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Благоевград 
ул. “васил левски” №1, 
тел: 02 4604068, blagrad@helikon.bg 
Бургас 
пл. “тройката” № 4, 
тел. 02 4604083, helikonburgas@helikon.bg 
варна - Пикадили Парк 
бул. “приморски парк II” № 482, 
тел. 02 4604073, varna@helikon.bg 
велико Търново 
ул. “васил левски” № 17, 
тел: 02 4604070, v.tarnovo@helikon.bg 
гаБрово 
бул. “априлов” № 40, мол габрово, 
ет. 2, тел. 02 460 4086, gabrovo@helikon.bg 
доБрич 
ул. “25 септември” № 34, 
тел: 02 4604065, dobrich@helikon.bg 
кърджали 
бул. “българия” № 58, 
тел: 02 4604057, kardzhali@helikon.bg
кюсТендил 
ул. “демокрация” № 33, 
тел: 02 4604069, kiust@helikon.bg 
Пловдив 
ул. “райко даскалов” № 13, 
тел: 02 4604064, plovdiv@helikon.bg 
Пловдив - ЦенТър 
ул. “Княз александър батенберг” № 29, 
тел. 02 4604074, plovdiv2@helikon.bg 
русе 
ул. “александровска” № 50, 
тел: 02 4604071, ruse@helikon.bg 
сТара Загора 
ул. “Цар симеон велики” № 100, 
тел: 02 4604066, helikon_sz@helikon.bg
сливен 
ул. Цар освободител № 28
тел. 02 4604079, sliven@helikon.bg 
софия - виТоша 
бул. “патриарх евтимий” № 68, 
тел: 02 4604060, 02 4604061, 
bigbookshop@helikon.bg 
софия - гранд ХоТел България 
бул “Цар освободител” № 4 
тел: 02 4604063, bulgaria@helikon.bg 
софия - славейков
пл. “славейков” № 1, 
тел: 02 4604067, 
slaveykov1@helikon.bg
софия - сТамБолийски 
бул. “ал. стамболийски” № 17, 
тел: 02 4604062, officeeubcc@helikon.bg 
софия - шишман 
ул. “Цар иван Шишман” 27б, 
тел: 02 4604082,  shishman@helikon.bg
шумен 
бул. “славянски” № 88, 
тел: 02 4604072, shumen@helikon.bg
софия - логисТичен ЦенТър
с. Казичене, ул. индустриална, 

тел. 02 4604051, 53, 54, helikonsklad@helikon.bg 
ЦенТър За оБслужване на клиенТи 

Тел. 02 4604081

e-mail: service@helikon.bg

helikon.bg

ИсторИя на света т.1
ПраИсторИя … 4000 г.Пр.н.е.

ИсторИя на света т.2:
ДревнИ цИвИлИзацИИ 
4000 г.Пр. н.е. – 550 г.Пр.н.е.

ИсторИя на света т.3: 
гръцката еПоха 
550 г.Пр.н.е. – 270 г.Пр.н.е.

ИсторИя на света т.4: 
ИмПерИИ И варварИ 
III в.Пр.н.е. – I в. от н.е.

ИсторИя на света т.5: 
световнИте ИмПерИИ 
II-IV век

ИсторИя на света т.6: 
големИ нашествИя И ИмПерИИ 
V – х век

ИсторИя на света т.7: 
ПробужДането на евроПа 
1000-1250 г.

Промоцията е валидна до 30.11.2014 г. или до изчерпване на количествата.

стара цена

2000
лв. 1000

лв. -50%
стара цена

2000
лв. 1000

лв. -50%
стара цена

2000
лв. 1000

лв. -50%
стара цена

2000
лв. 1000

лв. -50%
стара цена

2000
лв. 1000

лв. -50%
стара цена

2500
лв. 1000

лв. -60%
стара цена

2500
лв. 1000

лв. -60%
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„Ако спре да чете човекът ще 
се върне към пещерата. Нека това 
да е електронната пещера.”Валери Стефанов, 
автор на “Жените са 
спомен от Мрака” .

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
книжарничката на 
острова
габриел зевин
Кръгозор

Парижкият апартамент
мишел гейбъл
софтпрес 

Петдесет нюанса сиво
е л джеймс
бард

изневяра
паулу Коелю
обсидиан

войната на буквите
людмила филипова
егмонт

Победители
даниел стийл
бард

любов
елиф Шафак
егмонт

възвишение
милен русков
жанет 45

невиждани академици
тери пратчет
архонт-в оод

Билет за отвъдното
лорънс блок
Intense

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1400
лв.

1490
лв.

1300
лв.

1200
лв.

1600
лв.

1499
лв.

1690
лв.

1800
лв.

1699
лв.

1700
лв.

ново остава нагоре надолу връща се

Класации октомври
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нехудожествена литература
България- военният 
трофей на сталин
георги боздуганов
иK маК

Хлебната сода – пепел 
от божествения огън
росица тодорова
распер

20 стъпки напред. По 
пътя на израстването
хорхе букай
хермес

гладът - приятел и 
лекарство
лидия Ковачева
гуторанов

сивия вълк. Бягството 
на адолф Хитлер
саймън дънстън; 
джерард уилямс
сиела

векът на цар самуил
пламен павлов
изток-запад

монахът, който продаде 
своето ферари
робин Шарма
екслибрис 

Трябва да имаш яки топки
лари уингет
Кръгозор

войната срещу кТБ
даниела иванова, 
николай динев
захарий стоянов

реши се. жените, 
работата и волята за 
лидерство
Шерил сандбърг
сиела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1200
лв.

1000
лв.

1195
лв.

900
лв.

1990
лв.

1400
лв.

1000
лв.

1400
лв.

700
лв.

1500
лв.

К н иж аря т 
п ре п о р ъ ч в а

най-важно е 
да не умре 
душата

люБина йорданова
хелиКон-русе

мрачен. покъртителен. безпоща-
ден. никой не знае датата, защо-
то времето вече няма значение. 
светът е в руини. смъртта 
е привилегия. оцеляването на 
ръба на ужаса е единствената 
реалност.

той е мъжът, то е детето. 
баща и син. те са безименни, 
бездомни и сами. тръгнали са на 
юг към океанския бряг, за да из-
бягат от зимата и да намерят 
други добри хора. надяват се 
там, където отиват, да откри-
ят остатък от стария свят. 
вървят ден и нощ. умират от 
студ и глад. всичко е потънало 
в сивота и прах от разрухата. 
няма жива душа наоколо. поне 
на пръв поглед. ако видят 
себеподобен, се крият, защото 
има опасност да бъдат изядени. 
оживяват най-хищните. и онези, 
които се борят да опазят огъня 
вътре в себе си. пътят им 
заедно е най-красивото нещо 
на фона на унищожения свят. 
безмерната обич и грижа между 
две същества, които държат 
толкова много едно на друго, че 
единствената причина да про-
дължават напред е именно тази 
най-чиста любов. в какво всъщ-
ност се изразява спасението?  
най-важно е да не умре душата.
дали светът съществува или 
не, няма значение, защото той 
би имал смисъл само, ако чове-
кът е спасил огъня вътре в себе 
си. и докато този огън гори, 
винаги ще има надежда. „пътят” 
е една от най-въздействащите 
книги, които съм чела. 
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Класации октомври

ново остава нагоре надолу връща се

тийн Книги
дневникът на един 
дръндьо: в плен на снега
джеф Кини
дуодизайн

фор
вероника рот
егмонт

вината в нашите звезди
джон грийн
егмонт

уил грейсън, 
уил грейсън
джон грийн, 
дейвид левитан
егмонт

единствената
Кийра Кас
егмонт

къде си, аляска?
джон грийн
егмонт

историите на дерек: 
животът ми като 
таен агент
дженет тажиян
софтпрес

дивергенти
вероника рот
егмонт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1190
лв.

1290
лв.

990
лв.

1199
лв.

1290
лв.

1290
лв.

железният изпит. кн. 
1 от магистериум
холи блек, Касандра Клеър
егмонт

1290
лв.

990
лв.

990
лв.

кръвта на олимп
рик риърдън
егмонт

1990
лв.

елеКтронни Книги
гомор: лице в лице с 
камората
роберто савиано
ера

Търсенето на скритата 
истина
Карън мари монинг
егмонт

нулануланула
роберто савиано
ера

уроци на трейдъра мили-
онер. настройки на ума 
стефан трашлиев
Цибрица-2009

освобождението на 
атлантида кн.3 от 
воините на Посейдон
алиса дей
тиара букс

Паметта на 
истанбул
ахмед Юмит
Колибри

Братството на черния 
кинжал кн.2: вечна любов
дж. р. уорд
ибис

Захвърлен в природата
милен русков
жанет-45

дивергенти
вероника рот
егмонт

джобна енциклопедия 
на мистериите
милен русков
жанет-45

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

800
лв.

600
лв.

600
лв.

1099
лв.

600
лв.

1000
лв.

600
лв.

600
лв.

1000
лв.

1099
лв.

за да разведрим мрачните 
вечери, ви предлагам томче, за-
качливо със самото си заглавие, 
как ви изглежда …”чаровник по 
рождение”?

иронията е очевидна, няма 
такива мъже. или пък, ако някъде 
ги има, те са като дийн роби-
лард – залязваща спортна звезда 
от националната футболна лига 
на Щатите, човек, свикнал да се 
мисли за неуязвим и непобедим, 
да демонстрира тялото си 
на гръцки бог, да предизвиква 
завист у мъжете и обожание от 
страна на жените.

достатъчно!
Както става и в живота, 

една отбивка по магистралата 
ще го промени изцяло. защото 
там го очаква последното нещо 
което би искал… жена в костюм 
на бобър. срещата им започва с 
фалстарт и продължава дръзко. 
тя е типичното американско мо-
миче, казва се блу бейли - умна, 
рисува добре, може отлично да 
се справя с непредвидените об-
стоятелства. а те, както зна-
ем, се появяват точно навреме, 
макар във вид на някой разглезен 
чаровник по рождение.

с този роман сюзан ели-
забет филипс ни разказва по 
сладък начин горчивата приказка 
за цената на успеха. обратите в 
сюжета и сексапила на героите 
възбуждат въбражението, а ясно 
доловимата критика към саЩ, 
маскирана под искрящ смях, ще 
ви накарат да се замислите. за 
амбициите, характера и живота 
на хората, които понякога ста-
ват наш модел за подражание. 

К н иж аря т 
п ре п о р ъ ч в а

приказка за 
цената на 
живота

людмила еленкова 
хелиКон-българия



Класации октомври
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българсКа художествена литература
войната на буквите
людмила филипова
егмонт

възвишение
милен русков
жанет 45

моят таен любовен 
живот
иво сиромахов
сиела

#наживоотсофия
александър Шпатов
Колибри

Български работи
иво сиромахов
сиела

физика на тъгата
георги господинов
жанет 45

на изток от Запада
мирослав пенков
сиела

кан Тервел - кошмарът 
на Халифата
емил димитров
фабер

18% сиво. роман
захари Карабашлиев
сиела 

образцов дом. десет 
години по-късно
ваня Щерева
сиела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1690
лв.

1400
лв.

1600
лв.

1200
лв.

1400
лв.

1400
лв.

1200
лв.

1200
лв.

999
лв.

1300
лв.

Купете една от 
тези Книги

и изберете своя подаръК 
сред първите три романа 

от поредицата!

подаръК
роман с Комисар 

монтаЛбано!

4

1

5

2

6

3

Промоцията е валидна до 30.11.2014 г. или до изчерпване на количествата.



нови заглавия

билет за отвъдното
Лорънс Блок
изд.: Intense
брой стр.: 352
цена: 16.00 лв.

Граф Монте Кристо т.1
Александър Дюма
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 552
цена: 29.90 лв.

омерта
Марио Пузо
изд.: Емас & Глобус
брой стр.: 312
цена: 14.00 лв.

английският пациент
Майкъл Ондатджи
изд.: Лъчезар Минчев
брой стр.: 336
цена: 18.00 лв.

Господарят батистас и 
останалото
Костас Монтис
изд.: Егмонт
брой стр.: 280
цена: 12.90 лв.

Наследството на 
орфей
Том Харпър
изд.: Бард
брой стр.: 512
цена: 14.99 лв.

падение и подем
Лий Бардуго
изд.: Егмонт
брой стр.: 368
цена: 12.90 лв.

Кратък миг на щастие
Соня Хайс
изд.: Сиела
брой стр.: 154
цена: 12.00 лв.

Svetoslava Krasteva: Привет! 
Искам да питам какво означава 
за вас своеобразната „титла” 
любим автор на Пловдив, 
която спечелихте, и Скарлет 
Йохансон ли е прототипът на 
вашата Скарлет? Мерси!

Иво Сиромахов: Изключи-
телно щастлив съм от тази 
титла, защото ми е дадена не 
от жури, а от народа. Оказва 
се, че не само аз обичам Плов-
див, но и Пловдив ме обича. 
Както е казал поетът: „Стига 
ми тая награда!” По въпроса 
дали Скарлет е Скарлет Йохан-
сон ще замълча като истински 
джентълмен. Все пак жената е 
семейна.

Phoenix Daemn: Повлияни ли са 
вашите творби от творчест-
вото на Слави Трифонов?

Иво Сиромахов:  Вероятно 
са повлияни по някакъв начин. 
Но и неговите творби са по-
влияни от моето творчество 
Например творби като „Нема 
такава държава”.

Phoenix Daemn: Коректно ли 
е от ваша страна, г-н Сирома-
хов, да прахосвате личното си 
време в умотворения?! Знай-
ните и незнайни журналисти 
от жълтата преса скърбят 
поради оскъдната информация 
за личния ви живот!!! Проявете 
човечност… творете в личен 
план!!!

Иво Сиромахов:  Жълтата 
преса винаги е знаела за мен мно-

го повече, отколкото самият 
аз знам за себе си. Например – 
знаят, че съм уволнен, а аз още 
не съм разбрал. За щастие и ка-
сиерката на нашата фирма още 
не знае и продължава по навик да 
ми плаща заплатата. Жълтата 
преса първа разбра, че съм раз-
веден, но за съжаление жена ми 
още не е разбрала и продължава 
да живее с мен. Само защото е 
неинформирана, завалийката.

Peter Markov: Г-н Сиромахов, 
нищо не казвате за интимния 
си живот. А обещахте! Да не би 
да сте съботянин?

Иво Сиромахов: Г-н Марков, 
интимният ми живот е срамна 
история. Толкова е депресиращ 
и отчайващ, че ако ви разкажа 
за него, три дни ще плачете и 
ще се откажете завинаги от 
интимен живот. Трагедия!

Арена Хеликон

7

иво Сиромахов:

нтимният ми живот 
е срамна историяИ

с безпрецедентно турне в 13 книжарници  „Хеликон” 
в 13 града иво сиромахов представя последния си 
роман „моят таен любовен живот”. Първата му 
„спирка” беше „Хеликон-Бургас” на 17 октомври, а 
последната – на 18 ноември в „Хеликон-габрово”. 
Преди да поеме „пътуването”, писателят сценарист 
направи виртуална среща с читателите си във 
„фейсбук”. Предлагаме ви част от чата. 

Моят таен любовен живот
Иво Сиромахов

изд. “Сиела”
168 стр., 9,99 лв.

подаръК
роман с Комисар 

монтаЛбано!



нови заглавия

Късна жена
Станчо Пенчев
изд.: Ерго
брой стр.: 190
цена: 11.00 лв.

Феноменът Кн.2 от 
трилогията легендата
Мари Лу
изд.: Хермес
брой стр.: 336
цена: 13.95 лв.

о като оргазъм
Алис Клейтън
изд.: Бард
брой стр.: 368
цена: 14.99 лв.

агенцията Кн.2 от 
трилогията Съдърн 
рийч
Джеф Вандърмиър
изд.: Екслибрис
брой стр.: 352
цена: 13.90 лв.

чужденци (тридесет 
минути преди войната)
Андраш Петьоц
изд.: Ерго
брой стр.: 182
цена: 12.00 лв.

Девицата и циганинът
Д.Х.Лорънс
изд.: Сиела
брой стр.: 116
цена: 10.00 лв.

преустройството
Саския Ноорт
изд.: Унискорп
брой стр.: 280
цена: 12.00 лв.

Доктор Стъклен
Томас Бренън
изд.: Артлайн Студиос
брой стр.: 378
цена: 14.99 лв.

Enthusiast представя
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Новото издание на романа 
„Нощем с белите коне” е 

посветено на 100-годишнината 
от рождението на Павел Вежи-
нов. И до днес литературни и 
филмови критици обсъждат 
в какво се крие непреходност-
та на историята за академик 
Урумов. Дали написаното се 
дължи на брилянтно създадения 
сюжет или преминава отвъд 
границите на обикновеното 
слово. Самият Вежинов насочва 
вниманието на читателите 
към едно определено качество 
на своя герой – човешкото 
достойнство. „Борбата за 
изграждането и съхранението 
на човешкото достойнство е 
безспорно най-тежката и най-
драматичната, която може да 
се види в моралното същест-
вуване на кой да е човешки 
индивид”, пише в предговора. 

Интересът на писателя към 
психологията вероятно дава 
отражение в начина, по който 
той изгражда своите герои. 
„Според мен по-високо от 
психологията като наука стои 
самата литература”, твърди 
писателят.  

Професор Урумов става 
автор на научна хипотеза, коя-
то осмисля целия му досегашен 
научен живот и открива нови 
перспективи пред самата наука.  
65-годишният мъж е директор 
на Института по микробиоло-
гия, с високо обществено поло-
жение, но нещастен в личния си 
живот. Отношенията с жена 

му са хладни заради нейна минала 
изневяра, но двамата продължа-
ват да съжителстват заедно. 
В житейския и професионален 
път на героя следва истински 
обрат, когато неговият племен-
ник Сашо публикува от негово 
име авангардните си научни 
идеи и нови хипотези за разви-
тието на рака. В института 
следва яростна отрицателна 

реакция. Уморен и разочарован 
от колегите си, проф. Урумов 
подава оставка. В този прело-
мен момент той среща сродна 
душа в лицето на Мария. Следва 
поредният удар на съдбата за 
професора, който този път ще 
доведе до необратими разви-
тия.

ласиката на Павел 
Вежинов

“нощем с белите коне”

К

Нощем с белите коне
Павел Вежинов

изд. “Enthusiast”
464 стр., 18,00 лв.

писател белетрист, 
сценарист, публицист, 
журналист, обществен 

деец, павел вежинов е сред 
най-популярните съвременни 

български автори до днес. 
под този псевдоним твори 
никола делчев гугов, който 

оставя след себе си едни от 
най-ярките и отличени произ-

ведения в културния фонд на 
българия. романът „нощем 
с белите коне” е публикуван 
за първи път през 1975 г. и 
е преиздаван многократно 

през годините. по сценарий 
на павел вежинов е направена 

и филмова адаптация през 
1985 г. 14 години след послед-

ното издание „ентусиаст” 
отново предлага романа на 

българската публика.



нови заглавия

Владетелите (Свободни 
асоциации)
Калин Терзийски
изд.: Сиела
брой стр.: 304
цена: 14.00 лв.

Съдбата на 
джуджетата т.2: 
Жажда за победа
Маркус Хайц
изд.: MBG BOOKS
брой стр.: 318
цена: 12.90 лв.

лабиринтът 3: 
последният 
кандидат
Джеймс Дашнър
изд.: Бард
брой стр.: 336
цена: 17.50 лв.

Краят е вечен Кн.2 
от Господарката на 
седемте камъка
Ванина Божилова; 
Евгения Танева
изд.: Хермес
брой стр.: 256
цена: 11.95 лв.

търсенето на скритата 
истина
Карън Мари Монинг
изд.: Егмонт
брой стр.: 454
цена: 12.90 лв.

Момчетата бърджес
Елизабет Страут
изд.: Сиела
брой стр.: 344
цена: 15.00 лв.

безкрайното море Кн.2 
от поредицата петата 
вълна
Рик Янси
изд.: Егмонт
брой стр.: 270
цена: 12.90 лв.

Красота
Луиз Бегшоу
изд.: Хермес
брой стр.: 416
цена: 14.95 лв.

Пепеляшките” е дебютният роман на шведската писателка 
Кристина Улсон. Книгата оглавява всички класации за кри-

минални бестселъри още при появата си. До момента романът е 
преведен на английски, немски, френски и испански език и са прода-
дени над 70 000 екземпляра. Книгата е първата от поредицата за 
следователя Фредрика Бергман. 

„Пепеляшките” изследва най-тъмните страни на човека. Писа-
телката се впуска в тежкия свят на престъпленията с история 
за мъж, твърдо решен жестоко да 
отмъсти на някога съгрешили майки 
чрез техните невинни деца. Следова-
телите бързо разбират, че си имат 
работа с психопат, чиито мотиви са 
толкова неясни, колкото са ужасни и 
методите му. 

Като експерт по борба с теро-
ризма в ОССЕ във Виена Кристина 
Улсон използва професионалните си 
познания, за да засили ефекта на този 
блестящ дебют.

Железният крал” е първата книга от поредицата „Прокълна-
тите крале” от Морис Дрюон, която носи световна слава 

на френския писател. Книгите се радват на толкова голям успех, че 
по тях са заснети два телевизионни сериала. Дрюон пише поредица 
от седем части за френския крал Филип IV, за неговите наследни-
ци, за проклятието на тамплиерите, за падането на династията 
на Капетингите и за първопричините за 100-годишната война. 
„Железният крал” е историческа драма, изпълнена с политически 
интриги, семейна трагедия и герои, 
които, макар и взети от живота, са 
по-големи от него.

Създателят на „Игра на тронове” 
Джордж Р. Р. Мартин нарича Дрюон 
„моя герой” и го определя като най-
добрия автор на исторически книги  
от Александър Дюма-баща насам. 
„Епопеята на Дрюон ще ви накара 
трескаво да разлиствате страни-
ците – това е истинската игра на 
тронове”, споделя Мартин.

пепеляшките

железният крал

пепеляшките
Кристина Улсон

изд. “Enthusiast”
412 стр., 16,00 лв.

Железният крал
Морис Дрюон

изд. “Enthusiast”
304 стр., 16,00 лв.

Нещо лично
Лий Чайлд

изд. “Обсидиан”
400 стр., 17,00 лв.

само 4 месеца след премиерата 
във великобритания, „Коприне-
ната буба”  - вторият роман от 
нашумялата серия с Корморан 
страйк,  излезе на български. в 
началото на февруари беше пуб-
ликувана първата книга от кри-
миналната серия със страйк и 
робин – бестселърът „зовът на 
кукувицата” на галбрейт/роулинг. 
робърт галбрейт е псевдоним на 
дж. К. роулинг

„Копринената буба” запознава 
читателя с обстоятелствата 
около мистериозното изчезване 
на оуен Куайн, известен писател, 
току що завършил нов ръкопис. 
обезпокоена, съпругата му се 
обръща за помощ към частен 
детектив страйк. в процеса 
на разследване се оказва, че 
писателят е изваял отблъскващи 
портрети на не един и двама, 
способни да се разплатят за 
това. после го намират зверски 
убит и настава яростна надпре-
вара с времето, в която истина-
та се опитва да излезе наяве.

Копринената буба
Робърт Галбрейт
изд. “Колибри”
496 стр., 20,00 лв.

в „нещо лично” на лий чайлд, 
публикуван в оригинал преди 2 
месеца, джак ричър за пръв път 
напуска безкрайните пътища на 
америка. екшънът се развива в 
две бляскави европейски столици. 
джак ричър пътува сам за сиа-
тъл. той все още няма постоянен 
адрес и трудно може да бъде 
открит. но армията успява да 
го намери, тъй като държи да го 
включи в тайна операция. някой е 
стрелял по френския президент. 
единствено защитните прозрач-
ни панели го спасяват от смърт. 
само няколко снайперисти в 
света биха могли да произведат 
точен изстрел от толкова 
далечно разстояние. единият от 
тях е американец. и няма алиби. 
а ричър е този, който може да го 
открие. защото след париж идва 
ред и на лондон.

лий чайлд е псевдонимът на 
британския автор на трилъри 
джим грант. „нещо лично” е  
19-ият роман с герой джак 
ричър.

Копринената 
буба

нещо 
лично



нови заглавия

томичукалата
Стивън Кинг
изд.: Бард
брой стр.: 784
цена: 19.99 лв.

Книгата на лила
Алис Албиния
изд.: Жанет-45
брой стр.: 440
цена: 15.99 лв.

Кръвта на олимп
Рик Риърдън
изд.: Егмонт
брой стр.: 504
цена: 19.90 лв.

Смърт на 
брудершафт: 
Младенецът и 
дяволът. Мъката на 
разбитото сърце
Борис Акунин
изд.: Еднорог
брой стр.: 354
цена: 15.00 лв.

последната игра: 
поканата Кн.1 от 
трилогията
Джеймс Фрей
изд.: Егмонт
брой стр.: 608
цена: 19.90 лв.

ръкописът на Войнич
Ръсел Блейк
изд.: СофтПрес
брой стр.: 320
цена: 15.99 лв.

Мнима смърт
Томас Енгер
изд.: Персей
брой стр.: 320
цена: 11.98 лв.

чаровник по рождение
Сюзън Елизабет Филипс
изд.: Ибис
брой стр.: 370
цена: 13.90 лв.

Политическите игри на 
големите империи, тайни, 

пазени от османския харем, 
ревност и приятелство, пре-
плетени съдби на две жени от 
миналото и настоящето, кои-
то се стремят към истинската 
любов – това е само малка част 
от всичко, което предлага 
романът „Тайната порта” от 
Кейти Хикман.

Английската писателка 
пренася читателите от съвре-
менността в Константинопол 
през ХVI век. Тя успява да пресъз-
даде атмосферата на Истанбул 
благодарение на личните си 
впечатления: „Ходила съм чети-
ри-пет пъти и много обичам 
този град. Първия път, преди 
13 години, живях там около 
месец, за да почувствам наисти-
на мястото. Бях отседнала в 
чудесен екстравагантен хотел и 
не можах да устоя на изкушени-
ето да настаня героинята от 
настоящето в него”. 

Когато прави своите задъл-
бочени проучвания за Контан-
тинопол от ХVI век, Хикман се 
натъква на дневника на реално 
съществуващ майстор на орга-
ни от Елизабетинския период - 
Томас Далам. Съществува исто-
рия, че той е гледал през дупка 
в стената на султански харем и 
е наблюдавал как жените вътре 
се забавляват. „Започнах да си 
представям какво би могло да се 
случи, ако някой друг е бил с него 
и когато този втори човек 
поглежда през дупката и вижда 

някое познато лице... Какво би 
станало после?” Хикман рисува 
пищна и красива картина на 
един изолиран свят – света на 
харема и на жените, които го 
обитават. 

Историята започва от 
Ориенталската библиотека 
в Оксфорд с разплитането на 
загадъчна история, случила се 
в Константинопол преди  400 
години. Елизабет Стейвли седи 
в библиотеката и ръцете й 
треперят, докато разглежда 
фрагмент от старинен ръкопис, 
който може да бъде ключ за раз-
криване на история, останала 
тайна в продължение на векове. 
Силия Лампри, дъщерята на 
британски капитан, изчезва след 
нападение над кораба им и има 
вероятност да е попаднала в 
харема на султана.

Елизабет заминава за Ис-
танбул, и за да избяга от мъжа, 
който си играе със сърцето й, и 
за да потърси нови доказател-
ства за своята теза.

В Топкапъ сарай главният 
евнух е отровен от захарен  
кораб, подарък  от английския 
двор. В коридорите на двореца 
се надига вълнение. Кой стои зад 
покушението – англичаните или 
вътрешен човек?

Новата фаворитка в харема 
се оказва пленена англичанка, 
купена от любимата жена на 
султан Мехмет III... С нежна 
кожа, горещо сърце и бърз ум 
тя се опитва да оцелее сред 
интригите и опасните игри в 

султанския харем. Защото има 
цел – да се добере до ключа за 
тайната порта, зад която я 
чакат любовта и свободата.

Английският пратеник в 
Константинопол Пол Пиндар, 
годеник на Силия, дълго време 
я е смятал за загинала. Но един 
ден след посещение в двореца 

получава закодирано послание 
от нея...

Ще успее ли той да спаси 
Силия? 

В каква посока ще поеме 
животът на Елизабет?

Кръгозор представя
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султанския харем
“тайната порта”

В

тайната порта
Кейти Хикман

изд. “Кръгозор”
388 стр., 18,00 лв.



нови заглавия

римлянката
Алберто Моравия
изд.: Сиела
брой стр.: 408
цена: 16.00 лв.

ентропия
Георги Гроздев
изд.: Балкани
брой стр.: 200
цена: 10.00 лв.

отпушени мисли
Стан Рашков
изд.: Калиопа
брой стр.: 142
цена: 12.00 лв.

принцът и просякът. 
приключенията на 
Хъкълбери Фин
Марк Твен
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 402
цена: 22.00 лв.

лесна
Тамара Уебър
изд.: Хермес
брой стр.: 304
цена: 14.95 лв.

по-студената война
Чарлс Къминг
изд.: Обсидиан
брой стр.: 416
цена: 17.00 лв.

Светове
Владимир Зарев
изд.: Хермес
брой стр.: 432
цена: 14.95 лв.

Макс Фриш: Монтаук 
т.10 от избрано
Макс Фриш
изд.: Леге Артис
брой стр.: 215
цена: 13.00 лв.

Ера представя
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След близо 40 години леген-
дарният детектив Еркюл 

Поаро се завръща в  „Убийства 
с инициали”. Английската писа-
телка Софи Хана вдъхна нов жи-
вот на култовия герой на Агата 
Кристи в романа си.  „Убийства 
с инициали” несъмнено е лите-
ратурното събитие на 2014 
година и бързо се превръща в 
световен бестселър.

Спокойната вечеря на 
Поаро в лондонско заведение 
е прекъсната, когато отчаяна 
млада жена му доверява, че скоро 
ще бъде убита. Тя е ужасена, 
но настоява, че когато умре, 
справедливостта ще възтър-
жествува, и умолява детектива 
да не разследва. 

По-късно същата вечер три-
ма души са открити мъртви 

в лондонския хотел Блоксъм, а 
убиецът е оставил необичай-
ни улики при всяко едно от 
телата. Еркюл Поаро се оказва 
въвлечен в случая и докато се 
мъчи да подреди парчетата от 
пъзела, престъпникът се готви 
да нанесе нов удар.

ркюл Поаро се 
завърна

“Убийства с инициали”

Е

убийства с инициали
Софи Хана
изд. “Ера”

280 стр., 11,99 лв.

ние

Kакво научаваме за себе си, 
когато всичко е на път да 

се разпадне? На този въпрос 
дава отговор Дейвид Никълс - 
авторът на бестселъра „Винаги 
в същия ден”, в новия си роман 
„Ние”. 

Дъглас Петерсен е срамежлив 
младеж, който успява да събла-
зни красивата Кони благодаре-
ние на прекрасното си чувство 
за хумор. Години по-късно те 
живеят относително щастли-
во в предградията на Лондон 
със 17-годишния си вечно наму-
сен и гневен син Алби. Един ден 
Кони пуска бомбата – настоява 
за развод.  Избрала е възможно 
най-неподходящото време. За да 
насърчи интереса на сина си към 
изкуството, Кони е планирала 
едномесечно пътешествие из 
Европа. Няма как пътуването 
да бъде отменено.  Дъглас тай-
но се надява, че тази екскурзия 
ще запали отново романтиката 
в брака им и ще му помогне да 
се сближи с Алби. От улиците 
на Амстердам до прочутите 
музеи в Париж, от кафенетата 
във Венеция до плажовете в 
Барселона, „Ние” е емоционално 
преживяване, с удоволствията 
и препятствията на дългото и 
трудно пътуване.

Ние
Дейвид Никълс

изд. “Ера”
352 стр., 15,00 лв.

софи Хана за lira.bg:

Как стигнахте до 
правото да напише-
те продължение на 

историите на Еркюл Поаро? Имаше 
ли конкурс?

- Не съм се състезавала с никого, 
за да получа правото да пиша за 
Еркюл Паоро. Но имах план от 100 
страници и знаех какво ще се случи. 
Беше нещо като готов цял роман 
в бележки. Получи се успешно. На-
правих го, за да може семейството 
на Агата Кристи да се запознае с 
всичко, което опитвам. Те останаха 
много доволни от всички елементи 
на историята още преди да съм 
започнала да я пиша. Но когато я 
направих най-накрая, открих, че 
писането на самия роман след този 
предварителен труд беше много по-
лесно. Всички елементи на сюжета, 
цялата конструкция на романа вече 
бяха готови и можех да се съсредо-
точа само върху написването му.

Интервю със Софи Хана на lira.bg



нови заглавия

Сивия вълк. бягството 
на адолф Хитлер
Саймън Дънстън; 
Джерард Уилямс
изд.: Сиела
брой стр.: 418
цена: 19.90 лв.

Кайрос
Валтер Бенямин
изд.: Критика и 
хуманизъм
брой стр.: 472
цена: 25.00 лв.

изкуството да не си 
вгорчаваме живота
Рафаел Сантандреу
изд.: Хермес
брой стр.: 272
цена: 14.95 лв.

Дарът на терапията
Ървин Д. Ялом
изд.: Колибри
брой стр.: 328
цена: 18.00 лв.

Фън Шуй за българи
Банко Пиронков
изд.: Фън Шуй Консулт
брой стр.: 174
цена: 18.00 лв.

Да поемеш 
отговорност. 
Животът е в ръцете ти
Натаниъл Брандън
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 260
цена: 15.00 лв.

любов призори. анна 
ахматова - амадео 
Модиляни
Елизабет Барийе
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 178
цена: 12.00 лв.

В търсене на 
средновековното 
време (Неравният път 
на българите VII-XV в.)
Христо Матанов
изд.: Гутенберг
брой стр.: 516
цена: 20.00 лв.

Интервю
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В новата Ви книга „Жените 
са спомен от Мрака” сте 
избрали удивителна смесица 
от герои – библейската Ева, 
Швейк, Сталин, Селинджър. 
Как събрахте тази „компа-
ния”?

В книгата преразказвам 
историята на три от най-из-
вестните библейски жени – Ева, 
Сара и Вирсавия. Защо го правя?  
За мен Библията е като необя-
тен лабиринт с много входове 
и смислови възможности. Ние 
познаваме популярната, бана-
лизирата страна на Великата 
книга. Аз се опитвам да вляза в 
някои от недотам известните 
галерии на лабиринта. В немалка 
част от книгата си измислям 
галерии, герои, епиграфи... Това 
е предизвикателство, което 
ми харесва. Въобще не ми е 
интересно да описвам житей-
ски истории и да „обогатявам” 
читателя с инфантилни поуки.

Жонглирате с лекота със случ-
ки от праисторически вре-
мена до ХХ век. Книгата Ви 
започва митологично, минава 
през случки от Световната 
война на Швейк , след това 
през „ръчното управление” на 
„Бащата на народите”, нео-
чаквано ни вкарва в писмо на 
Селинджър и завършва с „Ко-
декс на Лудите разказвачи”. 
Въобще роман ли е жанрът на 
тази книга?

Признавам, че книгата е 
насочена към един литературно 

изкушен читател. Тя е текст 
написан върху други текстове, 
палимпсест е. Някои неща са 
назовани, за други е само намек-
нато, трети са закодирани. 
Историята на всяка от геро-
ините е разказана по различен 
начин – през различни жанрове 
или през вече съществуващи 
и разпознаваеми литературни 
сюжети. Така например исто-
рията на Давид и Вирсавия е 
разказана през три светогледни 
и стилови модела – през Ярослав 
Хашек, Андрей Платонов и 
Джеръм Селинджър. „Кодекс на 
Лудите разказвачи” е обобщение 
на принципите на самата пост-
модерна литература, в един 
ироничен ракурс, разбира се. 
Що се отнася до жанра – нали 
романът е жанр, който може 
да поеме всичко. Докато не се 
измисли нещо по-добро.

Може ли да се каже, човечест-
вото не е мръднало и на крач-
ка в духовното си развитие 
от онези далечни времена до 
наши дни? Че пороците му, а 
и добродетелите, са извечни и 
нищо не се променя?

Не си представям развитие-
то на човека само като линейно 
и насочено „напред и нагоре”. 
Светът и днес е пълен с анах-
ронизми. В историческото си 
развитие добавяме едни неща, 
а други губим. Научаваме много, 
но и забравяме. Литературата 
ни е нужна, за да опазим онези 
неща, които лесно сме готови 

да захвърлим и да изоставим по 
пътя. Историята с основание 
е определяна като бюро за изгу-
бени вещи, пропаднали емоции, 
съсипани знания… От време на 
време някой трябва да ходи до 
„бюрото” и да търси изгубе-
ното. Наречете го вехтошар-
ство. Или го наречете „истори-
ческо знание”. 

Поели сте риска да влезете 
в кожата на вечни женски 
библейски образи – Ева, Сара, 

А
валери Стефанов:

валери сТефанов 
е литературовед, 
роден през 1956 
г. от 2002 г. е 
професор по история 
на българската 
литература в су „св. 
климент охридски”. 
неговите изследвания 
са ориентирани към широк 
кръг проблеми, свързани с нацио-
налната литературна история, 
с колективната идентичност, 
културната памет, идеологията 
и пр. главен редактор е на сп. 
„литературата”.
автор е на романите„изгубените 
магарета”, „някой отдолу”, 
„слепият градинар или душата 
си тръгва в 10:45” и „жените 
са спомен от мрака”, както и на 
много монографии.

Жените са спомен от Мрака
Валери Стефанов

изд. “Академична книжна борса”
254 стр., 15,00 лв.

ко спре да чете, човекът ще се върне 
към пещерата



нови заглавия

Векът на цар Самуил
Пламен Павлов
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 232
цена: 14.00 лв.

Свръхдушата
Ралф Уолдо Емерсън
изд.: Сиела
брой стр.: 260
цена: 12.00 лв.

Невропродажби. 
успешните продажби 
като наука
Саймън Хезълдейн
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 270
цена: 15.00 лв.

В търсене на 
Константинопол: 
пътеводител по Ви-
зантийски истанбул 
и околностите
Сергей Иванов
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 768
цена: 45.00 лв.

Съществуват и други 
хора. Вариации на 
тема
Джордж Блечър
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 218
цена: 14.00 лв.

Недовършената 
градина
Цветан Тодоров
изд.: Нов български 
университет
брой стр.: 394
цена: 15.00 лв.

Най-големите битки в 
българската история. 
Славни военни тактики
Тодор Петров; Георги 
Рачев
изд.: Прозорец
брой стр.: 124
цена: 14.00 лв.

попол Вух: древните 
истории на киче
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 264
цена: 19.00 лв.

валери Стефанов:

искам те
Федерико Моча
изд. “Skyprint”
382 стр., 14,99 лв.

Въображаема европа в личности
Андрей Пантев

изд. “Smart Books”
110 стр., 14,00 лв.

искам те

„искам те” е продължение на 
култовия за милиони млади хора 
по света роман „три метра над 
небето” на федерико моча. 

след две години, прекарани в 
ню йорк, степ се завръща отно-
во в рим. същият град, същите 
хора... и една нова любов. да, ще 
вдигнем малко завесата - може 
би за много от читателите ще 
е изненада, но в „искам те” баби, 
героинята от първата книга, 
има съвсем незначителна роля.

защото понякога магиите 
губят силата си. на тяхно мяс-
то обаче се появяват нови. сре-
щата на вечният бунтар степ 
(уж помъдрял, но всъщност все 
същият) с неустоимата джин 
слага началото на нови страсти 
и приключения, които той не е 
вярвал, че може да изживее с 
друга жена след баби.

по „три метра над небето” 
и „искам те” са заснети две 
филмови версии - италианска и 
испанска.

въображаема 
европа в 
личности

„въображаема европа в лично-
сти” на проф. андрей пантев за-
дава редица въпроси за европей-
ската идея: интелектуален порив 
или политически инструмент е 
тя, прелюдия от миналото или 
пътеводител към бъдещето, 
административно обединение 
или заявка за общоевропейска 
принадлежност?

историкът отговаря на 
тези и още много актуални 
дилеми, въвеждайки читателя в 
пъстрата галерия на лично-
стите, внедрили европейската 
идея, и „бащите - основатели” на 
обединена европа.

познати или забравени, 
интелектуалци, политици, 
крале и императори или скромен 
дякон от Карлово с мъченическа 
прозорливост - те ни помагат 
да осмислим мястото си в този 
уникален процес и перспектива. 
според левски европейската идея 
е вековен, неизвървян още път.

Вирсавия. Трудно ли се пише 
от женска гледна точка?

Женската гледна точка е пре-
ди всичко универсална човешка 
гледна точка. Но в случая се оп-
итвам да я постигна (най-вече 
при Ева и Сара) като осъзнато 
противопоставяне на мъжките 
стереотипи. При Вирсавия 
опитвам обратното – включ-
вам мощта на стереотипите. 
Жената е вековна функция на 
мъжкия поглед. Тя може да се 
еманципира по всички линии, но 
от мъжкия поглед – не. Мъжки-
ят поглед пожелава жената, но е 
редно да се научи и да я разбира. 
Мъжът е древно животно, кое-
то никога не е напускало гората 
със самките. Така и „другарят 
Сталин” ми е интересен не само 
през идеологическата фигура 
на Вожда-насилник, но и като 
образ на мучащия в първичното 
битие бик-мъж.

Зад високото в текста Ви 
прозира ниското и обратно-
то. Иронията ли е спасение-
то в живота?

Иронията не е спасение, тя 
е леко отдръпване от плът-
ността на всекидневието и от 
присъщите ни превземки. Тя е 
опит да проумеем, че разумът и 
лудостта са съседи и често за-
едно си пият бирата. Свикнали 
сме да славим високото, да бъ-
дем високомерни и високопарни, 
но е хубаво да държим и дъното 
на нещата. Една от главите в 
книгата поддържа точно тази 

теза – не само да се гордеем с 
високото било, но и да бродим 
по ниското, по дъното. Дъно-
то е трудно място, но е ценен 
психологически опит.

Сякаш мистиката на Каба-
лата Ви привлича, ако е така, 
защо?

Когато реалността е 
прекалено семпла, е нормално да 
търсиш опит другаде. Такава 
ми е човешката нагласа. Винаги 
съм се интересувал от тези 
неща. Сега изчетох целенасочено 
доста литература. Писането 
на всяка книга ми е като позна-
вателен дар, навлизам в различни 
области, изследвам пътища, по 
които отдавна не е минавано. 
Кабала е учението и спасени-
ето на един притиснат от 
историята народ. Когато са 
те притиснали тук, на земята, 
търсиш отговори от небето. 
И не само от него. 

Изчезващ вид ли е четящият 
човек? Защо в началото на 
ХХI в. започнахме да говорим 
за застрашително нарастване 
на неграмотността?

Не е изчезващ. Ако спре 
да чете човекът ще се върне 
към пещерата. Нека това да е 
електронната пещера. Надеж-
дата ми е, че и в електронната 
пещера се налага да четем. 

Интервюто взе Румен Василев
Цялото интервю на lira.bg

ко спре да чете, човекът ще се върне 
към пещерата



нови заглавия

от “Какво ще кажат 
другите?” до “Какво 
избирам аз?”
Мадлен Алгафари
изд.: Джуниър Партнърс 
ЕООД
брой стр.: 480
цена: 22.00 лв.

пати Дифуза
Педро Алмодовар
изд.: Бард
брой стр.: 192
цена: 13.99 лв.

Странно племе
Джон Хемингуей
изд.: Сиела
брой стр.: 208
цена: 11.00 лв.

К. Г. Юнг и Сабина 
Шпилрайн
Волфганг 
Мартинкевич
изд.: Леге Артис
брой стр.: 167
цена: 12.00 лв.

ислямизирани 
балкани: динамика на 
разказите
Евгения Иванова
изд.: Нов български 
университет
брой стр.: 254
цена: 15.00 лв.

уравнението на 
живота ни
Милка Кьосева
брой стр.: 320
цена: 16.00 лв.

уроците на душата и 
нейната мисия
Соня Чокет
изд.: Аратрон
брой стр.: 278
цена: 14.00 лв.

Забранената 
праистория
Франк Джоузеф
изд.: НСМ-Медиа
брой стр.: 256
цена: 16.00 лв.

Probook представя
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Номер 1 на „Ню Йорк 
таймс”, най-добра докумен-

тална проза на „Тайм” за година-
та, победител на „Лос Андже-
лис таймс” – „Несломен” счупи 
всички рекорди по престой в 
класациите за бестселъри. Само 
три нехудожествени книги са се 
задържали там по-дълго. 

През май 1943 г. самолет на 
американските военновъздушни 
сили е свален в Тихия Океан и 
изчезва. По-късно от водата 
изплува жив младият пилот 
заедно с двама летци и така за-
почва най-необичайната одисея 
от Втората световна война. 

Лейтенантът на име Луи 
Замперини, син на италиански 
емигранти в САЩ, в юноше-
ството си е с криминални 
прояви - разбива къщи, краде, 
бяга от дома си. Животът 
му се променя, когато става 
най-младият американски 
състезател по лека атлетика 
на Олимпиадата в Берлин през 
1936 г. Когато войната избухва, 
младият атлет се записва в 
армията и става пилот. 

След като самолетът му е 
свален, Замперини и прияте-
лите му плуват хиляди мили в 
открития океан с малко храна, 
без вода, преодолявайки акули-
те, жаждата, глада, обстрела 
от вражески самолети. Двама 
от тримата оцеляват. Стиг-
нали до предела на силите си, 
те попадат в плен на японски 
войници на Маршаловите 
острови и оцеляват в лагер за 

военнопленници при жестоки 
мъчения цели 2 години. Зампери-
ни казва, че е спасен от вярата 
си и силната си воля. 

След като е освободен, 
Замперини живее в Калифорния. 
За да се пребори с кошмарите, 
които го преследват, посещава 
японски затвор и пожелава да 
се срещне с мъчителите си, за 

да им прости. Основният му 
мъчител Мицухиро Уатанабе 
отказва да се види с него. 

Героят на тази потресаваща 
история почина на 97 години 
през юли тази година. Филм 
по книгата, режисиран от 
Анджелина Джоли, ще излезе на 
екраните по Коледа.

нигата, която счупи 
рекордите

“несломен”

К

Несломен
Лаура Хиленбранд

изд. “Probook”
536 стр., 17,99 лв.

лаура хиленбранд пише 
„несломен” в продължение 

на 7 години. това е втората 
й книга след „Seabiscuit: An 
American Legend”, издаде-

на през 2001 г. самата 
авторка има драматична 

съдба – докато учи, е диаг-
ностицирана със синдром на 
хроничната умора. омъжена 

е, живее във вашингтон и 
рядко напуска дома си заради 
здравословното си състоя-

ние. Казва, че преодолява 
физическите неудобства с 
интелектуални преживява-

ния във фантазията си.



нови заглавия

английско-български 
двуезичен картинен 
речник
изд.: Книгомания
брой стр.: 360
цена: 22.00 лв.

тримата велики 
български баси: борис 
Христов, Николай 
Гяуров, Никола 
Гюзелев
Александър Абаджиев
изд.: Жанет-45
брой стр.: 304
цена: 25.00 лв.

Цифрова фотогра-
фия с Photoshop 
версии CS6 & CC
Скот Келби
изд.: AlexSoft
брой стр.: 470
цена: 40.00 лв.

Дракони в райската 
градина
Карл Сейгън
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 258
цена: 17.00 лв.

испанско-български 
двуезичен картинен 
речник
изд.: Книгомания
брой стр.: 360
цена: 22.00 лв.

Микромотиви и 
макроповедение
Томас Шелинг
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 260
цена: 16.90 лв.

Немско-български 
двуезичен картинен 
речник
изд.: Книгомания
брой стр.: 360
цена: 22.00 лв.

любен Диманов. 
избрано (Графика, 
рисунка, Колаж, 
Живопис)
изд.: Гутенберг
брой стр.: 128
цена: 25.00 лв.

Трилогията „ХХ век” на Кен 
Фолет излиза между 2010 

и 2014 г. Тя се състои от кни-
гите „Крахът на титаните”, 
„Зимата на света” и „Прагът 
на вечността”. Първата книга 
проследява историята на 5 
взаимно свързани семейства – 
американско, германско, руско, 
английско и уелско – през турбу-
лентните събития в началото 
на ХХ век, включително Пър-
вата световна война, Руската 
революция и борбата на жените 
за право на вот. 

Втората част започва там, 
където първата свършва. Се-
мействата влизат във времена 
на социални, икономически и 
политически конфликти. Те са 
свидетели на издигането и краха 
на Третия райх, Испанската 
гражданска война, атомната 
криза и Студената война. 

Третата книга –  „Прагът 
на вечността” , продължава 
историята по време на Студе-
ната война, масовите поли-
тически движения и Виетнам, 
Берлинската стена, Кубинската 
ракетна криза, президентския 
импийчмънт, революцията и 

рокендрола, многобройните  
политически убийствата.

Източногерманската учи-
телка Ребека Хофман открива, 
че е била шпионирана от ЩАЗИ 
години наред и извършва спон-
танно действие, което ще се 
отразява на семейството й до 
края на животита му... 

Джордж Джейкс, дете на 
родители от различни раси, се 
разминава с кариера като кор-
поративен адвокат, за да се при-
съедини към министерството 
на правосъдието на Робърт Ф. 
Кенеди, и се озовава в центъра 
не само на събитията, породили 
битката за граждански права, но 
и в една много по-лична битка... 

Камерън Дюър, внук на 
сенатор, се възползва от шанса 
да извърши малко официален и 
неофициален шпионаж в името 
на кауза, в която вярва само за 
да открие, че светът е много 
по-опасно място, отколкото си 
е представял. 

Димка Дворкин, млад сътруд-
ник на Никита Хрушчов, става 
първокласен агент докато воен-
ната надпревара между САЩ и 
СССР стига до ръба на ядрена 

война, а неговата сестра близ-
начка Таня си изковава съдбата, 
която ще я отведе от Москва 
до Куба, Прага и Варшава и в 
историята.

Както във всички книги на 
Кен Фолет, и тук историче-
ският фон е отлично проучен и 
представен, действията са раз-
виват бързо, образите са нюан-
сирани и наситени. Със страст-

та и умението на истинския 
майстор, Фолет ни отвежда в 
свят, който мислим, че позна-
ваме, ала вече никога няма да ни 
изглежда същият. „Прагът на 
вечността”  е бестселър №1 в  
САЩ, Великобритания, Дания, 
Франция, Германия, Италия, 
Испания и др.

Артлайн представя
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оследната част 
на “ХХ век”

“прагът на вечността”

П

прагът на вечността
Кен Фолет

изд. “Артлайн Студиос”
1008 стр., 35,00 лв.

„дори след толкова книги фолет не 
губи умението си да пише толкова 
автентично, че да те накара да се 
чувстваш сякаш си там”. USA Today

„романът на фолет е съдър-
жателен, със заплетен сюжет, 
пленителна интрига и историческа 
атмосфера. динамична история 

за оцеляване през най-мрачните 
периоди”. Publishers Weekly

„Тази книга е епична. кен фолет 
създава енигматични персонажи 
и използва великите исторически 
събития, за да изгради вълнуващ 
сюжет. романът е успешен във 
всеки аспект”. Huffington Post



Работили сте в сферата на 
журналистиката. В коя ме-
дия, в кой отдел? Разкажете 
ни нещо за вас от живота ви 
преди да станете писател. 

Работих в онлайн вестника 
„Nettavisen”, който дълги години 
беше единственият вестник, 
който съществуваше в ин-
тернет. Бях повече редактор, 
отколкото репортер, както 
на самия вестник, така и на 
спортния отдел. Винаги съм се 
интересувал от спорт, играл 
съм много години футбол в 
Норвегия и следя най-различни 
спортове в свободното си вре-
ме. Всъщност преди да стана 
писател, се опитвах да бъда 
такъв. Прекарах много време в 
опити да пиша романи. Напра-
вих 4 неуспешни опита. Отне 
ми 15 години. Но не смятам 
това време за изгубено – това 
беше моето училище за писане. 
Знаех, че се подобрявам, затова 
всичко беше въпрос на търпе-
ние да остана верен на себе си 
и упорита работа, която да 
ме отведе някъде. Сега живея в 
собствената си мечта.

Случайно ли е, че журналист 
е главен герой във вашите 
романи? 

Не, изобщо. Реших, че след 
толкова години трябва да 
пиша за герой, когото познавам. 
Освен това той трябваше да 
има такава професия, която да 
му позволява да задава въпроси. 
Така решението се оказа лесно. 
Също реших да направя живота 
му близък до моя. Хенинг Юл 
живее в моя апартамент, раз-
хожда се по улиците, по които и 
аз се разхождам, дори споделяме 
някои интереси. Като спорт и 
музика. Той също свири на пиано 
и от време на време си компози-
ра по някоя песен.

Има много поредици с един 
главен герой. Какво при вас е 
по-различно от криминални-
те романи на вашите колеги?

Разликата е, че всичките 
ми книги са част от една и 
съща история. Има различни 
сюжети във всяка книга, но 
накрая всички ще се обединят 
в разкриването на голямата 
лична мистерия на Хенинг Юл. 
Няма да разкрия нищо засега, за 

да не разваля нещата, но не съм 
чул друг криминален писател да 
прави нещо такова. Ще стане 
нещо като телевизионен сериал, 
само че в книги.

Досега сте публикували 4 ро-
мана за Хенинг Юл, а петият 
ще излезе през 2015 г. Главният 
герой променя ли се, или вина-
ги е постоянна величина? 

Абсолютно, такава е първо-
началната идея. Изисквам това 
от всеки персонаж, независимо 
дали аз пиша за него/нея или 
е на някои от любимите ми 
писатели. Развитието е важно. 
Всички ние се развиваме във 
времето или поне се опитваме. 
Това трябва да бъде отразено в 
сюжетите.

Норвегия, както и другите 
страни от Скандинавския 
полуостров, има висок жизнен 
стандарт и ниска престъп-
ност. Защо при вас крими-
налната литература е много 
популярна? 

Опира до традициите. Ние 
четем криминални истории 
от 70-те години и имаме 
страхотни писатели, които 
поддържат интереса. Хората в 
Скандинавия четат много, не 
само криминална литература. 
Четенето е начин да избягаш 
от ежедневието. А всеки обича 
да се изплаши, стига да е за 
сметка на някой друг. Хората 
четат до 3 сутринта и когато 
приключат, гасят лампите и 
си казват: „Благодаря на Бог, че 
това не се случи на мен”.

Как приемате това, че ви 
сравняват със Стиг Ларшон? 
На автора на „Милениум” ли 
се дължи световната попу-
лярност на скандинавската 
литература? 

Той със сигурност е човекът, 
който направи скандинавската 

криминална литература попу-
лярна в цял свят. Той отвори 
много врати за писатели като 
мен. Не е единственият, защо-
то, както казах, имаме много 
велики автори през последните 
50 години. Не си падам обаче по 
сравненията. Вестниците в цял 
свят ме сравняват с Ю Несбьо. 
И макар да съм поласкан, че 
някой си мисли, че съм толкова 
добър, не искам читателите 
да си мислят за Несбьо, когато 
взимат мой роман. Защото, 
всъщност, те не го правят. Ис-
кам читателите да си мислят 
за Томас Енгер, когато взимат 
роман на Томас Енгер.

Убийствата на Брейвик про-
мениха ли по някакъв начин 
писането на криминални 

романи в родината ви?
Не, поне не засега. Има много 

писатели, които са си мислели 
да пишат за терористична 
атака в Осло, но впоследствие 
са се отказали заради травмата, 
която нанесе Андреш Брейвик. 
Ще минат много години преди 
някой да бръкне в тази рана, 
главно заради уважение към 
пострадалите. Но събитията 
от 22 юли 2011 г. не промениха 
начина, по който пиша романи-
те си. Изобщо.

Имате ли учители в писане-
то? Кой автор ви е оказал 
най-голямо влияние?

Нямам ментори, но разбира 
се, че съм повлиян от много 
велики писатели през годините. 
Започвам с Хенинг Манкел, та 
през талантите Джон Харт, 
Джилиан Флин и Том Франклин. 
Харлън Коубън също ми е люби-
мец от много години.

Интервюто взе Румен Василев
Пълният текст на 

интервюто на lira.bg

Ексклузивно
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Скандинавия четат 
не само кримиВ

томас енгер е роден в осло, норвегия, на 21 ноември 
1973 г. бил е журналист, но загърбва успешната си 
кариера заради литературата. още първият му роман 
„мнима смърт” се превръща в международна сензация 
(превод на 23 езика, бестселър в 15 страни). медии и 
критици от различни страни настояват едно: да за-
помним името на автора – томас енгер. не са случайни 
и сравненията, които правят, със стиг ларшон и 
неговия „миленуим”. 

Мнима смърт
Томас Енгер

изд. “Персей”
320 стр., 11,98 лв.
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“Домашен хляб”

Тайните на насъщния

Хлябът е велика и свещена 
храна за човечеството. 

Създаването му винаги е било 
свързвано с мистично свещено-
действие, а съвършеният хляб е 
считан за върховна благословия 
и се получава само с богат опит, 
задълбочени познания и редки 
майсторски умения. Сега може 
да постигнете това и у дома – 
благодарение на „Домашен хляб”.

Книгата съдържа повече 
от 40 илюстрирани рецепти 
за приготвяне на хляб с квас, 
без квас и с мая - всички те без 
помощта на специални уреди. 
„Домашен хляб” отделя внима-
ние на основните познания за 
печенето, характеристиките 
на различните зърна и брашна, 
ролята на температурата и 
на естествените ензими за 
качеството на хляба, по какво 
се различават маята и квасът. 
Тези знания са допълнени с прак-
тически съвети и обяснения, 
така че книгата да се превърне в 
най-добрия наръчник за печене на 
хляб в домашни условия.

Рецептите, създадени и при-
готвени от Ивелина Иванова, 
са вдъхновени както от нацио-
налните кулинарни традиции, 
така и от съвременното раз-
биране за здравословно хранене, 
приветстващо използването на 
древни зърнени култури като 
лимец и спелта, а също и от 
прилагането на щадящи суро-
вините техники на обработка 
като мелене в каменна мелница. 

В „Домашен хляб” ще 
откриете рецепти както за 
познати хлябове като франзела 
и пърленка, така и за тради-
ционните за различни култури 
лаваш, чапати и фокача. При 
приготвянето на някои хлябове 
ще ви изненадат вино, картофи 
и сушени домати - необичайни 
съставки, които само леко 
загатват за цялото световно 
разнообразие от хлябове. Кни-
гата на Ивелина Иванова ще е 
вашият доверен водач по пътя 
на майсторството.

Всички хлябове в книгата 
са илюстрирани с красиви и 
информативни снимки, а някои 
от рецептите са онагледени и 
с допълнителни фотографии, 
показващи основните етапи в 
приготвянето им. 

Снимките са дело на Ирина 
Гутова и Николай Камбуров.

Авторът на книгата 
Ивелина Иванова e шеф-готвач 
на menumag.bg и на списание 
„Меню” от самото им създава-
не. Автор е на много кулинарни 
книги. Директор и основен 
преподавател в Кулинарно 
училище „Меню”, лектор по 
теми, свързани с храната и здра-
вословното хранене на много 
конференции и презентации. За 
Ивелина Иванова готвенето 
е повече от професия - то е 
просто начин на живот. 

Притежава невероятния 
усет и талант да създава нови и 
вкусни ястия.

Домашен хляб
Ивелина Иванова

изд. “Gourmet Publishing”
152 стр., 29,00 лв.

нови заглавия

червена страна
Джо Абъркромби
изд.: Колибри
брой стр.: 560
цена: 20.00 лв.

тайната
Барбара Фрийти
изд.: Плеяда
брой стр.: 304
цена: 13.00 лв.

бели зъби
Зейди Смит
изд.: Жанет-45
брой стр.: 626
цена: 17.00

ангелски огън
Елена Алексиева
изд.: Black Flamingo
брой стр.: 280
цена: 16.00 лв.

луната, която убива. 
първа книга от 
дуалогията Сънната 
кръв
Н. К. Джемисън
изд.: Сиела
брой стр.: 430
цена: 17.00 лв.

Куклата на Кокошка
Афонсу Круш
изд.: Прозорец
брой стр.: 252
цена: 12.00 лв.

трите книги Кн.1: 
Демон, юда и 
магьосник
Венета Въжарова
изд.: Весела Люцканова
брой стр.: 286
цена: 14.00

Кръвта на другите
Симон дьо Бовоар
изд.: Колибри
брой стр.: 304
цена: 14.00 лв.



нови заглавия

Суперхраните срещу 
алергии
Под научната редакция 
на д-р Димитър 
Пашкулев
изд.: Хомо Футурус
брой стр.: 344
цена: 12.00 лв.

Виното - всичко, което 
трябва да знаем за 
него
Катрин Кол
изд.: Книгомания
брой стр.: 256
цена: 24.00 лв.

Не, това не са 
глезотии
Алисън Шейфър
изд.: Колибри
брой стр.: 344
цена: 15.00 лв.

Survival. VII част: 
Как да предпазим 
децата от злополуки
Доц. д-р Георги Д. 
Петров
изд.: Атеа Букс
брой стр.: 184
цена: 15.00 лв.

Как да управляваме 
енергията на парите
Джудит Норман
изд.: Паритет
брой стр.: 156
цена: 9.98 лв.

библията за гърба
Д-р Джени Сътклиф
изд.: Кибеа
брой стр.: 224
цена: 25.00 лв.

пътеводител 
амстердам/ National 
Geographic
изд.: Егмонт
брой стр.: 272
цена: 19.90 лв.

албум за бебешки 
спомени: Мики Маус
изд.: Егмонт
брой стр.: 48
цена: 29.90 лв.

Лабиринт представя
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“игра и забава”

бразът на страсттаО
За този роман важи правило-

то на студената вода – за да 
го усетиш, трябва да се гмур-
неш в него. Тук няма шеметно 
действие, което да те завърти 
във вихрушката си, няма резки 
сюжетни обрати, няма цял леги-
он герои с имена, които трудно 
ще запомниш.

Има само чувства, чувст-
веност, еротика, любов, 
обреченост, осветени така, че 
прогарят като с мощна лупа 
хартията.

Трима души поемат на дълго 
пътешествие из провинци-
ална Франция, за да открият 
географията на страстта. 
Младият американец Филип 
Дийн, загърбил нехайно щедрите 
дарове на доброто обществено 
положение, на престижния уни-
верситет и обезпечеността, се 
отбива без пари и планове,  уж 
за няколко дни в Отюн край Ди-
жон, при приятеля си – и той 
американец, а остава няколко 
месеца. Влюбва се в 19-годиш-
ната французойка Ан-Мари и с 

хищническата самоувереност на 
младостта я отнема от друг. 

През това време приятелят 
му само наблюдава отстрани – 
и мечтае, ревнува, завижда, фан-
тазира, дописва този огнен рай 
на чувственото, като нахлува в 
него чрез въображението си, во-
айорски и ни потапя  в разказа 
за превърнатата в поезия плът, 
за свят, който ни похлупва със 

стотиците неосъществени 
блянове и потиснати фантазии. 
Изправя ни пред въпроса – ще 
измине ли похотта, сластта 
дългия път до любовта? В 
„Игра и забава” това не става. 
Но в живота понякога се случва. 
Нали?

игра и забава
Джеймс Солтър
изд. “Лабиринт”

164 стр., 14,00 лв.

джеймс солтър е живата легенда 
на американската литература, 

един от най-уважаваните писате-
ли, смятан за „златния стандарт” 
в белетристиката отвъд океана.

известен е с безупречния си изчис-
тен стил, посочван като еталон 

от греъм грийн, сюзан зонтаг, сол 
белоу. носителят на пулицърова 

награда ричард форд стига дотам 
да твърди: „за читателите 

на белетристика е аксиома, че 
джеймс солтър пише американски 
изречения по-добре от всеки друг.”

роден е през 1925 г. в ню йорк и 
днес влага в книгите си 89-годиш-
на мъдрост. завършил е военната 

академия „уест пойнт”, ас от 
авиацията, сражавал се в Корей-

ската война. оцелява като по чудо 
в самолетна катастрофа: машина-

та се разбива, а той „се призе-
мява” на едно дърво. веднага след 

Корейската война заменя бойните 
полети със самотните дни на пи-

сателя. съученик е на джак Керуак, 
пръв приятел на робърт редфорд, 

на когото е посветен романът му 
„солови лица”, първоначално сцена-

рий за филм. пише малко, издава 
рядко, говори още по-рядко. на 50 

години става алпинист. от 2000 г. 
е член на американската академия 
за изкуства и изящна словесност.

джеймс солтър 
за „игра и забава”:
Еротиката е сърцевина и същ-
ност на романа. Това е очевидно. 
Ако използваме израза на Лорка, 
замисълът ми беше книгата да е 
„похотлива”, но чиста, исках да опи-
ша неща, които в известен смисъл 
са неизразими.

Интервю със Солтър на lira.bg





В един мартенски ден на 2007 
година  уличен музикант 

намира пред дома си ранен и 
болен котарак. Така започва 
спасителното и за двамата при-
ятелство между Джеймс Боуен 
и верния му другар Боб. Тогава 
Джеймс се бори със зависимост-
та от наркотиците, оцелявай-
ки ден за ден с припечеленото в 
калъфа на китарата из улиците 
на Лондон. Днес  той е скъсал с 
трудното си минало, написал 
е няколко книги и се e отдал на 
благотворителна дейност. Боб 
неизменно споделя „падението и 
възхода” на Джеймс и е сигурно 
най-известният котарак в 
света. Двамата са любимци на 
милиони в социалните мрежи. 

Книгите, в които Джеймс 
Боуен описва историята си, са 
бестселъри в много страни. Три 

от тях излязоха с голям успех и 
в България: „Уличният котарак 
Боб”, „Светът в очите на Боб” 
и „Преди да стана Боб”. 

Най-новата книга на Джеймс 
Боуен  излиза на български само 
три седмици след премиерата 
й в Лондон. В „Подарък от 
Боб” Джеймс Боуен откровено 
споделя спомените си за Коледа 
– по-скоро болезнени, откол-
кото приятни. Особено през 
годините, когато е бездомен 
наркоман, а Коледа е само по-
редният повод да се почувства 
отхвърлен и самотен. Но в кни-
гата няма съмосъжаление и тъга. 
„Подарък от Боб” е оптимис-
тична изповед  за топлотата и 
очарованието на Коледа, които 
Джеймс открива с помощта 
на четириногия си приятел.  И 
за радостта да даряваш, дори 

когато подаръкът е парче пъ-
строцветен бетон, албумче със 
снимки или няколко мили думи 
върху саморъчно изработена 
коледна картичка. 

Книгопис представя
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адостта да 
даряваш

“подарък от Боб”

Р

подарък от боб
Джеймс Боуен

изд. “Книгопис”
128 стр., 11,90 лв.



Истанбул от ХVI век: път-
ник без билет пристига 

в града с изключителен дар 
за Султана. Джахан е сам в 
непозната страна, без други 
земни притежания освен Чота, 
необикновен бял слон, предо-
пределен да стане част от 
султанската менажерия. И така 
започва епично приключение, 
което ще издигне младежа със 
скромен произход до най-висши-
те рангове на султанския двор. 
По пътя той ще срещне лукави 
придворни и лъжливи приятели, 
цигани, укротители на свирепи 
животни и красивата принцеса 
Михримах. На гърба на Чота 
той ще достигне до най-отдале-
чените кътчета на империята 
и обратно. И един ден ще влезе 
в полезрението на султанския 
архитект Синан – случайна сре-

ща, която ще промени съдбата 
на Джахан завинаги.

Разкошен и пищен, новият 
роман от Елиф Шафак е пленил 
очарованието на Истанбул, гра-
да на два континента, който 
възпява. Той е едновременно 
космополитен и интригуващ, 
груб, но въпреки това елеган-
тен, изобилстващ от любов 
и жестокост – ярък и жив. 
Изтъкан от всички цветовете 
на Османската империя, от 
времето когато Истанбул е 
пулсиращ от живот център на 
цяла цивилизация, „Майстора на 
куполи” е магичен и въздействащ 
разказ за едно момче и неговия 
слон, попаднали в свят на чудеса 
и опасности.

Елиф Шафак е най-четената 
писателка на Турция, утвърден 
автор на 12  книги, сред които 

„Любов”, „Копелето на Истанб-
ул” и „Чест”. Творбите й  са 
преведени на над 40 езика. 

чарованието на 
      Истанбул

“Майстора на куполи”

О
Егмонт представя
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Майстора на куполи
Елиф Шафак

изд. “Егмонт”
344 стр., 14,90 лв.








