
още по-яростна. Още по-опасна...

като Робърт Галбрейт, но 
остана съмнение, че това е 
рекламен трик.

Мисля, че за нея беше много 
трудно да се откъсне от ис-
торията си на (супер успешен) 
детски автор. Разбирам добре 
мотивите за нейното решение.

В „Играта на Макбет” чове-
чеството е обхванато от 
видения, които ни връщат 
назад. Накъде се развива све-
тът, непрекъснато възник-
ват нови конфликти?

Мисля, че се сблъскваме с пе-
риод на ускорена технологична 
промяна. Предизвикателство-

то пред нас, като вид, е дали 
ще успеем да спечелим, а не да 
загубим от тази промяна. Пред-
полагам това е въпросът в сър-
цето на „Играта на Макбет”. 
Нашето човечество ще оцелее 
ли след този рязък технологичен 
скок, или ще се превърне в нещо 
различно?

нови заглавия

отвързаната душа
Майкъл А. Сингър
изд.: Август
брой стр.: 236
цена: 12.90 лв.

патология на 
неравенството
Ричард Уилкинсън, 
Кейт Пикет
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 408
цена: 25.00 лв.

Из бурните времена 
на новата ни 
история. Записки и 
спомени
Велчо Т. Велчев
изд.: Прозорец
брой стр.: 600
цена: 29.00 лв.

синдромът на 
предците
Ан Анслен 
Шютценбергер
изд.: Колибри
брой стр.: 248
цена: 14.00 лв.

История на първата 
световна война
Базил Лидъл Харт
изд.: Труд
брой стр.: 536
цена: 30.00 лв.

Дума по дума
Силви Вартан
изд.: Колибри
брой стр.: 312
цена: 15.00 лв.

Мечти и тайни
Данута Валенса
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 268
цена: 15.00 лв.

Фантазиращото 
животно
Хосе Ортега-и-Гасет
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 162
цена: 11.90 лв.



нови заглавия

Философия на 
“Черната дупка”
Мирзакарим Норбеков
изд.: Паритет
брой стр.: 184
цена: 12.99 лв.

Дзен и японската 
култура
Дайсецу Т. Судзуки
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 588
цена: 33.00 лв.

психология на 
несъзнаваното
Зигмунд Фройд
изд.: Колибри
брой стр.: 288
цена: 16.00 лв.

Хроники на болката
Мелани Търнстром
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 408
цена: 20.00 лв.

Бенджамин Франклин. 
откривател, 
свободолюбив дух, 
Държавник
Юрген Оверхоф
изд.: Аскони-издат
брой стр.: 346
цена: 18.50 лв.

Малката домашна 
църква
Деян Енев
изд.: Хермес
брой стр.: 200
цена: 11.95 лв.

Зилот. животът и 
времената на Иисус от 
назарет
Реза Аслан
изд.: Сиела
брой стр.: 360
цена: 16.00 лв.

животът на класиката
Пламен Тотев
изд.: Персей
брой стр.: 320
цена: 11.98 лв.
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В основата на сюжета на 
„Дневникът на Девлин” 

лежат две реални исторически 
събития: подписаният през 
май 1670 г. таен договор между 
Чарлз II и Луи XIV и смъртта 
на принцеса Хенриета-Анна, 
сестрата на Чарлз II, месец 
по-късно. 

Американската авторка 
прекарва дълго време в проуч-
ване на английската история. 
Обикаля местата, за които 
пише, посещава и Британската 
библиотека. „В залата с ръкопи-
сите на редките книги разгледах 
документите на Клифърд, сред 
които са писмата, разменени 
между Чарлз II и Луи XIV, и 
вариант на тайния договор от 
Дувър. Смятат се за толкова 
ценни, че когато помолих да ги 
видя, ме настаниха на специал-
но бюро и две библиотекарки 
стояха до мен постоянно”. 

Кристи Филипс сравнява 
времето на Реставрацията 
(1660 – 1685) с периода на 60-те 
години на ХХ век. „И двете 
епохи се характеризират с бу-
рни социални промени, разцвет 
на изкуствата и науките и 
по-голяма свобода за жените. 
Освен това е имало много секс, 
алкохол, наркотици и наистина, 
наистина лошо поведение, кое-
то е вдъхновение за страхотни 
истории.”

Кристи Филипс умело пре-
плита реални и измислени съби-
тия, за да пренесе читателите 
през времето. Тайни, политиче-

ски заговор и убийства, любов 
и отмъщение отново събират 
двамата учени, познати ни 
от „Писмото на Росети”, за 
да разкрият няколко загадъчни 
убийства в Лондон, тайната 
за смъртта на сестрата на 
Чарлз II и истината за договора 
от Дувър.

Париж, 30 юни 1670 г.
Хенриета-Анна – любимата 
сестра на Чарлз II и снаха на 
Луи XIV, умира в мъки, заобико-
лена от френски придворни и 
няколко английски дипломати. 
В последните си мигове пред 
смаяните погледи на своите 
сънародници тя дава пръстен 
и тайно послание на един от 
тях...

Лондон,  1672 г. 
Само за една година са намерени 
убити четирима от придвор-
ните на Чарлз II, като по тела-
та на жертвите са изрязани 
загадъчни знаци. Двама лекари 
– Хана Девлин и Едуард  Стра-
търн – откриват, че има нещо 
общо между убитите: всички 
те са присъствали на смъртта 
на Хенриета-Анна. Това ги води 
към следващия набелязан. Дали 
убиецът е някой високопоста-
вен луд? Или зад това насилие 
има дълбоко прикрит заговор?

Кеймбридж, 2008 г.
Клеър Донован е сбъднала 
мечтата си да преподава 
история в колежа „Тринити” в 

Кеймбридж с помощта на проф. 
Кент.  Тя попада на зашифро-
ван  дневник, който внезапно 
изчезва, а един от колегите й е 
намерен мъртъв на брега на река 
Кейм. Единственият ключ за 
разгадаването на смъртта на 
преподавателя се оказва същият 
този дневник от XVII век, 
който е водела Хана Девлин, ле-
карка на любовницата на краля. 

Клеър и Андрю Кент се заемат 
да разрешат загадката... Пред 
тях постепенно се разкриват 
тайните на мрачното минало 
на Лондон и също толкова 
загадъчното настояще на 
Кеймбридж и те разбират, че 
събития  отпреди 300 години 
имат последствия и днес.

айни, заговори, кръв 
и любов

“Дневникът на Девлин”

Т

Дневникът на Девлин
Кристи Филипс
изд. “Кръгозор”

472 стр., 18,00 лв.



нови заглавия

стъклото като изкуство
Константин Вълчев
изд.: Нов български 
университет
брой стр.: 92
цена: 27.00 лв.

Добър ден, нещастнико
Светозар Гледачев
изд.: Хермес
брой стр.: 176
цена: 11.95 лв.

Холистични здравни 
тайни за жени
Д-р Марк Аткинсън
изд.: Сребърно звънче
брой стр.: 436
цена: 24.90 лв.

речни чудовища
Джереми Уейд
изд.: Вакон
брой стр.: 312
цена: 17.00 лв.

Формология
Васил Канисков
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 400
цена: 25.00 лв.

Изборът
Йорданка Иванова
изд.: Труд
брой стр.: 448
цена: 13.99 лв.

събиране на парични 
вземания
Стефан Стефанов
изд.: Резон - България
брой стр.: 260
цена: 40.80 лв.

пчеларство
Красимира Малинова, 
Пламен Христов
изд.: Еньовче
брой стр.: 228
цена: 15.00 лв.

Лабиринт представя
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“Сеньор виво и наркобарона”

Когато мафията си 
има държава

Когато мафията си има дър-
жава, всичко се превръща в 

бутафория, във фарс... Всичко 
освен болката.

Сеньор Виво, млад препода-
вател по философия в измислена 
латиноамериканска държава, 
се опълчва срещу продажните 
политици и наркокартели-
те, обрекли народа на окаяно 
съществуване. На пръв поглед 
средствата му за борба с тях са 
нелепи: той пише изобличител-
ни писма до най-тиражния вест-
ник, но въпреки това намира 
все повече последователи сред 
отчаяните си сънародници и 
мафията се чувства застрашена. 
В двора на сеньор Виво започ-

ват да се появяват подхвър-
лени трупове – недвусмислено 
предупреждение към смелчагата. 
Следва низ от невероятни съби-
тия и в тях  има всичко: смях и 
сълзи, голяма любов и жестока 
смърт, пародийни ситуации 
и магия, секс и ужаси, в които 
един от най-сладкодумните и 
четени съвременни британски 

писатели вплита своята прит-
ча за битката между добро и 
зло.

Увлекателна книга в духа на 
магическия реализъм, в която 
намираме упование, че все някога 
ще има възмездие за опропасте-
ните ни надежди.

сеньор виво и наркобарона
Луи де Берниер

изд. “Лабиринт”
298 стр., 15,00 лв.

луи де берниер е много 
превеждан и сладкодумен бри-
тански писател. потомък на 

хугеноти, преселили се в англия, 
той решава да стане като 

баща си военен, но е ужасен от 
порядките в армията и бяга 

толкова надалеч, че се озовава 
чак в Колумбия, където сутрин 

работи като учител, а следобед 
– като пастир. след няколко 

години се прибира на родните 
британски острови и там 
също сменя няколко профе-

сии – автомонтьор, учител, 
градинар, преди да се посвети 

изцяло на писането.
известен е най-вече с „ман-

долината на капитан Корели”, 
излизал и на български и донесъл 

му световна известност, но 
не по-малко увлекателни са: 

„птици без криле”, посветен на 
войните и голямото преселение 
на балканите от началото на ХХ 

век, „дъщерята на партизани-
на” за странната съдба на ими-
грантите от източна европа, 
„червеното куче” за бездомно 
псе, тръгнало да търси госпо-

даря си из дълбоката провинция 
на австралия, и прочутата 

латиноамериканска трилогия, 
в която влиза и „сеньор Виво и 

наркобарона”.

„остроумна, интелигентна, запле-
няваща книга... де Берниер прави за 
колумбийската накрокултура това, 
което направи Том шарп за апар-
тейда. Подходът му е шеговит, но 
целта е повече от сериозна.”

„Файненшъл Таймс”

„интригуващо, ужасяващо и изклю-
чително отрезвяващо четиво.”

„Ню Йорк Таймс”

„ярка, жизнена, заредена с диви 
шеги и настръхващи сцени... 
забележителна книга. сатирична, но 
блестяща.”

„Scotland on Sunday”





нови заглавия

ковачница на мрак 
кн.1 от трилогия за 
карканас
Стивън Ериксън
изд.: Бард
брой стр.: 832
цена: 19.99 лв.

нашите предци
Итало Калвино
изд.: Колибри
брой стр.: 512
цена: 20.00 лв.

Шадоу стрийт 77
Дийн Кунц
изд.: Колибри
брой стр.: 384
цена: 17.00 лв.

север и Юг
Елизабет Гаскел
изд.: Апостроф
брой стр.: 552
цена: 14.00 лв.

пайнс
Блейк Крауч
изд.: Бард
брой стр.: 320
цена: 14.99 лв.

пясък през пръстите
Майкъл Крайтън
изд.: Бард
брой стр.: 272
цена: 14.99 лв.

сълза
Лорън Кейт
изд.: Intense
брой стр.: 400
цена: 16.00 лв.

Бряг край мътни води
Джо Р. Лансдейл
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 278
цена: 14.90 лв.

След осемгодишна клинична 
практика с непоколебима 

вяра в догматичните принципи 
на съвременната медицина д-р 
Лиса Ранкин започва да си задава 
въпроса: Ами ако ние, лекарите, 
грешим? Всеки от нас е ставал 
свидетел на случаи, които нау-
ката просто не може да обясни 
– ами ако тялото наистина  
притежава способността да 
се самолекува? Твърдо решена 
да отговори с научни доказа-
телства, д-р Ранкин започва 
проучване, което обхваща най-
авторитетните медицински 
издания и се базира на опити в 
най-престижните университе-
ти. Резултатът е „Доктор Ум”. 

Превърнала се в световен 
бестселър, „Д-р Ум” предлага:

- Безспорни доказателства, 
че човешкото тяло притежава 
вродена способност да се само-
лекува и единственото, което 
ни е нужно, за да я отключим и 
използваме, е нашият ум;

- Метод за самодиагностика 
на дисбалансите в нашия жи-
вот: сексуални, професионални, 
финансови и творчески, които 
са в основата на здравословни-
те проблеми;

- Коренно нов и различен 
модел на благополучие с шест 
стъпки за самоизцеление, който 
подготвя тялото за истински 
чудеса.

„Написах тази книга за скеп-

тиците, към които аз самата се 
числях преди години – казва Лиса 
Ранкин… – За всеки, който няко-
га е боледувал, за всеки, чийто 
любим човек се е разболявал, и за 
всеки, който иска да се предпази 
от болести. Позволете ми да 
ви помогна да излекувате мисли-
те си, за да може тялото ви да 
ги последва.”

СофтПрес представя
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нигата, която 
лекуваК

“Доктор Ум” Шифърът на 
Камелот
Шифърът на Камелот” е 

нов провокативен исто-
рически трилър от автора на 
бестселъра „Тайната на Торин-
ската плащаница”.

В него световният бест-
селър автор Сам Крайстър 
събира в едно вечните истори-
чески митове и съвременните 
религиозни конфликти, свързва 
древни предсказания с актуални 
терористични практики и зада-
ва въпроси, които преобръщат 
представите за крал Артур. 

„Представете си, че Исус 
Христос е на Земята, но не иска 
да се разкрива. Представете 
си история, която е написана 
специално за да прикрие същест-
вуването му. Ще решите ли, че 
е ваш дълг да го изобличите? И 
ако го направите, смятате ли, 
че подобно разкритие ще ви из-
ложи на риск?” – пита един от 
героите в романа. Рискът при 
„Шифърът на Камелот” е един 
– да не можете да я оставите 
до края. 

Шифърът на камелот
Сам Крайстър

изд. “СофтПрес”
416 стр., 17,00 лв.

Доктор ум
Д-р Лиса Ранкин
изд. “СофтПрес”

320 стр., 15,00 лв.

„д-р ранкин разкрива нов начин да 
обединим брилянтните достижения 
на съвременната наука с мъдрост-
та на сърцето.”

Марта Бек, бестселър автор 
на New York Times 

„Подгответе се тази книга да ви 
изуми и… да ви излекува.”

Джонатан Фийлдс, основател 
на проекта Good Life



зенит представя
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любчо иванов, 
главен редактор 
на сп. „зидарски преглед”

След трите исторически 
разследвания: „Масонската 

ложа и братството на Левски”, 
„Свещеният триъгълник. Бъл-
гарската следа в оперативното 
масонство” и „ Масонският код 
на Българското възраждане. Ве-
ликите майстори Антон Йоа-
нович, Иван Селимински, Георги 
Раковски”, на книжния пазар вече 
е първата част на четвъртата 
книга на изследователя Румен 
Василев  - „Свобода или смърт. 
Светът и българите”.

И този път авторът 
преоткрива и свързва в логи-
ческа връзка, с изключителни  
познания и талант на орга-
низиран разказвач, световни 
исторически факти и известни 
личности от ХVIII до ХХ в., 
които оказват влияние върху 
развитието и на българското 
национално самосъзнание.

„Да се разглеждат историче-
ските процеси в България, без да 
си даваме сметка на случващо-
то се в Европа и САЩ, означава 
да пренебрегнем истината. 
Да се подценява или надценява 
значението, мястото и ролята 
на мъжете, препасвали прес-
тилки – също. В крайна сметка 
Българското възраждане е част 
от великата епоха на Европей-
ското просвещение, а неговата 
история е и историята на 
франкмасонството”, пише 
Румен Василев. Може да бъде 
сигурно, че и тази негова книга 
- ярко, динамично и вълнуващо 
енциклопедично въплъщение на 
всеотдайната му и почтена 
отдаденост на истината и 
причинно-следствената връзка 
в историята, ще срещне от-
ново раздразнението на някои 
представители на научните 
среди. Но да опонираш на Румен 
Василев, не е достатъчно да 
имаш звания, трябват и плане-
тарни знания за световните об-
ществени процеси, талантливо 
трудолюбие и непредубеденост, 
за да откриеш точното време, 
точните събития, точните 
пътища и точните личности, 
които са принесли за собствена-
та ти поробена родина полъха 

на „Пролетта на народите”, 
често обаче пренебрежително 
отминавани от учените ни 
умове.

Читателят, дори този, 
който е само позапознат с по-
голямата част от гениалните 
творци в науката и изкуства-
та, обществените, народни 
водачи и държавни монарси 
от този период, принадлежали  
към Ордена на мъжете с бели 
престилки и бели ръкавици, ще 
остане с „отворена уста” кога-
то затвори тази първа част на 
книгата  „Свобода или смърт. 
Светът и българите”. Но това 
не е най-важното, защото чи-
тателят ще съпреживее с тях 
динамичните човешки страсти 
на свободните мъже, които, 
в името на своята убеденост 
или заблуди, се изправят дори 
съдбовно и един срещу друг, 
и то когато са на гребена на 
обществените борби за „Равен-
ство , Братство, Свобода”. 
И дори франкмасонът, създал 
добре познатия за българската 
национална освободителна бор-
ба девиз „Свобода или смърт”, 
ще бъде гилоти-
ниран по заповед 
на друг масон, 
като потвърж-
дение за един от 
историческите 
аргументи на 
твърдението, че 
революцията из-
яжда своите деца. 
И може би като 
един от красно-
речивите факти, 
че Световната 
масонска кон-
спирация е само 
в главите на 
тенденциозно 
информираните 
апологети на 
„абсолютната 
истина”. Че сво-
бодните зидари 
са свободни хора, 
дори и когато 
грешат пред съда 
на времето и 
историята.

Подготвяйки 
ни за втората 
част на книгата 
си, за която спо-
деля, че ще бъде 

насочена главно към влиянието 
на световните процеси в духов-
ното развитие на  Възрожден-
ска и Следвъзрожденска България 
и че ще бъде трезво обобщена 
ролята на свободното зидарс-
тво в тях, авторът припомня, 
че влиянието на Франция и на 
революцията от 1789 г. е оста-
вило много дълбока диря. Че по 
тази пътека тръгнали младите 
– Раковски, а след него и Левски… 

„Нататък, пише Румен 
Василев, историческите факти 
са общоизвестни. Това, което 
останало под повърхността, е, 
че българското националноосво-
бодително движение детайлно 
повторило един тих процес, 
който се случил по същото 
време в Западна Европа. През 
1877 г. в масонското простран-
ство се случила тиха „рево-
люция” – разделението между 
двете най-големи ложи в Европа 
– Великата ложа на Англия и 
Великия Ориент на Франция. 
Двете мащабни организации не 
могли да срещнат позициите си 
по въпроса за вярата във Вели-
кия архитект. За англичаните 

това било абсолютно задължи-
телно условие за масоните, за 
французите – не. Това разделение 
съществува и до днес. Подобен 
проблем съсипал плодовете 
на Великата френска револю-
ция …. Невъзможността да се 
постигне компромис белязал и 
българския път към свободата. 
Това остава основният ненау-
чен урок и днес.”

Разоравайки недрата на ис-
торията, Румен Василев  създаде 
вече поредица от разследвания. 
Сега обаче в „Свобода или 
смърт” всичко е още по-ма-
щабно и още по-впечатляващо, 
като критерий за патриотич-
но самосравнение с тогаваш-
ните европейски пориви на 
духа, което ражда и умиление, и 
гордост от възприемчивостта 
на предците ни, но и задава 
безкомпромисно съществения 
въпрос за европейската ни същ-
ност днес - чиновническа или 
народностна е тя.

еклишираната 
историяН

“Свобода или смърт. Светът и българите”

свобода или смърт. светът и българите
Румен Василев

изд. “Зенит”
280 стр., 24,95 лв.



Зашеметяваща 
одисея

Навигаторът” е седмата 
книга от поредицата  

„Досиетата „НУМА – Кърт 
Остин” на Клайв Къслър. Ром-
ънът е писан в съавторство с 
Пол Кемпрекос.

СИНОПСИС
От музей в Багдад изчезва древ-
на финикийска статуя, наречена 
„Навигаторът”.  

Има хора, които биха напра-
вили всичко, за да сложат ръка 
върху нея. 

Първата им жертва е 
нечестен търговец на антики, 
който е убит по особено жес-
ток начин. Следващата им цел 
е следовател от Обединените 
нации. 

Само навременната помощ 
от Остин и Дзавала предо-
твратява отредената й смърт 

на дъното на океана. 
Кърт Остин започва все по-

вече да си задава въпроса какво 
е толкова специалното на тази 
статуя? Търсенето на отго-
вора на този въпрос отвежда 
екипа за специални операции на 
НАМПД на една зашеметяваща 
одисея през времето и прос-
транството, водеща ги към 
митичното изгубено съкровище 
на цар Соломон, мистериозен 
пакет с документи на Томас 
Джеферсън, свръх- секретно 
научно откритие, което може 
да промени съдбата на чове-
чеството завинаги.

И всичко това се случва още 
преди да започнат истинските 
изненади.

“навигаторът”

ProBook представя

19

навигаторът
Клайв Къслър, Пол Кемпрекос

изд. “ProBook”
520 стр., 16,99 лв.



нови заглавия

Грегор и гибелното 
пророчество кн.2 от 
“подземните хроники”
Сюзан Колинс
изд.: Екслибрис
брой стр.: 284
цена: 12.00 лв.

вафлено сърце
Мария Пар
изд.: Изида
брой стр.: 192
цена: 7.50 лв.

Храбрите 
приключения 
на Бин и Бен
Емил Калъчев
изд.: Хермес
брой стр.: 192
цена: 6.95 лв.

училището свърши 
завинаги кн.2 
от поредицаа 
Максимум райд
Джеймс Патерсън
изд.: Егмонт България
брой стр.: 382
цена: 12.90 лв.

как да избегнеш 
драконово проклятие
Кресида Коуел
изд.: Колибри
брой стр.: 244
цена: 10.00 лв.

пътуване до края на 
света
Хенинг Манкел
изд.: Емас
брой стр.: 198
цена: 9.00 лв.

капитан немо
Преразказана от Дейв 
Егърс
изд.: Сиела
брой стр.: 86
цена: 9.00 лв.

сесил Лафе и 
адуареното огледало
Джулия Сииленд
изд.: Фабрика за книги
брой стр.: 312
цена: 11.00 лв.

Тест

20

Елементарно, 
уотсън!

На 22 май се навършват 155 
години от рождението на Сър 
Артър Игнейшъс Конан Дойл – 
„бащата” на легендарния детек-
тив Шерлок Холмс. Познаваме 
ли го обаче?

1. Конан Дойл признава, че лю-
бовта му към литературата 
е вдъхновена от:

а. баща му
б. майка му 
в. от келтския фолклор

2. С коя творба Конан Дойл 
стартира поредицата си за 
Шерлок Холмс?

а. „Баскервилското куче”
б. „Етюд в червено”
в. „Долината на страха”

3. Конан Дойл е играл футбол 
за аматьорския отбор на 
„Портсмут”. На какъв пост 
е бил?

а. вратар
б. централен защитник
в. нападател

4. Писателят два пъти се 
кандидатира за народен 
представител. От коя със-
тавна част на Обединеното 
кралство?

а. Англия
б. Северна Ирландия
в. Шотландия

5. По какво модно за времето 
му течение се увлича авто-
рът?

а. Спиритизъм
б. Йога
в. Научен комунизъм

6. През коя година писателят 
„убива” Шерлок Холмс?

а. 1893 г.
б. 1903 г.
в. 1899 г.

7. С кой известен писател 
Конан Дойл не е бил близък?

а. Оскар Уайлд
б. Брам Стокър
в. Робърт Луис Стивънсън

8. За какво Конан Дойл получа-
ва титлата „Сър”?

а. книгите за Шерлок Холмс
б. нехудожествени памфлети 

по повод Бурските войни в края 
на ХIХ и началото на ХХ век.

в. „Изгубеният свят”

9. Кое българско издателство 

публикува в луксозен том 
трите най-популярни творби 
на Артър Конан Дойл?

а. „Колибри”
б. „Труд”
в. „Изток-Запад”

10. Кой известен бринатски 
писател пише продълженията 
на приключенията на Шерлок 
Холмс?

а. Антъни Хоровиц
б. Джулиан Барнс
в. Салман Рушди

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 
май 2014 г. 

1.Шекспир е роден в Стратфорд на Ейвън. В близост до кой голям град се намира родното му място? – Бирмингам; 2.Колко от пиесите 
на Шекспир са оцелели до днес- 37/38; 3.18-годишният Шекспир се жени за Ан Хатауей.С колко години тя е по-възрастна от него? – с 8; 
4.Играл ли е Шекспир в собствените си пиеси? – понякога, в малки роли; 5.Почти нищо не се знае за религиозните възгледи на великия дра-
матург.Въпреки това се смята, че той по-скоро е – католик;  6.От кой век започват да се разпространяват съмненията за авторството 
на Шекспир? – XIX век; 7.Шекспир е бил собственик на театър, но е изкарвал пари и с друг вид дейности – търговия със зърно и лих-
варство; 8.Черната Люси е смуглата дама от сонетите му. Каква е била? – проститутка; 9.Коя пиеса не е от Шекспир? – „Идеалният 
мъж”; 10.Кой български преводач направи нови преводи на безсмъртните пиеси „Хамлет”, „Отело”,“Крал Лир” и „Макбет”? – Александър 
Шурбанов.

отговори на теста „450 години ШексПир“

Първите верни отговори на теста  „450 години Шекспир“ изпрати Ваня иванова Маршалова.
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Цената на ваучерите варира от 20 до 300 лв. С тях може да пазарувате и на helikon.bg






