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„Една и съща нощ” на Христо Карастоянов, 
(„Жанет 45”), „2 романа. Мравки с фенерче-
та. Слугинята” на Мариана Найдова („Леге 
Артис”) и „Натюрморт с мъже” на Любомир 
Николов („Сиела”)  са трите удостоени книги 
на летните номинации за наградата за нова 
българска художествена проза „Хеликон”.

Членовете на журито Кристин Дими-
трова, Калин Донков (председател), Бойко 

Ламбовски, Андрей Захариев и Юри Лазаров 
– като едни прилежни ученици – също имаха 
списък със задължителна (българска) литера-
тура през летните месеци. 32 заглавия в една 
необичайно силна за лятото сесия.

Номинациите бяха връчени на 24  септем-
ври в уютното пространство на книжар-
ницата „Хеликон- България”, булевард „Цар 
Освободител” № 4.

Летни номинации за наградата за нова 
българска художествена проза „Хеликон”
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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

Рисунка Чавдар Николов



ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА
Изневяра
Паулу Коелю
Обсидиан

Войната на буквите
Людмила Филипова
Егмонт

Парижкият апартамент
Мишел Гейбъл
СофтПрес 

Петдесет нюанса сиво
Е Л Джеймс
Бард

Време за мечти
Колийн Маккълоу
Ера

Семето на апокалипсиса
Джеймс Ролинс, Грант 
Блекуд
Бард

Щастието е чаша чай с 
теб
Мамен Санчес
Хермес 

Любов
Елиф Шафак
Егмонт

Колекционерът
Нора Робъртс
Бард

Шест години
Харлан Коубън
Колибри

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1800
лв.

1495
лв.

1490
лв.

1499
лв.

1600
лв.

1599
лв.

1600
лв.

1699
лв.

1700
лв.

1690
лв.

ново остава нагоре надолу връща се

Класации септември
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НЕХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА
20 стъпки напред. По 
пътя на израстването
Хорхе Букай
Хермес

Тайните общества 3: 
Войната между масо-
ните
Ян ван Хелсинг
Дилок

Хлебната сода – пепел 
от божествения огън
Росица Тодорова
Распер

Аз ли съм луд, 
или другите... 
Алберт Айнщайн
Пергамент Прес 

Монахът, който продаде 
своето Ферари
Робин Шарма
Екслибрис 

Кривата на щастието: 
за спорта, Вселената и 
всичко останало
Иво Иванов
Вакон

Пътят на лимфата - 
ключ към живота
Татяна Костадинова 
Адвент 

Лечебният код
Д-р Алекс Лойд, 
Д-р Бен Джонсън
Хермес 

Светът според Кларксън
Джереми Кларксън
Вакон

Пътят на 
щастливата жена
Наталия Кобилкина
Колибри

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1195
лв.

2000
лв.

1000
лв.

499
лв.

1000
лв.

1600
лв.

1000
лв.

1295
лв.

1700
лв.

1500
лв.

К Н ИЖ АРЯ Т 
П РЕ П О Р Ъ Ч В А

Изненадващата 
обсебеност

МАРИЕТА ИВАНОВА
ХЕЛИКОН-РУСЕ

За всички, които не са чели 
„Кристин”, ще кажа само – 
прочетете я! Това е един от 
най-вълнуващите трилъри на 
Стивън Кинг. В тази книга 
се разказва за липсата на 
самоувереност и нуждата от 
любов, за разрушителните 
последици от тази липса. Това е 
история за една обсесия. Но дали 
става дума за обсесията на един 
тийнейджър от една кола, или 
за кола, обсебена от любовта 
си към момчето? А всъщност 
може ли един класически, червен 
и изключително красив „Плимут 
Фюри” от 1958-ма да е обсебен? 
И от какво е обсебен наистина? 
От нещо свръхестествено? 
От демон? Но факт е, че този 
дяволски автомобил превръща 
неудачника в лошо момче. Кога-
то е зад волана на Кристин, Арни 
е кралят на ада, възседнал трона 
си на колела. И кървавият отбля-
сък от бронята на обладаната 
кола припалва огън в очите на 
тийнейджъра. А щом двамата са 
заедно, нищо не може да застане 
помежду им. Нито семейство-
то, нито приятелите, а побойни-
ците е най-добре да внимават и 
да си мерят езика, защото няма 
нищо по-велико от обичта на 
един мъж към возилото му. Или 
беше обичта на возилото към 
мъжа? А за този мъж Кристин 
е единствената и вечната и 
за тази любов си струва да 
убиеш…

P.S. Внимание! Не си правете по-
грешни заключения – този роман 
изобщо не е любовен!
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Класации септември

ново остава нагоре надолу връща се

ТИЙН КНИГИ
Вината в нашите звезди
Джон Грийн
Егмонт

Къде си, Аляска?
Джон Грийн
Егмонт

Приказки колкото 
усмивка
Джани Родари
Сиела 

Хартиени Градове
Джон Грийн
Егмонт

Предани Кн.3 
от поредицата 
“Дивергенти”
Вероника Рот
Егмонт

Дивергенти
Вероника Рот
Егмонт

Дръндьото: Направи 
си сам книга
Джеф Кини
ДуоДИЗАЙН

Голяма книга на 
великите личности на 
България
Станчо Пенчев
Пан

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

990
лв.

1290
лв.

1290
лв.

1490
лв.

790
лв.

1290
лв.

Бунтовници Кн.2 
от поредицата 
“Дивергенти”
Вероника Рот 
Егмонт 1290

лв.

1350
лв.

990
лв.

Малкият принц
Антоан дьо Сент 
Екзюпери
Лъчезар Минчев 

600
лв.

ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ
Заплетени
Ема Чейс
Егмонт

Бъди с мен
Джей Лин
Егмонт

Да повярваш отново
Лори Фостър
Егмонт

Пътят на 
щастливата жена
Наталия Кобилкина
Колибри

Единствената
Кийра Кас
Егмонт

Друговремец
Диана Габалдон
ProBook

Фор Кн.4 от поредицата 
“Дивергенти”
Вероника Рот
Егмонт 

Красив играч
Кристина Лорен
Егмонт

Красив непознат
Кристина Лорен
Егмонт

Излекувай се
Ан Джоунс
Кибеа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1099
лв.

849
лв.

1099
лв.

1099
лв.

700
лв.

1400
лв.

1099
лв.

850
лв.

1099
лв.

1099
лв.

Малко автори от Холандия зна-
ем, тази литература обикновено 
свързваме с Ане Франк и Робърт 
ван Хюлик. Или туристически 
разпознаваме Амстердам с осве-
тените канали, кофишоповете и 
кварталите с червени фенери.

„Вечерята” на Херман Кох 
допълва пъзела. Защото е 
моментна социално-битова 
снимка, при това с високо 
качество. Написана ангажирано 
и с онзи хладен присмех, с който 
Европа ни отхвърля. 

Сюжетът тук примамва в 
скъп ресторант със семейства-
та на двама братя – единият ви-
ден политик, другият – затворен 
в мислите си бивш учител.
Съпругите им завършват образа 
– първата с крещящ сексапил, 
втората като семпло олицетво-
рение на средната класа.

Какво ги събира? Често 
изпълняваме подобни ритуали – 
неизбежната роднинска връзка, 
която консумираме извън дома, 
проблемите по-лесни за реша-
ване, когато ги поставим върху 
маса. Но представете си, че те 
не се окажат преодолими грешки 
на растежа, а тежки престъпле-
ния, извършени от собствените 
ни деца, тогава една вечеря 
става пир по време на чума.

Разтърсващ текст за онова, 
което ни изяжда отвътре.
След прочита му трудно ще 
преглътнем факта,че с дейст-
вията си ставаме храна за нещо 
много по-силно от нас, лишено 
от  хуманност,неспособно да 
отгледа свое продължение във 
времето.  А кой плаща сметка-
та накрая?

К Н ИЖ АРЯ Т 
П РЕ П О Р Ъ Ч В А

Семейство и 
училище

ЛЮДМИЛА ЕЛЕНКОВА 
ХЕЛИКОН-БЪЛГАРИЯ



При огромен интерес премина 
единствената публична среща 

на световноизвестния писател 
Майкъл Ондатджи с българските 
му почитатели. Тя се състоя в 
столичната книжарница „Хеликон 

България” на 26 септември и беше 
осъществена със съдействието на 
българския издател Лъчезар Минчев. 
Ондатджи е в България по покана 
на живеещия в САЩ негов колега 
Мирослав Пенков. Авторът на 
„Английският пациент” е ментор 
на българина по програмата на 
швейцарската компания за часов-
ници „Ролекс”, която има за цел да 
насърчи и обучи млади творци от 
утвърдени и опитни техни колеги. 

„Винаги си спомням детството 
като самотно и неопитомено и 
ще си остане така, гледайки го мно-
го отдалече. Напуснах Шри Ланка 
на 12 години. И ми се струва, че 
ако бях останал там, щях да имам 
съвсем различен живот. Нямаше да 
съм писател. Въпреки това винаги 
е голямо удоволствие да се върна 
и да се потопя в онзи друг живот, 
който напуснах”, сподели Ондат-
джи. 

В навечерието на визитата на 
писателя излезе новото издание на 
„Английският пациент”. В средата 
на октомври ще излезе и последна-
та му книга „Котешката маса”. 

Интервю с Майкъл Ондатджи 
на lira.bg

Снимки: Елена Бойчинова

Майкъл Ондатджи „взриви” 
„Хеликон-България”

Класации септември
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БЪЛГАРСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА
Войната на буквите
Людмила Филипова
Егмонт

Български работи
Иво Сиромахов
Сиела

Физика на тъгата
Георги Господинов
Жанет 45

Възвишение
Милен Русков
Жанет 45

Образцов дом. Десет 
години по-късно
Ваня Щерева
Сиела

Емигрант
Мартин Ралчевски
Сиела 

И всичко стана луна
Георги Господинов
Жанет 45

18% сиво. Роман
Захари Карабашлиев
Сиела 

Кан Тервел - кошмарът на 
Халифата
Емил Димитров
Фабер

Когато бях морски капитан
Михаил Вешим
Сиела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1690
лв.

1000
лв.

1200
лв.

1600
лв.

1200
лв.

1000
лв.

1400
лв.

1300
лв.

1400
лв.

1200
лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ

Съвършената жена е 
тъпачка
Ан-Софи Жирар; Мари-
Алдин Жирар
изд.: Колибри
брой стр.: 160
цена: 10.00 лв.

Фор
Вероника Рот
изд.: Егмонт България
брой стр.: 240
цена: 9.90 лв.

Изменник Кн.2 от 
трилогията Бунт
Робин Йънг
изд.: Сиела
брой стр.: 584
цена: 19.00 лв.

Единствената
Кийра Кас
изд.: Егмонт България
брой стр.: 328
цена: 12.90 лв.



НОВИ ЗАГЛАВИЯ

Чужда земя
Румен М. Еверт
изд.: Жанет-45
брой стр.: 150
цена: 13.00 лв.

Опал Кн.3 от 
поредицата Лукс
Дженифър Л. 
Арментраут
изд.: Егмонт България
брой стр.: 448
цена: 9.90 лв.

Червено и черно
Стендал
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 490
цена: 24.90 лв.

Шанс
Кауи Харт Хемингс
изд.: Обсидиан
брой стр.: 320
цена: 15.00 лв.

Мелничарят, който 
виеше срещу Луната
Арто Паасилина
изд.: Колибри
брой стр.: 224
цена: 14.00 лв.

Зад вратата на залеза
Антоанета Николова
изд.: Жанет-45
брой стр.: 48
цена: 12.00 лв.

Есенен парфюм Кн.2 
от Сезони на любовта
Лайза Клейпас
изд.: Ергон
брой стр.: 328
цена: 15.00 лв.

Прах
Патриша Корнуел
изд.: Бард
брой стр.: 432
цена: 15.99 лв.

Лабиринт представя
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“Август”

акво е да си 
императорК

След „Стоунър”, който вече 
няколко години е голямата 

литературна сензация в много 
страни по света, на български 
език е още един роман на Джон 
Уилямс – епохалният „Август”.

Тук Уилямс се изправя пред 
ново предизвикателство – 
историческо повествование за 
Древен Рим, и проследява жи-
тейския път на най-бележита-
та личност от онази епоха, Гай 
Октавий Цезар, известен като 
Август, който след жестокото 
убийство на вуйчо си Юлий 
Цезар наследява едва осемнайсе-
тгодишен огромна власт и един 
разпадащ се от междуособици, 
вражди и бунтове град държава 
и успява да го превърне в добре 
организирана и благоденстваща 
империя.

Джон Уилямс се обръща към 
епистоларния жанр, който е 
нов за него и който той довеж-
да до нови висоти – писателят 
вплита в едно измислени от 
него лични писма, дневници, про-
токоли на Сената и дори поеми, 
благодарение на което образите 
на Гай Октавий Август, на  
трите му жени и дъщеря му 
Юлия с нейната изпепеляваща 
любов към единствения син на 
Марк Аврелий – Юл Аврелий, на 
Цицерон, Хораций,  Клеопатра, 
Меценат, на множеството 
военачалници, политици, 
гладиатори и обикновени хора 
звучат съвсем правдоподобно 
и създават точна картина на 
епохата. Така чрез думите на са-

мия Август, на неговите близки, 
на приятелите и съперниците 
му научаваме за трудния избор 
и жертвите, пред които е бил 
изправен първият римски импе-
ратор в стремежа си да защити 
интересите на държавата и на 
народа.

Заключителната част на 
романа – писмото на Август 

до последния му жив приятел 
Николай Дамаскин, съдържа 
гордата и горчива равносметка 
на един изпълнен с подвизи и 
поражения живот и наподобява 
покъртителна лебедова песен, 
която няма да остави равноду-
шен никого.

Август
Джон Уилямс

изд. “Лабиринт”
320 стр., 17,00 лв.

ДЖОН УИЛЯМС (1922-1994) е 
роден и израсъл в Тексас. Ав-

тор е на три романа: „Бъчърс 
Кросинг”  за първопроходците 

в Дивия запад от ХIХ век, 
„Август” за първия римски им-

ператор, обявен за най-добра 
белетристична творба за 1973 
година, и „Стоунър”, от който 
само за последните две години 

са продадени над един милион 
екземпляра. Колкото и различни 
да са на пръв поглед книгите на 
Джон Уилямс,  те са обединени 

от голямата обща тема: 
цената на успеха, горчилката 

от житейските разочарования, 
бремето на неоправданите ни 

надежди, достойнството като 
единствената ценност, която 

ни принадлежи изцяло.



НОВИ ЗАГЛАВИЯ

Гьоц и Майер
Давид Албахари
изд.: Панорама
брой стр.: 148
цена: 12.00 лв.

Бийтълс 3: Огледално 
написана история
Ларш Собю Кристенсен
изд.: Весела Люцканова
брой стр.: 382
цена: 15.00 лв.

Лош път
Орхан Кемал
изд.: Хермес
брой стр.: 224
цена: 11.95 лв.

Живот във висшето 
общество
Джон Брейн
изд.: Сиела
брой стр.: 258
цена: 13.00 лв.

Баба Яга снесла яйце
Дубравка Угрешич
изд.: Панорама
брой стр.: 332
цена: 14.00 лв.

Шаман
Робърт Шей
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 550
цена: 22.90 лв.

Лондон Роуд
Саманта Йънг
изд.: Orange Books
брой стр.: 434
цена: 17.90 лв.

Онзи, който убие 
дракона
Лейф Г. В. Першон
изд.: Колибри
брой стр.: 424
цена: 19.00 лв.

Enthusiast представя
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Специално за Световния 
ден на Роалд Дал „Ентуси-

аст” публикува „Огромният 
крокодил”. Книгата излиза през 
1978 г. и е първата история на 
британския писател, посветена 
на деца. Тя поставя началото 
на легендарното партньорство 
между Разказвач №1 в света и 
сър Куентин Блейк в творене-
то на вълшебства от изключи-
телни истории и неповторими 
илюстрации. Изданието излиза 
за първи път на български език 
с оригиналната корица и ориги-
налните цветни илюстрации на 
Куентин Блейк. 

Книгите на Роалд Дал са 
преведени на над 49 езика и 
са продадени повече от 100 
милиона екземпляра по цял свят. 
До този момент са направени 
девет филма по историите му. 
Седем негови заглавия са адапти-
рани за екран, шест от които 
широкоекранни продукции и 
една телевизионна. „Чарли и 
шоколадовата фабрика” има две 
филмови адаптации през 1971 и 
2005 г., в която главната роля 
на Уили Уонка играе Джони Деп. 
Два филма по книгите на Разкач-
вач №1 в света са с номинация 
за Оскар – „Чарли и шоколадова-
та фабрика” през 2006 г. и „Фан-
тастичният господин Фокс” 
през 2010 г., озвучен с гласовете 
на Мерил Стрийп и Джордж 
Клуни. През септември 2011 г. 
Adastra Creative и фондацията на 
Роалд Дал обединяват усилия-
та си в създаването на първия 

телевизионен сериал за деца по 
книга на британския автор, а 
именно „Огромният крокодил”. 
Предвидени са 52 серии, всяка 
от които да е с продължител-
ност 11 минути. 

„Децата са по-големи от 
рибите – заяви Огромният кро-
кодил. – От тях се получават 
по-големи порции” - въображе-
нието на Роалд Дал не познава 
граници. Запознайте се с огро-
мния лаком крокодил. Той живее 
в Африка, снове из джунглата, 
разказвайки наляво и надясно как 
най-много на света обича да си 

похапва момченца и момиченца. 
Огромният крокодил обаче не е 
толкова умен, за колкото се смя-
та, така че по-добре да внимава. 
На останалите животни им 
е дошло до гуша от неговите 
лукави номера и решават да 
го поставят на мястото му 
веднъж завинаги. 

Малцина знаят, че като дете 

Роалд Дал живее в Африка. Той 
е трябвало да се пази не само 
от гладни крокодили, но и от 
крадливи маймунки и смърто-
носни змии. Точно тези спомени 
изплуват в съзнанието му, кога-
то започва да пише историята 
от „Огромният крокодил”.

ървата история на 
Дал за деца

“Огромният крокодил”

П

Огромният крокодил
Роалд Дал

изд. “Enthusiast”
32 стр., 8,00 лв.



НОВИ ЗАГЛАВИЯ

#НаживоотСофия
Александър Шпатов
изд.: Колибри
брой стр.: 176
цена: 12.00 лв.

Огнено сърце Кн.4 от 
поредицата Кръвни 
връзки
Ришел Мийд
изд.: Ибис
брой стр.: 396
цена: 14.90 лв.

Бъди с мен
Джей Лин
изд.: Егмонт България
брой стр.: 408
цена: 12.90 лв.

Аферата в Стайлс
Агата Кристи
изд.: Ера
брой стр.: 240
цена: 10.99 лв.

Сватбени пчели
Сара-Кейт Линч
изд.: Слънце
брой стр.: 352
цена: 12.99 лв.

Настоящето и 
миналото време
Дийдра Маден
изд.: Амат-Ах
брой стр.: 148
цена: 13.00 лв.

Заплетени
Ема Чейс
изд.: Егмонт България
брой стр.: 320
цена: 12.90 лв.

Тънка книжка
Екатерина Йосифова
изд.: Жанет-45
брой стр.: 37
цена: 8.00 лв.

Романът е наситен с обрати, любовни интриги и мистерии, кои-
то, според френския „Експрес”, „държат читателя в напрежение 

от началото до самия край”.
В сърцето на Прованс две враждуващи фамилии водят истинска 

война. Ревност, лъжи и алчност създават смъртоносен водо-
въртеж. Младата Алесандра Арну живее в Буркина Фасу, където 
управлява местния клон на семейната козметична фирма – „Ла 
Провансал”. След смъртта на баща си се завръща в Прованс, но е 
шокирана, че брат й води семейния 
бизнес към фалит. Тя не знае, че зад 
кулисите семейство Гарбиани – враг 
на Арну от години – дърпа конците 
на бизнеса. Защо е цялата тази омраза 
между Гарбиани и Арну? И когато във 
фабриката е извършено убийство, 
сблъсъкът достига крайната си 
точка.

Д’Оналия е автор на 9 романа и е 
един от най-известните съвременни 
френски писатели.

Представете си, че сте искали някой да умре и това се случи...
Но ако убиецът е момчето, което обичате?

Валъри и Ник са различни - аутсайдери, които не се вписват сред 
съучениците си. Отхвърлени, без много приятели и близки, с които 
да споделят, те създават списък на хората, които мразят. Нещата 
обаче отиват твърде далеч, когато един ден Ник започва да стреля 
по съучениците си в училищното кафене. Докато се опитва да 
го спре, Валъри спасява живота на своя съученичка. За някои тя е 
герой, но за други е съучастник в прес-
тъплението, защото Ник е избирал 
мишените си по техния списък!

Сега, след едно лято на изолация, 
Вал трябва да събере парчетата 
от своя свят, който се разпаднал 
така драматично, да се изправи пред 
вината си и да се върне в училище, за 
да завърши гимназия. 

Но дали ще успее? И ще има ли кой 
да застане до нея по този страшен 
път?

Буря над Прованс

Списъкът на омразата

Буря над Прованс
Фредерик д’Оналия

изд. “Enthusiast”
228 стр., 13,00 лв.

Списъкът на омразата
Дженифър Браун
изд. “Enthusiast”

88 стр., 15,00 лв.

Промоцията е валидна до 31.10.2014 или до 
изчерпване на количествата.

195
лв.

стара цена

490
лв. 195

лв.

стара цена

490
лв.

С наградата „Най-добра 
маркетингова кампания за 

продукт или поредица” беше 
отличена съвместната кампа-
ния на издателство „Егмонт” 
и веригата книжарници „Хели-
кон”. Това се случи на церемо-
ния по връчване на годишните 
награди на „National Geographic 
Books” във Вашингтон.

В рамките на кампанията, 
проведена през март-април 
тази година, при покупка 
на пътеводител с марката 
„National Geographic” в книжар-
ници „Хеликон” читателите 
получаваха като подарък и 
една от четирите книги от 
поредицата „500 мечтани 
пътешествия”.

 „Хеликон” и „Егмонт” с награда 
от „National Geographic”



НОВИ ЗАГЛАВИЯ

Деликатност
Давид Фоенкинос
изд.: Колибри
брой стр.: 220
цена: 14.00 лв.

Загадката на 
Листърдейл
Агата Кристи
изд.: Ера
брой стр.: 208
цена: 10.99 лв.

На един черпак 
разстояние
Ричард Морей
изд.: Вакон
брой стр.: 272
цена: 12.00 лв.

Чочарка
Алберто Моравия
изд.: Хермес
брой стр.: 304
цена: 14.95 лв.

Сблъсък
Дейвид Балдачи, 
редактор
изд.: Бард
брой стр.: 384
цена: 15.99 лв.

Мистерия в Синия 
експрес
Агата Кристи
изд.: Ера
брой стр.: 256
цена: 10.99 лв.

Светлоносеца Кн.2: 
Заслепяващият нож
Брент Уийкс
изд.: Бард
брой стр.: 734
цена: 19.99 лв.

Изгубената глава на 
Дамашсену Монтейру
Антонио Табуки
изд.: Алтера
брой стр.: 256
цена: 14.00 лв.

Във всяка книжарница, в 
почти всеки литературен 

клуб в САЩ, Северна Америка и 
други места по света се обсъжда 
новата книга на Габриел Зевин 
- „Книжарничката на острова”. 
Рядко някоя книга впечатлява 
така хората и от двете страни 
на книжната верига – книжари-
те и читателите. И има защо. 
Авторката Габриел Зевин е 
направила нещо старомодно 
и рядко срещано напоследък – 
написала е прекрасен роман – без 
претенциите за екстравагант-
ност, без модернистични пох-
вати. Красива история, която 
е едновременно трогателна 
и забавна, лишена от досадна 
сантименталност. И най-вече 
– изпълнена с великолепен опти-
мизъм за бъдещето на книгите 
и книжарниците и за хората, 
които обичат и двете. 

Романът напомня какво ни 
спасява от самотата: чув-
ството ни за съпричастност; 
способността ни да обичаме и 
да бъдем обичани; желанието ни 
да се грижим за някого и да поз-
волим някой да се грижи за нас. В 
книгата има хумор, романтика, 
нотка напрежение, но най-вече 
любов – любов към книгите и 
към хората на книгите. И към 
цялото човечество в неговото 
нeсъвършено съвършенство.

„Книжарничките и библи-
отеките ни дават определе-
нието за добро, казва Зевин. 
Когато влезеш в някоя от тях, 
го правиш не за да оцелееш – от 

тях не вземаш вода или храна, 
правиш го, за да разшириш ин-
телектуалния и емоционалния 
си живот, както и живота на 
хората, които познаваш. Дока-
зано е, че четенето пробужда 
емпатия в хората, особено сред 
младите”, нещо което Зевин 
оценява изключително добре 
от позицията си на автор на 

романи за тийнейджъри и за 
възрастни. 

„Книжарничката на ос-
трова” има издания на над 20 
езика. Бестселър е на „Ню Йорк 
Таймс”, № 1 в класацията „Инди 
Некст Пик” и № 1 в селекцията 
на „Лайбръри Рийдс” за 2014 г.

Кръгозор представя
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любов към 
книгите

“Книжарничката на острова”

С

Книжарничката на острова
Габриел Зевин

изд. “Кръгозор”
208 стр., 14,00 лв.

Трябва да 
имаш яки 
топки

Само един човек може да 
напише книга със заглавие 

„Трябва да имаш яки топки” и 
това е Лари Уингет. След като 
безцеремонно ни каза „Спри да 
хленчиш! Размърдай си задника”,  
„Не се скатавай! Работи!”, „Не 
се прецаквай сам” и „Детето 
ти е страхотно! Ти не ста-
ваш!”, новата книга на Питбула 
на личностното развитие е 
поредният ритник в задника, 
от който всички понякога 
имаме нужда.

Директен и безкомпромисен, 
Лари дава съвети как да се сдо-
бием с „топки” като индивиди 
по отношение на семейството 
си, в бизнеса и при управление-
то на парите си. За да получим 
успеха, който желаем, трябва 
да отхвърлим поведението на 
жертви, да придобием самоуве-
реност и най-накрая да поемем 
отговорност за действията си.

Основен момент е изразя-
ването на гражданска позиция, 
активно гласуване и по-катего-
рични действия спрямо управля-
ващите.

Трябва да имаш яки топки
Лари Уингет

изд. “Кръгозор”
192 стр., 14,00 лв.



НОВИ ЗАГЛАВИЯ

Манипулаторите. 
Разбиране и справяне с 
манипулативните хора
Джордж Саймън
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 162
цена: 11.00 лв.

Знание, което лекува
Владимир Муранов
изд.: НСМ-Медиа
брой стр.: 160
цена: 11.00 лв.

История на Ордена 
на хоспиталиерите. 
Рицарите на свети 
Иоан от Иерусалим
Клер-Елиан Енжел
изд.: Издателство 
Мария Арабаджиева
брой стр.: 284
цена: 39.90 лв.

Качество на демо-
крацията в България 
Съставителство и 
научна редакция 
Добрин Канев, 
Антоний Тодоров
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 662
цена: 25.00 лв.

Книгата за 
психологията
изд.: Книгомания
брой стр.: 352
цена: 35.00 лв.

Пренареждане на 
матрицата с ТЕС
Карл Досън; Саша 
Алънби
изд.: Аратрон
брой стр.: 382
цена: 18.00 лв.

Българска народна 
митология
Иваничка Георгиева
изд.: АИ Проф.Марин 
Дринов
брой стр.: 402
цена: 24.00 лв.

Външната политика 
на България при 
управлението на 
Андрей Ляпчев 1926-
1931
Димитър Косев
изд.: Захарий Стоянов
брой стр.: 317
цена: 10.00 лв.

Ера представя
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Крис Картър е един от 
най-нашумелите трилър ав-

тори в САЩ . „Престъпен ум” 
е шестата книга от поредица-
та му за супер ченгето Робърт 
Хънтър. Книгата стигна до 
челните места в американските 
летни класации за книги.

Роденият в Бразилия метал 
маниак Картър забърква нов 
брутален микс от насилие 
и тайни, като отново се 
доказва като голям познавач на 
човешката психика и престъпна 
природа. Шофьор на джип губи 
управление върху автомобила 
си и се врязва в паркирана кола. 
Гледката, разкриваща се от 
багажника й, е повече от ужася-
ваща. Арестуван за двойно убий-
ство е най-близкият приятел 
на Робърт Хънтър от колежан-
ските години Лусиан Фолтер. 
Лусиан заявява много убедител-
но, че е само пионка в огромен 
лабиринт от лъжи и престъ-
пления. Хънтър е ангажиран да 

проведе множество разпити 
със заподозрения. Колкото по-
вече научава, толкова повече се 
заплита в пъзелът. А броят на 
жертвите расте. Наяве излизат 
потресаващи тайни, които 
никой не би могъл да предвиди. 
Включително и истинската 
самоличност на толкова изкусен 
убиец, за когото дори ФБР не 
подозират, че съществува... до 

сега.
Романите на Крис Картър са 

истинско предизвикателство за 
почитателите на жанра. Писа-
телят успява умело да съчетае 
в едно динамиката на Конъли 
и типичния за Дивър сюжет, 
изпълнен с неочаквани обрати.

икс от тайни 
и насилие

“Престъпен ум”

М

Престъпен ум
Крис Картър

изд. “Ера”
344 стр., 15,00 лв.

Когато 
съдбите се 
преплитат

Когато е на 5 години, Кайл 
губи майка си по жесток 

начин. Отгледан е от грижовна-
та си по-голяма сестра, която 
въпреки оскъдните си средства, 
го записва на уроци по пиано. Го-
лямата страст на малкия Кайл 
е музиката, чрез нея той лекува 
болката си и един ден става 
популярен музикант.

Корин израства като един-
ствена дъщеря в семейство с 
10 момчета. Въпреки успехите 
си в училище тя е принудена да 
го напусне, за да помага вкъщи. 
Родителите й мечтаят Корин 
да срещне заможен мъж, който 
да я измъкне от бедността. Бле-
нуваният кандидат се появява, 
когато девойката е едва на 17. 
Джак е изключително попадение 
– богат и много влюбен в дъще-
ря им. Болезнената му ревност 
обаче превръща живота й в ад. 

Случаен инцидент преплита 
съдбите на тези две изстрадали 
същества – Кайл и Корин.  Така 
започва една нежна и много 
трогателна, любовна история, 
изпълнена със съчувствие и 
надежда.

Когато съдбите се преплитат
Анжелик Барбера

изд. “Ера”
336 стр., 14,00 лв.



НОВИ ЗАГЛАВИЯ

Духовният код
Принцеса Марта Луиза, 
Елизабет Норденг
изд.: Бард
брой стр.: 208
цена: 14.99 лв.

Психологични закони 
за развитие на 
народите
Густав Льобон
изд.: Асеневци
брой стр.: 118
цена: 9.95 лв.

Митове и легенди за 
българския преход
Желю Желев
изд.: Сиела
брой стр.: 204
цена: 12.00 лв.

Шифърът на кръста
Никол Данева
изд.: Труд
брой стр.: 520
цена: 14.99 лв.

Живот в огъня. 
Изповеди
Марина Цветаева
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 578
цена: 33.00 лв.

Разкрийте тайните на 
личността. Физиогно-
мика и френология
Гастон Дюрвил, Андре 
Дюрвил, Хенри Дрейтън, 
Джеймс Макнийл
изд.: Асеневци
брой стр.: 228
цена: 14.95 лв.

Чудесата на архангел 
Гавраил
Дорийн Върчу
изд.: Аратрон
брой стр.: 135
цена: 9.00 лв.

Астродиагностика. 
Ръководство за 
лекуване
Макс Хайндел; Аугуста 
Фос Хайндел
изд.: Лира Принт
брой стр.: 320
цена: 15.00 лв.

Интервю
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През 70-години на ХХ в. Вие се 
озовавате в България. Защо, 
какви са причините да напус-
нете родината и да минете 
зад Желязната завеса? Как реа-
гира Вашето семейство?

Моето семейство е теа-
трално и е свикнало с пътува-
ния. Разбрах отрано, че обичам 
да се срещам с други култури и 
най-лесният начин беше да ста-
на учител – да мога да пътувам 
и да получавам заплата. България 
беше третата ми държава – 
след фашистка тогава Порту-
галия и снежния социалдемокра-
тически рай в Норвегия, исках 
да опитам чист комунизъм в 
една топла и за мен напълно 
непозната държава.

Какви бяха първите Ви 
впечатления от България? 
Имахте ли някаква представа 
за живота в социалистиче-
ския блок? Съжалявали ли сте 
някога за избора си?

Сурови имиграционни вла-
сти и митничари, тъмнината 
на нощни улици, миризмата на 
печени чушки, фантастични 
колеги и ученици, консерви грах 
в неработещи хладилници – 
много бързо свикнах с всичко 
това, с помощта на съседите 
ми, новите ми приятели и 
колеги. Всички мои впечатления 
от соцвремето могат да се 
намерят в романа ми „Прудънс 
и червеният барон”. Никога не 
съм съжалявал за избора си.

Години наред сте препода-
вали английски. Помните 
ли първия си клас, някои от 
учениците си? Известно е, че 
Петя Дубарова е била Ваша 
ученичка.

Помня ги всички, но сега 
понякога не ги разпознавам, 
защото са се променили много. 
За съжаление образът на Петя 
не може да се промени в моята 
памет. Нито пък нейното 
погребение – нейният труп 
беше първият, който видях в 
живота ми. Какъв контраст с 
жизнерадостната Петя, която 
познавах отпреди.

България изживява тежка 
политическа и икономи-
ческа криза. Българското 
образование също е в дълбока 
криза. Неграмотността се 
увеличава със застрашителни 
темпове. Бихте ли направили 
паралел между английската и 
българската образователна 
система?

Да! И двете са в труден 
период! В момента органи-
зирам семинар с българско/
английско участие в Лондон 
за нашето Българо-британско 
общество. Казва се „Общите 
предизвикателства пред двете 
образователни системи”. Лично 
аз намирам много общи теми 
– като се започне от това 
откога трябва да се преподава 
история, предимството на 
частните училища, включвания-
та на малцинствата в образова-

телната система, до влиянието 
на политическата коректност, 
системите по изпитване и 
прочие.

Нечетенето сред подраства-
щите е голям проблем в све-
товен мащаб. Можете ли да 
предположите защо? Вашите 
внуци четат ли?

Разбира се, дигиталните игри 
имат голямо влияние не само 
върху децата, но също и върху 
младите хора. Интензивност-
та на всекидневния живот също 
си казва думата. Имаше спад на 
четенето в Англия, но това се 
оправи донякъде – особено при 
децата. Трябва да благодарим на 
такива автори като Роалд Дал 
и Дж. К. Роулинг.  Имам внучка 
на 2 години и половина. Тя много 

обича своите книжки. В Англия 
броят на детските читатели 
продължава да расте покрай 
многото забавни детски книги.

Как може да се популяризира 
четенето? Има ли връзка 
между упадъка му и тотална-
та комерсиализация, която 
завладява света?

Според мен упадъкът на 
четенето зависи повече от 
липсата на подходящо време 
и от многото разсейвания. 
Четенето може да се популяри-
зира най-много от родителите, 
които четат на своите деца 
преди да си легнат, от видни 
ВИП-ове, които споменават 
какво четат, и от некорум-
пирани популярни критици, 
които насочват публиката към 

Четенето трябва да се популяризира от учителите, 
критиците, родителите и известните хора



НОВИ ЗАГЛАВИЯ

Палач на любовта
Ървин Ялом
изд.: Хермес
брой стр.: 352
цена: 16.95 лв.

Княжество България 
в историческо,  
географско и 
етнографско 
отношение Ч.2
Георги Димитров
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 538
цена: 27.90 лв.

Друга история на 
най-голямата война 
Кн.1: Разгарянето на 
пожара
Проф. Георги Марков
изд.: Захарий Стоянов
брой стр.: 382
цена: 35.00 лв.

Черна книга на 
българската 
корупция
Николай Янев
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 228
цена: 12.00 лв.

Корупцията в България 
и Румъния
Николай Скарлатов
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 348
цена: 13.00 лв.

Огледало на 
протестите
Петър Клисаров
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 272
цена: 9.00 лв.

Умирам за България! 
Процесът срещу 
генерал Владимир 
Заимов през 1942 
година
Борислав Дичев
изд.: Парадокс
брой стр.: 796
цена: 35.00 лв.

Исторически атлас. 
Световната история 
в карти
изд.: Книгомания
брой стр.: 512
цена: 55.00 лв.

Интервю
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Кристофър Бъкстон:

добри книги. Училището също 
има роля в повишаването на 
четенето.

В нашите представи Англия 
е страна на традицията, 
което е вид щит срещу ново-
въведенията. Как върви там 
процесът по дигитализация 
на книгите?

Англия отдавна не е сте-
реотипна земя на традиции. 
Вече сме много космополитни. 
Англичаните са практични 
хора. Тези, които пътуват 
всеки ден с градския транспорт, 

четат своите книги най-вече 
от таблети. Не мисля, че това 
означава смърт за книгата. 
Книжарниците навсякъде докла-
дват за печалби – но най-много 
със суперкомерсиални книги 
от жанра на криминалетата, 
чиклит и жанра на ужасите. 
Сериозната литература е много 
подпомагана от различни добре 
маркетирани награди.

Вие сте автор на три силни 
исторически романа, базира-
ни на българското минало. 
С какво Ви привлече нашата 

история, а не английската?
Българската история е 

златна мина на подходящи за 
Шекспир и Верди истории. За 
съжаление тя е много непо-
зната за повечето български 
читатели. Но има нещо друго, 
аз не пиша само за българската 
история – моята голяма тема 
е сблъсъкът между България и 
Запада.

Кои автори са Ви повлияли 
най-много във формирането 
Ви като писател? С какво?

За мен Джоузеф Конрад е 

герой, той ме стимулира много 
– полски моряк, който е писал 
толкова добре на втория си 
език, че влезе в списъка на най-
великите английски писатели. 
Фокнър също ме е накарал да 
пиша. Четенето на трилогията 
„Самуил” на Димитър Талев ми 
отвори очите за богатство-
то на българската история. 
Йовков затвърди мнението ми 
за силните български герои.

Интервюто взе Румен Василев
Цялото интервю на lira.bg

етенето трябва да се популяризира от учителите, 
критиците, родителите и известните хора

„Седемте палав-
ници и властна-
та принцеса” ще 
има продължение. 
Това обеща писа-
телят Кристо-
фър Бъкстон 
на учениците 
от столичното 
основно училище 
„Тодор Минков”. 
Той изнесе 
„приказен урок”, 
разкривайки как 

е написал книгата. Децата пък 
подариха на книжарница „Хеликон-
Витоша” рисунки по приказката на 
Бъкстон. „Всеки от вас може да 
напише приказка”, заяви английски-
ят писател.



НОВИ ЗАГЛАВИЯ

Трактат за живописта
Леонардо
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 490
цена: 29.00 лв.

Практически анализ на 
финансовите отчети. 
Концепция и примери
Петър Петров
изд.: Сиела
брой стр.: 178
цена: 20.00 лв.

160 години на Wall 
Street
Георги Вуков
изд.: Хермес
брой стр.: 208
цена: 11.95 лв.

Изберете сами: 
Бъдете щастливи, 
спечелете милиони, 
следвайте мечтите 
си
Джеймс Алтъчър
изд.: Обсидиан
брой стр.: 248
цена: 14.00 лв.

Управление на 
човешките ресурси
изд.: Нов български 
университет
брой стр.: 488
цена: 25.00 лв.

Търговско право. Обща 
част. Търговци
Поля Голева
изд.: Апис
брой стр.: 630
цена: 23.00 лв.

Управление чрез 
проекти за постигане 
на устойчиво развитие
Надя Маринова
изд.: Нов български 
университет
брой стр.: 318
цена: 19.00 лв.

Фотографията - цялата 
история
изд.: Книгомания
брой стр.: 576
цена: 49.90 лв.

Probook представя
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Подозрение” на Джоузеф 
Файндър е най-новият 

трилър на бестселъровия 
автор Джоузеф Файндър. Той 
разказва за самотен баща, който 
трябва да направи съдбоносен 
избор. Творбата беше публи-
кувана на английски през месец 
май тази година. Критиката в 
САЩ я определи като най-до-
брият роман на Файндър.

Синопсис
Самотният баща Дани Гудмън 
би направил всичко, буквално 
всичко, за да защити дъщеря 
си, която боготвори и която 
съвсем наскоро е загубила майка 
си. Но когато се оказва, че няма 
възможност да плати таксата 
за частното училище, което 
тийнейджърката обожава и 
което е последната сламка, 
държаща я над морето от отча-
яние и депресия,  Дани разбира, 
че няма към кого да се обърне за 
финансова помощ.

И точно в този миг, когато 
целият му живот е на ръба на 

пълния провал, истинският 
късмет най-накрая се усмихва на 
Дани и той е на път да реши 
всичките си проблеми по най-
неочакван начин. Или поне той 
така си мисли.

Дани Гудмън се запознава с То-
мас Галвин, баща на най-добрата 
приятелка на дъщеря му в учили-
ще. Който - по една случайност 
- е един от най-богатите хора в 
Бостън.

Изглежда, че Томас е наясно 
със затруднението на Дани и 
без много увъртане му пред-
лага приятелски заем в размер, 
достатъчен да покрие таксата, 
а също така и да реши някои от 
другите финансови проблеми на 
семейството. С много голямо 
неудобство, но подтикван 
от отчаянието, Дани приема 
парите, обещавайки да ги върне 
при първа възможност.

Това, което следва, надхвърля 
и най-развихреното въобра-
жение на Дани. В момента, в 
който парите постъпват в 
банковата му сметка, на вра-

тата позвъняват агентите от 
отдела за борба с наркотици. 
За един миг спокойният живот 
на Дани и дъщеря му се преобръ-
ща и те се оказват в центъра 
на зловеща игра, надхитряне и 
истинска война, в което са за-
месени полиция, ФБР, не един, а 
два наркокартела, и още цял куп 
тайни и полутайни агенции.

Къде е истината? 
Кой е приятел и кой е враг? 

Как може един обикновен човек 
за запази разсъдъка си и най-ва-
жното – живота на детето си 
и своя собствен, когато е заме-
сен в толкова голям заговор?

ай-добрият роман 
на Файндър

“Подозрение”

Н

Подозрение
Джоузеф Файндър

изд. “Probook”
400 стр., 15,99 лв.

„Задължителен за четене три-
лър...” Подозрение” е несъмнено 
най-добрият роман на Джоузеф 
Файндър до момента, а той все 
пак е един от най-добрите автори 
на трилъра в днешно време. Авто-
рът майсторски кара читателя 
да почувства всяка емоция, да 
подскача при всеки шок и да трепе-

ри при всеки обрат на историята, 
която Дани трябва да превъзмог-
не.” Асошийтед прес

„Дали това е най-добрата книга на 
Файндър до момента? Определено 
гласувам с ДА! Толкова много обра-
ти и шок. Не я оставих цяла нощ.”
 Р.Л. Стин



Момиченцето с всички 
дарби” е антиутопия, 

която представя бъдеще, в 
което човечеството е почти 
изтребено от гъбична инфек-
ция. Заразените губят разсъ-
дъка си и нападат здравите. 
Малкото оцелели се затварят 
в силно охранявани бази. Оказва 
се обаче, че има група носители 
на вируса, деца, които успяват 
да запазят разсъдъка си, стига да 
не се доближават до хора. Върху 
тях се провеждат изследвания. 

Мелани  - главната героиня, 
е много специално момиченце. 
Доктор Колдуел я нарича „на-
шия малък гений”. Всяка сутрин 
Мелани чака да бъде изведена 
от своята килия за началото 
на учебните часове. Когато 
дойдат за нея, сержант Паркс 
я държи на прицел с оръжието 
си, докато двама от хората му 
я привързват към инвалидната 
количка. Тя смята, че те не я 
харесват. Шегува се, че няма да 
ги ухапе, но те не се смеят. Ме-
лани обича училището. Обича 
да учи граматика, математика, 

за света извън класната стая и 
за килиите на останалите деца. 
Казва на любимата си учителка 
всички неща, които ще направи, 
когато порасне голяма. Мелани 
не разбира защо това натъжава 
толкова много мис Жустиню. В 
крайна сметка Мелани е спасена 
и заедно със спасителите си 
успява да избяга от базата. Те 
откриват истината как се е 
появила  заразата.

Това е история 
на ужасите, но не 
съвсем. Фентъзи е, 
но не точно. И да, 
определено има и 
любов. И загуба. И 
няколко вцепенява-
щи сцени. Единстве-
ният начин да осъзна-
ете тази история е, 

като я прочетете. 
М. Р. Кери е много известен 

британски автор на проза и 
комикси. Бил е екипен сценарист 
за DC и Marvel, включително 
и в изключително успешните 
продукции „X-Men” и „Фантас-
тичната четворка” - две от 
водещите заглавия на Marvel. 

Комиксите му редовно влизат в 
бестселър листа за graphic novels 
на „Ню Йорк таймс”. Има зад 
гърба си още няколко романа и 
един холивудски сценарий.

 „Момиченцето с всички 
дарби” ще бъде в книжарници 
„Хеликон” от 11 октомври.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ

На юг от Екватора. 
Пътепис в думи и 
снимки
Филип Куманов
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 128
цена: 15.00 лв.

Основи на маркетинга 
на услугите
Ваня Сланчева-Банева
изд.: Рива
брой стр.: 176
цена: 12.00 лв.

Живата и мъртвата 
вода срещу окисля-
ването и стареенето
Дина Семьоновна 
Ашбах
изд.: Паритет
брой стр.: 240
цена: 13.99 лв.

Хранене до 
3-годишна възраст
Красимира Дечева
изд.: Хомо Футурус
брой стр.: 304
цена: 12.00 лв.

Носи само колкото 
можеш
Джанис Холи Бут
изд.: Егмонт България
брой стр.: 304
цена: 14.90 лв.

Реши се. Жените, 
работата и волята за 
лидерство
Шерил Сандбърг
изд.: Сиела
брой стр.: 264
цена: 15.00 лв.

Щури секси съвети 
за рака
Крис Кар
изд.: Кибеа
брой стр.: 204
цена: 25.00 лв.

Българска 
традиционна кухня
Илиян Димитров
изд.: СофтПрес
брой стр.: 560
цена: 23.99 лв.

Артлайн представя
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нигматично 
фентъзи

“Момиченцето с всички дарби”

Е

Момиченцето с всички дарби
М. Р. Кери

изд. “Артлайн Студиос”
19,90 лв.

„Ако трябва тази година да проче-
тете един роман, постарайте се 
това да е този роман. Невероя-
тен е.”

Мартина Кол

„Комплексно, сърцераздирателно, 
изпълнено с надежда и интели-

гентно написано… Енигматично и 
напълно завладяващо.”

HARPER’S BAZAAR

„Колкото свеж, толкова и ужа-
сяващ...Остави ме завистливо 
въздишащ.”
Джош Уедън сценарист и продуцент.





НОВИ ЗАГЛАВИЯ

Адела
Гарабет Ибрайляну
изд.: Персей
брой стр.: 192
цена: 7.99 лв.

Кристин
Стивън Кинг
изд.: Ибис
брой стр.: 592
цена: 16.90 лв.

Светлина в руините
Крис Боджелиън
изд.: Хермес
брой стр.: 352
цена: 14.95 лв.

Къща от карти
Майкъл Добс
изд.: Сиела
брой стр.: 384
цена: 16.00 лв.

Маджипур Т.2: 
Маджипурски хроники. 
Валънтайн Понтифекс
Робърт Силвърбърг
изд.: Бард
брой стр.: 656
цена: 19.99 лв.

Дракона
Том Кристенсен
изд.: Персей
брой стр.: 352
цена: 12.99 лв.

Братя корсиканци
Александър Дюма
изд.: Захарий Стоянов
брой стр.: 184
цена: 9.00 лв.

Екскурзия в Тиндари
Андреа Камилери
изд.: Книгопис
брой стр.: 246
цена: 13.00 лв.

Мак представя
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“България – военният трофей на Сталин”

Ценно историческо 
изследване

Дебютната книга на Георги 
Боздуганов изследва една 

изключително важна (и едва 
ли случайно!) пренебрегвана от 
българската историография 
тема: отношенията между 
България и Съветския съюз през 
Втората световна война. Кни-
гата се отличава с нетипична 
за традиционните исторически 
изследвания яснота на мисълта 
и фактическото изложение. В 
нея липсват несъществени за 
разглежданата тема отклоне-
ния -  историческите факти и 
документи са не само прецизно 
подредени, но и осмислено 
представени по начин, който 
позволява дори на неинформира-
ния или предубеден читател да 

проумее какво точно се е случи-
ло в България през годините на 
Втората световна война.

Книгата е изградена на 
основата на български и чуж-
дестранни дипломатически 
документи, лични дневници, 
записки и мемоари на важни 
участници в събитията. В нея 
в хронологичен ред са събрани и 
разгледани  множество факти 
и обстоятелства, упорито 
премълчавани през отминалите 
години. Разкрита е и директна-
та политика, която Царство 
България и Съветския съюз 
водят помежду си по време 
на Втората световна война, 
както и намесата на трети 
страни в отношенията между 

тях. 
Наред с изясняването на 

основния въпрос - как бе попре-
чено на България да прекрати 
своето „символично” участие 
във войната  срещу Западните 
съюзници и да избегне съветска-
та окупация, в книгата се пов-
дигат и други, останали досега 
без  отговор въпроси. Сталин 
ли нареди да бъде отровен Цар 

Борис III ? До каква степен 
българската политическа класа 
е била обвързана със сталино-
вия режим преди влизането на 
Червената армия в страната? 
Защо и днес в Русия действат 
закони, според които България е 
вражеска страна, воювала срещу 
СССР?

България - военният трофей на Сталин
Георги Боздуганов

изд. “Издателска къща МаК”
216 стр., 12,00 лв.

„Тезата е ясна – корекциите на 
оценките за Студената война, 
Сталин е сред подпалвачите на 
Втората световна война, а след 
това излиза по „терлици” от 
отговорността за нея. Силата на 
книгата е и в нейната структу-
ра. Заслужава да се прочете, за 
да разберем днешната си съдба. 
Безспорно това е историографски 
труд. Никой няма монопол върху 
истината. Младите трябва да 
прочетат тази книга”.

Проф. Костадин Грозев, историк 

„Боздуганов публикува статия 
в столичен вестник, в която 
загатна за малко известни факти 
около външната политика на СССР 
и Германия към България през 

Втората световна. Бях впечат-
лен и помолих автора да направи 
сценарий. Той го направи, но едва 
на третото ни кандидатстване, 
получихме одобрение. Двадесе-
тте процента, които трябваше 
допълнително да намерим, обаче не 
ни позволиха да направим филма. 
Всички, към които се обърнахме 
за помощ, затваряха вратите си, 
щом чуеха темата. Убеден съм и 
препоръчвам на всички „България 
– военният трофей на Сталин”. 
Книгата трябва да присъства във 
всяка библиотека в страната, а 
защо не и във всеки дом. Тази книга 
отваря сетивата за истината. 
Трябва да се изучава на всички нива 
на образователната ни система”

Евгени Михайлов, кинорежисьор
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Третите награди от конкурса:

За ползата 
от нечетенето 

и вредата от четенето
Несрин НАЗЛИЕВА (есе)

Четенето е вредно. Всеки 
отделен звук, буква, йота, а 

понякога дори цял стих е спосо-
бен да погуби твоето невеже-
ство. Пък и да бъдеш читател 
понякога е трудно. Никой не 
знае  какво става в малката гла-
вица – кой въпрос, проблем или 
дилема ще започне да те сърби 
отвътре и колко дни и нощи 
ще прекараш в почесването на 
мисловния обрив.

Ако вземеш книга, каквато и 
да е тя, ще избягаш от виртуал-
ната реалност.  А ние не искаме 
това, нали? Току-виж успееш да 
посрещнеш своя миг, вместо да 
полееш фермата или да чупиш 
близалки и бонбони.

Стой далеч от четящи хора! 
Те са пълни с дефекти и стра-
нични ефекти. Ще ти кажат, 
че понякога континентите са 
малко на брой, че океаните са 
просто локва, а планетата.  

Друг път ще ти разкажат как 
хората им се виждат като вели-
кани, държавите като конти-
нент, а Земята – Космос. А ако 
успееш да ги срещнеш в някой 
затънтен край на кварталния 
парк в пет следобед и ги попи-
таш какво мислят за света, 
ще ти обяснят, че той изчезва, 
сякаш никога не е съществувал.  
Те са същества със странен вкус. 
Харесват само хора с души. 
Притесняват се. И изживяват 
магията на учудването. Задават 
наивни въпроси. Също като 
деца.

Ще говорят с неясни думи и 
изрази и често времето за тях 
не  представлява само числата 
върху циферблата. Обичат да 
мислят и да се тревожат за 
човешките проблеми. Няма да 
ги откриеш в някой затънтен 
мръсен бар, потънал в цигарения 
дим, алкохолен дъх и заморения 
прах по барплота. Вместо 
това те ще са кръстосали крак 

въз крак на някоя пейка, стол 
или ще са се отпуснали върху 
възглавниците на своето легло. 
Те мечтаят. И сънуват. Не 
пускат годините да минават 
неусетно и не градят кариера. 
Създават семейство. От онези, 
истинските. Усещат трепет в 
сърцето си и обичат с цялата 
душа. Превръщат непоносимо-
то протяжно време в приклю-
чение и забавление.

Ще ти говорят странни 
неща. Че камъните искат да 
бъдат камъни, докато не се 
разсипят на прах. Те вярват в 
щастливия край, изпълнени с дух 
и вяра, без да съзнават, че това 
е просто глупава залъгалка. С 
голямо усърдие и внимание ще 
ти обяснят, че човек  умира не 
веднъж, а цели два пъти.

Остави я и напусни книжар-
ницата! Недей да крадеш живот 
назаем! Виждаш ли тези рафто-
ве, наредени със стъкленици от 
вълшебна течност? Животът, 

който искаш да изживееш 
си има свое име: „Фантасти-
ка”, „Трилър”, „Романтика”, 
„Класика” и редица други. Но 
какво ще стане, ако се осмелиш 
да разгърнеш тази книга? Ще се 
превърнеш в тях, в читатели-
те. Ще се разхождаш по улиците 
с онзи странен блясък в очите 
и ще говориш странно нареде-
ни думи. Ще говориш за други 
светове и идеи, за безсмъртни 
думи и ще цитираш мисли на 
отдавна загинали писатели и 
мъдреци. На кого е нужно това? 
Не и на теб. Нали?  Излез и 
изживей оставащото ти време!  
Забрави за тези хартиени све-
тове, изградени от дървесина, 
която някога е била дърво и се 
е радвала на слънчевите лъчи и 
свежата утринна роса. Остави 
ги! Забрави ги! Нека да са се 
жертвали напразно! А ти излез! 
И живей! Запълни го със скука 
и отчаяние. Него. Малкото 
оставащо време…

Диляна КРУСЕВА (фейлетон)

Приятелят ми е силно пози-
тивен човек. Не го бъркай-

те с онзи оптимист, дето се 
надява, че всичко някак от само 
себе си ще се нареди. Прияте-
лят ми истински вярваше, че 
човешката воля може да наджи-
вее страшното и тъжното на 
тоя свят. Говореше пестеливо 
и винаги на място. Дълго време 
мълчеше, а после изневиделица 
му щукваше нещо духовито и 
ме оставяше като риба на сухо 
без въздух от смях. Такъв човек 
беше – лаконичен и прозорлив. 
Не хабеше думите в празносло-
вия, туй за него бе най-висш из-
раз на разточителство. Какъв 
интересен човек беше отгледал 
обикновеният му живот! Как 
се бе пръкнал такъв? Син на 
майка шивачка и на баща маши-
нист. Трудови хора, работни 
– така ми разказваше – и върли 
прагматици, земни хора до 
последната жила. А наш герой – 
учител в близкото село. Като 
го гледаш, ще предположиш, че 
барем преподава литература, 
такъв – замечтан понякога, 

вдъхновяващ винаги. Пък на-
шичкият – даскал по география 
в основното. Представях си 
този интересен човек застанал 
цял ден пред картата: размахва 
дългата показалка, нарежда за за-
лежите от въглища, за състава 
на земната атмосфера и за тъй 
сухите факти около нашата 
плодородна черноземна почва. 
Представях си го и поклащах в 
почуда глава.

И днес, щото беше сряда, 
вододелът на седмицата – как-
то обичаше да казва – аз чинно 
чаках своя приятел за нашата 
обичайна среща в малката 
кафеджийница.

Ей го на! Камбанката на 
вратата звънва и учителят по 
география влиза. Ей сега ще видя 
жизнената и весела усмивка, 
непопарена от ни една тревога 
и смущение. Той поръчва кафе 
и за малко не се строполява 
изнурено – изнурено! – на стола 
отсреща. Свърши се, каза сухо с 
повехнало лице. Болен ли беше? 
Мина мъчно време, преди да 
проговори. Снощи се любувал 
на хубава книга, докато не 
разпознал в нея своето отроче. 

Откакто го знам, вече близо 
десет години, приятелят ми 
имаше едничка неосъществена 
мечта, неговата най-голяма 
страст – ръкописът на романа, 
над който дълги години се тру-
ди. Ако беше някой друг, щях 
да махна с ръка и без колебание 
да му се присмея, поредният 
кандидат-писател. Но аз вярвах 
в този умен и силен човек. А 
щом той вярваше в своето 
вдъхновение, безусловно вярвах 
и аз. Героите в книгата били 
досущ като неговите, само 
дето малко по-въздействащи. 
Конфликтите същите, но 
по-драматични, темите… и 
те същите, но разнищени по-
талантливо. Ей така – за миг 
– неговата голяма мечта се пре-
върна в бледо подобие на нечий 
шедьовър. Но кога за последно 
е написано нещо ново? Реал-
ността е една, ала многолика с 
всяка гледна точка, убеждение 
и мисъл. Там се криеше красо-
тата на литературата. Защо 
моят приятел не го разбираше? 
Може би твърде дълго се рови 
в сухата материя, където се 
разпореждат други закони. На-

учните открития се правят 
само веднъж – нито едно не 
може да бъде повторено.

Повече не споменава романа, 
ограбил амбицията му, нито 
дългогодишната си мечта и 
труд – нито днес, нито при 
следващите ни срещи. Неспо-
собен да го захвърли – безсилен 
да го завърши, щеше да остави 
ръкописа с години да събира 
прах и горчилка по рафтовете 
на библиотеката си. Срещите 
ни в сряда продължиха. Обсъж-
дахме същите теми, не тъй 
разпалено; пиехме същото кафе, 
не тъй ароматно; разказваше 
своите все тъй остроумни 
шеги – ала усмивката, непопа-
рена от тревога и смущение, 
се изгуби от лицето му. Никой 
от нас не забрави оная сряда. 
Оная сряда, дето постави 
вододел в живота на моя 
приятел. Някои хора умират с 
мечтите си, той пое тежкото 
бреме да живее след смъртта 
на своите.

Защо му беше да я чете оная 
проклета книга! За какъв дявол 
му беше…



НОВИ ЗАГЛАВИЯ

Моята голяма книга: 
Смъртоносните 
динозаври - 
невероятни игри и 
забавления
изд.: Рамита
брой стр.: 48
цена: 9.95 лв.

Най-добри приятелки 
завинаги: Няма 
връщане назад
Холи Робинс
изд.: Фют
брой стр.: 160
цена: 5.99 лв.

Кокошката беглец
Хуан Сънми
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 128
цена: 12.00 лв.

Историите на Дерек: 
Животът ми като 
таен агент
Дженет Тажиян
изд.: СофтПрес
брой стр.: 220
цена: 11.99 лв.

Буквите. Книжка с 
шаблони
изд.: Папагалчето
цена: 9.99 лв.

Ема на седмото небе
Мая фон Фогел
изд.: Ергон
брой стр.: 200
цена: 12.99 лв.

Избрана класика 
за ученика ¹15: 
Древногръцки митове 
и легенди
Р. Соколова
изд.: Златното пате
брой стр.: 126
цена: 5.99 лв.

Енциклопедия Децата 
по света
изд.: Пан
брой стр.: 124
цена: 17.90 лв.

В книгата Ви има много 
житейски вълни, предизвика-
телства, препятствия. Това 
книга за Вашия живот ли е 
или книга за хората, които са 
около Вас?

Голяма част от книгата е 
историята на моето семей-
ство. Има и малка част от моя 
живот. Главният герой Лико 
Хазан събира участта на повече 
от един човек, около 3-4 съдби. 
Исках да разкажа историята в 
България преди, по време и след 
Втората световна война. След 
това пресичането на Океана, 
пристигането в нова родина. 
Исках да разкажа също малко 
за Амазония, която е почти 
непозната тук. Намирах, че има 
нещо, което би интересувало 
читателя.

В предговора Валентин Кара-
манчев пише, че тази книга е 
мислена на български, макар 
да е писана на португалски. 
Така ли е?

По всяка вероятност е така. 
Аз я създадох на португалски, 
защото вече много години съм в 
Бразилия – над 40. Говоря рядко 
български. Понякога ми липсват 
думи и трябва някой да ми 
помага. На португалски жена ми 
ми помогна много, както и други 
познати. Но е много възможно 
да е мислена на български.

Книгата Ви описва най-голе-
мите болки на миналото сто-
летие. Как се лекува такава 

болка, има ли рецепта?
Рецептата е, че трябва да 

знаем какво се е случило. Затова 
написах книгата – защото 
забелязах, че младите хора 
знаят малко история и за да 
не повтаряме грешките, някой 
трябва да настоява да повтаря 
тази история. Струва ми се, 
че това е най-важната задача на 
тази книга. Да повтори една 
история, която ако е позната 
– добре, ако не е позната – още 
по-добре. Да предизвика млади-
те хора да мислят. И да видят 
какви грешки са се правили 
по-рано, за да направим по-малки 
в бъдеще.

Сюжетът описва това, кое-
то се е случило с българските 
евреи по време на Втората 
световна война. От една 
страна те са спасени, но от 
друга страна остават неси-
гурни, без дом, без родина.

Разбира се, някои заминаха за 

Израел, САЩ, Канада, Аржен-
тина. Много от тях дойдоха 
в Бразилия. Това е един много 
интересен процес. Емигрант-
ският живот не е никак лесен. 
Но има нещо, което намирам 
за интересно  – емигрантите 
много често преуспяват. Това 
е, защото са готови да правят 
това, което местните хора на 
са готови – всякакъв вид бизнес, 
всякакъв вид работа. Като 
казвам това, говоря за работа, а 
не за престъпност. Емигранти-
те са пример как се преуспява в 
трудни обстоятелства.

Така ли беше и във Вашия 
случай?

Със сигурност. Там ме чакаше 
много работа. Големи труднос-
ти в началото и едно голямо 
задоволство, когато успееш да 
ги преодолееш. Както всичко в 
живота – има си и лоши стра-
ни, но си има и добри.

Кои са движещите Ви сили и 
принципи?

Имам много такива. Но най-
важната е, че човек трябва да се 
опита да има успех във всичко, 
което прави, но трябва да има 
етика и морал, които да го ръ-
ководят. Само така се създава 
успех, който остава. Не е въ-
просът да се спечелят някакви 
пари. Ако иска да задържи тези 
пари, трябва да има морал.

Интервюто взеха Красимир 
Проданов и Елена Бойчинова

Пълния текст на lira.bg
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