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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 
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софия - витоша 
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тел: 02 4604060, 02 4604061, 
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софия - гРанд Хотел бългаРия 
бул “цар освободител” № 4 
тел: 02 4604063, bulgaria@helikon.bg 
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бул. “славянски” № 88, 
тел: 02 4604072, shumen@helikon.bg
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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

Коледа означава подаръци. А какво е хубавият подарък без 
прекрасна опаковка? 
Най-уютният празник наближава и е време да се мисли 
какво ще сложим под елхата. „Хеликон” ви предлага 
красивите кутии за подаръци на германската компания 
BUNTBOX, измислени от братята Герман и Симон Бродбек. 
„Тъй като не можехме да намерим опаковки, които ни 
харесват, решихме да ги създадем сами”, казват те на 
сайта си buntbox.com. Идеята им била да създадат кутии и 
пликове, които да са едновременно красиви, леки, удобни, от 
качествени материали и да се рециклират 100%. 
BUNTBOX, което в превод означава шарени кутии, са 
налични в цветовете на дъгата. Така „Хеликон” ще помогне 
подаръците ви за Коледа да се превърнат в най-красивите 
изненади. Изберете цвят и размер, какъвто ви е необходим – 
всеки сам може да комбинира цветовите нюанси. Няма да ви 
оставим без опаковка дори на най-нестандартния подарък. 
Чувалът на дядо Коледа тази година идва по-шарен и лъскав 
от всякога!

Най-оригиналният 
подарък е скрит в 
BUNTBOX

helikon.bg

цена от 250лв. до 1480лв.
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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
нещо лично
лий чайлд
обсидиан

невиждани академици
тери пратчет
архонт-в оод

моят таен любовен 
живот
иво сиромахов
сиела

майстора на куполи
елиф Шафак
егмонт

Копринената буба
робърт галбрейт
колибри

Книжарничката на 
острова
габриел зевин
кръгозор

убийства с инициали
софи хана
ера

великата китайска 
зоологическа градина
матю райли
бард

Ръката на сатаната
жозе родригеш душ 
сантуш
хермес

възвишение
милен русков
жанет 45

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1700
лв.

1199
лв.

1499
лв.

1495
лв.

1300
лв.

1400
лв.

2000
лв.

1490
лв.

999
лв.

1200
лв.

ново остава нагоре надолу връща се

Класации ноември
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нехудожествена литература
една необикновена съдба. 
автобиография
симеон II
сиела

Рубльовка – правилата 
на играчите
валерий панюшкин
слънце

българия- военният 
трофей на сталин
георги боздуганов
иK мак

шепот от 
стари дантели
магдалена гигова
ик арос

Крахът Кн.2 от 
Хроника на великото 
десетилетие
виктор суворов
Факел експрес

от „Какво ще кажат 
другите?” до „Какво 
избирам аз?”
мадлен алгафари
джуниър партнърс

Хлебната сода – пепел от 
божествения огън
росица тодорова
распер

монахът, който продаде 
своето ферари
робин Шарма
екслибрис 

забранената праистория
Франк джоузеф
нсм-медиа

скритият дар
джериес авад
AMG Publishing

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1690
лв.

1299
лв.

1200
лв.

1700
лв.

1800
лв.

2200
лв.

1000
лв.

1000
лв.

1600
лв.

1000
лв.

К н иж аря т 
п ре п о р ъ ч в а

Да надскочиш 
плътското

любина йоРданова
хеликон-русе

„игра и забава” е зашеметяващ 
с изключително пестеливия си и 
образен език. все едно е хайку, а 
не роман.трябва да се чете тихо 
и търпеливо. защото това е 
една любовна история, която е 
на границата между реалността 
и фикцията; между движението и 
статичността; между любовта 
и секса; между чувствената 
първичност и сдържаната еро-
тичност; между приютяването 
и бягството; между живота 
и смъртта. този, който ни я 
разказва, го прави внимателно 
и безшумно. сякаш не същест-
вува, но тайно наблюдава и 
измисля една плътска любов, 
за да я обезсмърти и преживее, 
макар и да е чужда.

действието се развива през 
60-те години на XX в. във Фран-
ция. атмосферата е автентич-
на. романтична. разказвачът 
преследва във въображението 
си ан-мари и дийн, измисляйки 
детайлно моментите между 
тях.  бунтарят Филип се опитва 
да избяга от все по-задушава-
щата го и все по-омагьосваща 
сила на голото тяло на ан-мари. 
а тя иска да задържи до себе 
си изплъзващия й се любовник.
надбягване, което ги оставя без 
дъх от непрестанната нужда 
един от друг.

това е книга за липсата на 
смелост да се влюбиш и за лип-
сата на смелост да надскочиш 
плътското и да се гмурнеш в 
дебрите на любовта.

защото няма нищо за губене 
– смъртта чака винаги в края 
на пътя. а понякога те среща 
и в средата, ако се опиташ да 
избягаш.
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Класации ноември

ново остава нагоре надолу връща се

тийн книги
дневникът на един 
дръндьо: в плен на снега
джеф кини
дуодизайн

вината в нашите звезди
джон грийн
егмонт

Кръвта на олимп
рик риърдън
егмонт

сняг вали
джон грийн
егмонт

Къде си, аляска?
джон грийн
егмонт

основа Кн.4 
от поредицата лукс
дженифър л.  арментраут
егмонт

дивергенти
вероника рот
егмонт

фор
вероника рот
егмонт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1190
лв.

990
лв.

1290
лв.

1290
лв.

990
лв.

1290
лв.

голяма книга 
на българските 
владетели
станчо пенчев
пан 790

лв.

1990
лв.

990
лв.

малкият принц
антоан дьо сент 
екзюпери
лъчезар минчев

600
лв.

електронни книги
уроци на трейдъра 
милионер – книга втора: 
програмиране на успех
стефан трашлиев
цибрица-2009

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

тайните дневници на 
мис миранда чийвър
джулия куин
тиара букс

основа Кн.4 
от поредицата лукс
дженифър л.  арментраут
егмонт

майстора на куполи
елиф Шафак
егмонт

Копринената буба
робърт галбрейт
колибри

вечерята
херман кох
колибри

неочаквана любов Кн.4 
от Рискована любов
керелин спаркс
тиара букс

отпор Кн.5 
от поредицата лукс
дженифър л.  арментраут
егмонт

зовът на кукувицата
робърт галбрейт
колибри

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

700
лв.

850
лв.

700
лв.

1099
лв.

1200
лв.

1200
лв.

1299
лв.

1099
лв.

990
лв.

600
лв.

уют, топлина и любов – с тях 
асоциираме коледа. насядали 
около богатата трапеза, обзети 
от празничното настроение, 
щастливи, че сме заедно с най-
близките ни хора.

не такива коледи помни улич-
ният музикант джеймс боуен. 
семейството му се е погрижило 
да свързва това време от годи-
ната само с тъжни и самотни 
преживявания. по-късно джеймс 
посяга и към наркотиците, 
които го довеждат дотам, че да 
посреща празника на улицата…

до появата на боб…
три години, откакто са се 

срещнали и са станали нераздел-
ни. три години, откакто джеймс 
боуен е открил своя смисъл за 
промяна. отново наближава 
коледа, но за двамата приятели 
тя ще бъде различна – ще бъде 
истински празник, стига само 
да се уредят някои подробности 
като ток, отопление, храна и 
разбира се – подаръци. за да ги 
осигурят, джеймс и боб отново 
излизат на улицата. „подарък от 
боб” не е просто книга за един 
човек и неговия котарак, а разказ 
за надеждата и приятелството, 
за топлината и щастието, 
скрити в малките незабележи-
ми неща. „подарък от боб” е и 
притча за радостта да даряваш, 
без да очакваш в замяна.

боб ни гледа умно от корица-
та на книгата и се чудим с какво 
ли е толкова специален този 
котарак. прочетете книгата и 
ще разберете! боб е чудото на 
джеймс! боб е неговата коледа!

К н иж аря т 
п ре п о р ъ ч в а

За надеждата и 
приятелството

ХРистинКа сеРафимова
хеликон-благоевград



Класации ноември

6

българска художествена литература
моят таен любовен 
живот
иво сиромахов
сиела

възвишение
милен русков
жанет 45

войната на буквите
людмила Филипова
егмонт

сексът и комунизмът
милена Фучеджиева
Enthusiast

Калуня-каля
георги божинов
хермес

български работи
иво сиромахов
сиела

физика на тъгата
георги господинов
жанет 45

владетелите (свободни 
асоциации)
калин терзийски
сиела

18% сиво
захари карабашлиев
сиела

боже, защо господ лъже?
нидал алгафари
джуниър партнърс

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

999
лв.

1400
лв.

1400
лв.

1200
лв.

1200
лв.

1200
лв.

1495
лв.

1600
лв.

1690
лв.

1300
лв.

Промоцията е валидна до 
31.12.2014 г. или до изчерпване 
на количествата.

Промоцията е валидна до 31.12.2014 г. или до изчерпване на количествата.



Промоцията е валидна до 31.12.2014 г. или до изчерпване на количествата.

www.helikON.Bg  Нови заглавия

Жените, които обичат 
твърде много
Робин Норууд
изд.: AMG Publishing
брой стр.: 296
цена: 12.95 лв.

радикална честност. 
Да променим живота 
си, като казваме 
истината
Брад Блантън
изд.: Изток-Запад
цена: 15.00 лв.

Пътепис
Евлия Челеби
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 348
цена: 17.00 лв.

Щастлив ли си? 
10 способа да 
промениш живота 
си и да намериш 
щастието
Барбара Бергер
изд.: Паритет
брой стр.: 272
цена: 14.99 лв.

Крахът Кн.2 от 
Хроника на Великото 
десетилетие
Виктор Суворов
изд.: Факел Експрес
брой стр.: 326
цена: 18.00 лв.

опитът на един 
глупак 2
Мирзакарим Норбеков
изд.: Жануа 98
брой стр.: 388
цена: 14.00 лв.

Пориви и покруси: 
създаването на 
сДс и борбата за 
демокрация 1989-1992
Димитър Ненов
изд.: Рива
брой стр.: 772
цена: 20.00 лв.

интригата да 
съблазняваш. осем 
нюанса на любовта
Лариса Ренар
изд.: Паритет
брой стр.: 184
цена: 13.99 лв.

Любимите ви книги

за книгите и хората
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любов елиф Шафак 14.90 лв.

монахът, който продаде своето ферари робин Шарма 10.00 лв.

география на блаженството ерик уайнър 18.00 лв.

скритият дар джериес авад 10.00 лв.

възвишение милен русков 13.00 лв.

тайната/ The secret ронда бърн 20.00 лв.

шантарам грегъри дейвид робъртс 27.00 лв.

проницателят анди андрюс 11.99 лв.

не пипай тази книга! Ян ван хелсинг 17.00 лв.

малкият принц антоан дьо сент-екзюпери 6.00 лв.

трима другари ерих мария ремарк 16.00 лв.

триумфалната арка ерих мария ремарк 18.00 лв.

сидхарта херман хесе 14.00 лв.

тай-пан/ Комплект т.1-2 джеймс клавел 36.00 лв.

джонатан ливингстън чайката ричард бах 15.00 лв.

яж, моли се и обичай елизабет гилбърт 15.00 лв.

мостовете на медисън робърт джеймс уолър 13.00 лв.

една Коледа в париж у. съмърсет моъм 14.00 лв.

повратната точка малкълм гладуел 13.99 лв.

пърси джаксън и боговете на олимп рик риърдън 9.99 лв.

петдесет велики разказвачи. сборник т.2 12.00 лв.

български хроники т.4 стефан цанев 14.99 лв.

Кал, пот и сълзи беър грилс 20.00 лв.

фермата на животните джордж оруел 11.00 лв.

физика на тъгата георги господинов 14.00 лв.

шогун т.1-2/ Комплект твърда подвързия джеймс клавел 40.00 лв.

майстора и маргарита михаил булгаков 18.00 лв.

в цъфналата ръж робърт бърнс 12.00 лв.

петдесет нюанса сиво е л джеймс 16.99 лв.

Къде си, аляска? джон грийн 9.90 лв.

да убиеш присмехулник харпър ли 13.99 лв.

he
lik

on
.bg
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Противоположностите 
се събличат
Керстин Гир
изд.: Ибис
брой стр.: 256
цена: 11.90 лв.

тайландски загадки
Колин Котрил
изд.: Прозорец
брой стр.: 302
цена: 15.00 лв.

свещеният танц
Беа Нади
изд.: Бард
брой стр.: 352
цена: 15.99 лв.

Виенско ноктюрно
Вивиан Шотуел
изд.: Сиела
брой стр.: 304
цена: 15.00 лв.

Правосъдие
Карън Робърдс
изд.: Калпазанов
брой стр.: 352
цена: 15.00 лв.

магията на сенките 
Кн.2 от трилогията 
“родът о’ Дуайър”
Нора Робъртс
изд.: Хермес
брой стр.: 352
цена: 14.95 лв.

разкаянието на Диего
Боряна Дукова
изд.: Ера
брой стр.: 246
цена: 12.00 лв.

Великата китайска 
зоологическа градина
Матю Райли
изд.: Бард
брой стр.: 384
цена: 14.99 лв.

Enthusiast представя

8

Сексът и комунизмът” 
разказва за невъзможната 

любов между два елита – кому-
нистическия и този от преди 
9 септември 1944 г., както и за 
бруталното сексуално съзря-
ване на една тийнейджърка по 
времето на социализма. „Това, 
което Лола иска, Лола получава” 
е името на песен от мюзикъла 
„Проклетите янки”. С българ-
ската Лола нещата не стоят 
така, защото под привидната 
привилегирована подреденост 
на живота й в София или 
Париж се крие невъзможността 
да получи това, което желае 
най-много – то изглежда като 
любов, а всъщност е свобода. 

Романът проследява живота 
на три забележителни жени 
– Анастасия, Маруся и Лола. 
И трите принадлежат на 
различни поколения, но като че 
ли са затворени в една и съща 
клетка. Съвършено различни 

една от друга, но и едновремен-
но много еднакви – животът 
е изискал от тях повече сила 
и смелост, отколкото може 
да прояви нежната половина 
на човечеството. Сексуално 
насилие, отчуждаване, болезнено 
приключване на приятелства, 
шпионаж в името на кариера-
та и семейството, секс като 
обезболяващо средство, страх, 
с който е просмукано обще-
ството на всички нива – всичко 
това бавно и подмолно руши 
живота им.

Милена Фучеджиева пише 
роман, който „връща лентата” 
като на кино, за да даде няколко 
важни урока по история и 
житейски опит на зрителите. 
Като в сериал с всеки следващ 
епизод героите добиват все по-
голяма пълнота на образите си, 
а разказът става многопластов. 
Тъжната истина за реалистите 
ще бъде, че днес, години по-къс-

но, почти нищо в България не 
се е променило, само героите са 
други – малко “по-ъпдейтнати” 
от съвременността. В разрез 
със строгата соцатмосфера 
от страниците на романа 
зазвучават силно най-популяр-
ните парчета на „Deep Purple”, 
„Uriah Heep”, „Led Zeppelin”, 
„Pink Floyd”. Къси поли, джинси 
„Levi’s”, ароматни дезодоранти, 

скатани бутилки „Балантайнс” 
и някои други рядко срещани 
стоки от Корекома, скрита 
книга на Солженицин в шкафа, 
са сред първите признаци на 
предстоящия морален и духовен 
преход, чрез който героите от-
чаяно търсят своето спасение.

евъзможната 
свобода

“Сексът и комунизмът”

Н

сексът и комунизмът
Милена Фучеджиева

изд. “Enthusiast”
296 стр., 16,00 лв.

на 10 ноември пространството за събития, срещи и изложби „+това“ 
се оказа тясно за всички желаещи да споделят заедно с милена фуче-
джиева публикуването на романа й „сексът и комунизмът“ . датата 
на събитието е избрана неслучайно, мястото също, защото голяма 
част от историята в книгата е написана именно в арт атмосферата 
на заведението. премиерата уважиха соломон и гергана паси, Христо 
друмев, евелина борисова, линда Русева, любен дилов-син, леа Коен, 
Радослав парушев, богдан томов, биляна петринска, Румен Рачев, 
екатерина генова, филип Цанов, владимир тодоров, михаела стойкова, 
проф. мирослава Кадурина  и други, много близки, приятели и колеги на 
писателката.
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Властта на президента
Том Кланси
изд.: Прозорец
брой стр.: 568
цена: 20.00 лв.

отровни думи
Майте Каранса
изд.: Емас
брой стр.: 296
цена: 11.00 лв.

Писъци от Бейоглу
Мурат Тунджел
изд.: Еднорог
брой стр.: 156
цена: 12.00 лв.

Котешки писма
Ойя Байдар
изд.: Летера
брой стр.: 212
цена: 13.00 лв.

серафина: В царството 
на драконите Кн.1
Рейчъл Хартман
изд.: Хермес
брой стр.: 400
цена: 14.95 лв.

сигурно се шегувате, 
г-н файнман! 
(Приключенията на 
един любопитко)
Ричард Файнман
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 334
цена: 18.00 лв.

Калуня-каля
Георги Божинов
изд.: Хермес
брой стр.: 352
цена: 14.95 лв.

Въртоп
Теодора Бургуджиева
изд.: Летера
брой стр.: 180
цена: 12.00 лв.

Сравняваният с Макс Фриш носител на редица награди Тим 
Крон е истински феномен. С излизането на последния му роман 

„Vrenelis Gаеrtli” Крон измества от челното място в класациите за 
бестселъри в Швейцария автори като Паулу Коелю, Дона Леон и 
Паскал Мерсие. Романът му „На морето” също се радва на невиждан 
успех. „Der Tages Anzeiger” определя произведението като „една 
от онези книги, които не можеш да оставиш настрана до самия 
край. Това е трилър без герои и злодеи, но с мистериозни трагич-
ни случаи, които поставят пред читателя въпроси за вината и 
прошката.”

„На морето” е роман, в който напрежението расте, а читате-
лят остава без дъх. Той сякаш пропа-
да стремително надолу в мрачната 
история от миналото. Книгата 
започва като откъс от френско кино 
и завършва като грандиозен холивуд-
ски филм. Тим Крон не избягва нито 
сравнително щастливия край, нито 
моралния урок, който дава със своя-
та история. Швейцарският автор 
показва и невероятната способност 
на децата да посочат правилния път 
в труден момент.

След огромния успех на „Непреодолимо желание” наставникът 
на руските детективи, приятелят и ученикът на легендарни-

те братя Вайнер и Юлиан Семьонов – Сергей Устинов, ще зарадва 
българската публика с нова доза криминален гений. Руският писател 
е автор на много романи и заснети по тях филми и телевизионни 
сериали с остър сюжет, които са признати за еталон в жанра. 

Със „Стъклената къща” пред чи-
тателя отново е налице великолепен 
образец на детективски роман, в кой-
то интригата се движи от страх, 
алчност и ненавист, които заемат 
мястото на минала любов. През 2001 
г. по романа е заснет детективски 
сериал от 8 епизода по сценарий на 
Сергей Устинов, режисьор Всеволод 
Плоткин и Игорь Скляр в ролята на  
Стас Северин.

на морето

стъклената къща

на морето
Тим Крон

изд. “Enthusiast”
316 стр., 15,00 лв.

стъклената къща
Сергей Устинов

изд. “Enthusiast”
328 стр., 12,00 лв.

Подозрение
Джоузеф Файндър

изд. “ProBook”
400 стр., 15,90 лв.

готов ли си за следващата 
криза? може би си казваш: „хайде 
стига вече с тези кризи!”? не, не 
става въпрос за икономика или 
политика. ако се замислиш и се 
огледаш наоколо, ще забележиш, 
че всеки от нас или се намира в 
криза, или излиза от криза, или се 
е отправил към поредната криза 
в живота си. може ли човек да 
контролира връхлитащите го 
кризи и да ги преодолява? да, ко-
гато има правилна гледна точка 
към тях. а как можеш да си я 
осигуриш? стани проницател! 
какво точно e „проницател”? така 
се наричат хората, способни да 
забелязват неща, които другите 
пропускат. анди андрюс – чо-
векът, превърнал се от клошар 
в една от най-влиятелните 
личности в америка, ще ви даде 
нова перспектива.

„стани проницател” е 
196-минутна аудиопрограма на 
български език в MP3 формат, 
придружена от книга с пълния 
текст на записа.

стани проницател
Анди Андрюс
изд. “Skyprint”
104 стр., 19,90 лв.

“подозрение” е най-новият 
трилър на бестселъровия автор 
джоузеф Файндър. той разказва 
за самотен баща, който трябва 
да направи съдбоносен избор. 
творбата беше публикувана на 
английски през май тази година. 
критиката в саЩ я определи 
като най-добрия роман на 
Файндър.

„задължителен за четене 
трилър... “подозрение” е несъм-
нено най-добрият роман на джо-
узеф файндър до момента, а 
той все пак е един от най-добри-
те автори на трилъри в днешно 
време. авторът майсторски 
кара читателя да почувства 
всяка емоция, да подскача при 
всеки шок и да трепери при все-
ки обрат на историята, която 
дани трябва да превъзмогне.”
 асошейтед прес

стани 
проницател

подозрение
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разпоредителите на 
смута
Христо Караславов
изд.: Издателство 
Президент
брой стр.: 284
цена: 15.00 лв.

изабел. апогеят на 
властта
Мартин Маурел
изд.: Ера
брой стр.: 608
цена: 20.00 лв.

море на призраците 
кн.1 от Хрониките на 
гробарите
Алън Камбъл
изд.: Бард
брой стр.: 384
цена: 17.99 лв.

фантом
Ю Несбьо
изд.: Емас
брой стр.: 508
цена: 18.00 лв.

Вила с басейн
Херман Кох
изд.: Колибри
брой стр.: 352
цена: 16.00 лв.

Грегор и тайните знаци 
Кн.4 от Подземните 
хроники
Сюзан Колинс
изд.: Екслибрис
брой стр.: 320
цена: 12.00 лв.

Последният дъх на 
мавъра
Салман Рушди
изд.: Колибри
брой стр.: 454
цена: 20.00 лв.

Последните думи на 
рафаел игнейшъс 
финикс
Пол Зюсман
изд.: Бард
брой стр.: 400
цена: 15.99 лв.

Буря навръх Бъдни вечер 
преобразява малък град в ро-

мантичен рай – такъв, какъвто 
сме свикнали да гледаме само във 
филмите. Или поне донякъде. 
Все пак не всяка студена и мокра 
разходка из средата на нищото 
завършва с целувка от очарова-
телен непознат. И никой не би 
предположил, че експедиция през 
метър сняг в търсене на нещо 
топло за пиене би събудило 
чувства двама стари приятели. 
Или че пътят обратно към 
истинската любов започва с без-
божно рано ставане за работа. 

 „Сняг вали” е колекция от 
три зимни романтични исто-
рии, дело на едни от най-утвър-
дените писатели за тийнейджъ-
ри. Благодарение на Джон Грийн, 
Морийн Джонсън и Лорън 
Миракъл магията на празници-
те ще завладее читателите с 
тези забавни и очарователни 

истории за любов, романтика и 
спиращи дъха целувки. 

Книгата е безспорен бест-
селър на „Ню Йорк таймс”. В 
края на септември филмовата 
компания „Юнивърсъл пикчърс” 
купи правата за екранизация на 
„Сняг вали”.

Егмонт представя

10

ри романтични 
истории

“Сняг вали”

Т

сняг вали
Джон Грийн, Морийн Джонсън, Лорън Миракъл

изд. “Егмонт”
328 стр., 12,90 лв.

„препратки към съвременната 
култура, забавни романтични 
развръзки и силни герои отличават 
книгата.” Kirkus Reviews

„нежни, без да бъдат сантимен-
тални, тези внимателно изпипани 
истории за тийнейджърска любов 
ще стоплят читателите по праз-
ниците.” School Library Journal

„сюжетът е като красива коледна 
елха – стегнат, но пленителен.”

Booklist

„чаровно трио от взаимносвърза-
ни новели.” Horn Book

джон грийн е добре познат на 
българските читатели с романите 

си „къде си, аляска?”, „хартиени 
градове”, „множество катрини”, 

„уил грейсън, уил грейсън” и „вината 
в нашите звезди”. екранизацията по 

историята на хейзъл и гас пожъна 
невероятен успех с излизането си 

по кината през юни, а филмирането 
на „хартиени градове” развълнува 

феновете из цял свят – лентата ще 
завладее киносалоните по света в 

края на юни 2015 г. 

морийн джонсън е завършила 
творческо писане и театрална 
драматургия в университата 

колумбия. тя е автор на 10 романа 
за тийнейджъри, сред които 13 Little 

Blue Envelopes, Suite Scarlett и The 
Name of the Star. 

лорън миракъл е автор на множе-
ство книги за тийнейджъри. печели 

любовта на читатели и критика 
още с първия си роман Kissing Kate 

през 2004 г., номинран от Booklist в 
класацията топ 10 тийн романса и 

топ 10 книги от нови писатели. 
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малка звезда
Йон Айвиде Линдквист
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 414
цена: 20.00 лв.

анна в рокля от кръв
Кендар Блейк
изд.: Сиела
брой стр.: 288
цена: 12.90 лв.

Бариерата
Павел Вежинов
изд.: Сиела
брой стр.: 120
цена: 10.00 лв.

смъртта като 
изкуство
Александра Маринина
изд.: Хермес
брой стр.: 488
цена: 14.95 лв.

инструкции срещу 
горещата вълна
Маги О’Фарел
изд.: Амат-Ах
брой стр.: 292
цена: 14.60 лв.

избрани съчинения 
т.3: скици из лондон. 
иманяри
Асен Христофоров
изд.: Кралица Маб
брой стр.: 582
цена: 16.00 лв.

истории за 
чародейства 
от кабинета на 
приказливия
Пу Сунлин
изд.: Фама
брой стр.: 246
цена: 14.00 лв.

тамбос
Людмила Миндова
изд.: Жанет-45
брой стр.: 78
цена: 12.00 лв.

дерек ланди е ирландски 
автор и филмов сценарист. 

роден е през 1974 г. в дъблин, 
ирландия. преди да се захване 

сериозно с писателска дей-
ност, работи в зеленчуковата 
ферма на родителите си. има 
черен колан по кенпо и резлив 

хумор, а един от любимите му 
сериали е „бъфи, убийцата на 

вампири”.
дерек е написал два сценария за 
филми – спечелилия награда IFTA 

(Irish Film and Television Awards) 
сериал „мъртви тела” (2003) и 
черната комедия „Boy Eats Girl” 
(2005). самият ланди пък е но-

миниран в категорията “най-
добър сценарий”. въпреки успе-
ха си като сценарист, ланди е 

разочарован от ограниченията 
и изискванията на работата 

в екип, която върви ръка за 
ръка с процеса на създаване на 

филми, поради което решава да 
се преориентира към писането 

на книги. първият му голям 
световноизвестен проект е 

детско-юношеската поредица 
„скълдъгъри плезънт”, състоя-

ща се от 9 романа. 

Артлайн представя

11

Това е осмата част от най-
голямото, най-забавното, 

най-вълнуващо комедия-хорър 
приключение във вселената!

Най-накрая войната започна.
Но това не е война между 

добро и зло или между светлина 
и мрак – това е война между 
Убежища. Твърде дълго Ирланд-
ското убежище е подложено 
на поредица от атаки, които 
са на път да доведат света до 

неговия край, така че останали-
те Убежища искат да вземат 
нещата в свои ръце! Съюзници 
се превръщат във врагове, прия-
тели в съперници, а Скълдъгъри 
Плезънт и Валкирия Каин тряб-
ва да се съюзят с Мъртъвците, 
ако искат да имат някакъв шанс 
да изравнят баланса в силите и 
да разкрият огромната конспи-
рация, планирана с години.

Но докато тази война е 
едва започнала, една друга битка 
започва в самата Валкирия. Дар-
кесата – нейната безумно силна 
тъмна страна – е на път да се 
покаже на повърхността. И 
ако Валкирия се подхлъзне дори 
за миг, Даркесата ще изпепели 
целия свят.

ълнуващо хорър 
приключение

“последната битка на мъртъвците”

в

Последната битка на мъртъвците
Дерек Ланди

изд. “Артлайн”
15,99 лв.

дерек ланди за lira.bg:

Сигурен ли си, че ти и Скълдъгъри 
не сте един и същи човек?

Имаме някои прилики, така си 
е. Имаме една и съща гледна точка 
по много въпроси, имаме навика 
да правим неподходящи шеги в 
неподходящи моменти, освен това 
Скълдъгъри, подобно на мен, е убеден 
в собствената си гениалност! 
Всъщност, единствените разлики 
между двамата са, че той е малко 
по-компетентен от мен, облича 
се малко по-добре и може би е леко 
по-слаб!

Какво те вдъхновява по принцип?
Всичко. Всичко, което проче-

та, гледам, чуя и видя. Когато си 
писател, всяко преживяване е ценно, 
дори лошите. ОСОБЕНО лошите.

Цялото интервю с Дерек Ланди 
на lira.bg

ексклузивно
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Владетелят
Николо Макиавели
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 298
цена: 20.00 лв.

Как Пруст може да 
промени живота ви
Ален де Ботон
изд.: Евролайт Груп
брой стр.: 226
цена: 18.00 лв.

мир на страха ни. 
Бележки под линия
Георги Мишев
изд.: Хермес
брой стр.: 528
цена: 17.95 лв.

Притча за голямото 
крило
Луис А. Тарталя
изд.: Кибеа
брой стр.: 172
цена: 10.00 лв.

Бъдете очарователни. 
съвременните добри 
маниери
Едуард Систър; 
Франсиска Йънг
изд.: Хомо Футурус
брой стр.: 336
цена: 15.00 лв.

човекът в търсене на 
себе си
Роло Мей
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 276
цена: 15.00 лв.

Покой на ума. 
Постигане на пълно 
присъствие тук и сега
Тик Нят Хан
изд.: Сиела
брой стр.: 112
цена: 11.50 лв.

тичай или умри
Килиан Жорнет
изд.: Вакон
брой стр.: 214
цена: 17.00 лв.

Обсидиан представя
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Невероятното пътешест-
вие на факира, който се 

заклещи в гардероб на ИКЕА” 
на Ромен Пуертолас донесе на 
автора наградата „Жул Верн” 
тази година. Публикувана на 
френски през 2013 г., книгата се 
превърна веднага в литературен 
феномен – издадена e на 33 езика 
досега.

Романът разказва за ин-
дийския факир Аджаташатру 
Лаваш Пател (засега произнасяй-
те името му както си искате), 
който има една мечта: да си 
купи най-новия модел легло за 
факири, който ИКЕА е пуснала 
на пазара. Приятелите и почи-
тателите му в Индия успяват 
да съберат пари за самолетен 
билет до Франция, където има 
магазини на шведската верига.

Аджаташатру попада в 
Париж с взет назаем копринен 
костюм и една-единствена 
банкнота от 100 евро, отпеча-
тана от неговия братовчед и 
помощник във всички измами. 
И тъй като тя му е нужна, за 
да си купи леглото от пирони, 
находчивият индиец решава да 
пренощува в ИКЕА. Скрива се в 
един гардероб, но същата вечер 
тази мостра е транспортирана 
в Лондон. От там Аджаташа-
тру попада в Барселона, след 
това в Рим и после в Триполи. 
По време на невероятното си 
пътешествие той вижда раз-
търсващи неща, за които не е 
подозирал, и среща хора, които 
го променят завинаги.

След като историята за 
факира се превръща в сензация, 
38-годишният Ромен Пуертолас 
повтаря успеха на героя си, 
също за нула време. И дори го 
надминава. В момента авторът 
завършва сценария на филма. 
Пуертолас е фен на дългите  
заглавия. Харесва му да нарича 
героите си на свои приятели 
или на известни личности (с 
леки промени, както в случая 
със Софи Марсо). Твърди, че е 
написал голяма част от дебют-
ния си роман на айфона си в 
обедните почивки и в метро-
то, а останалото на каквото 
му попадне – върху опаковки от 
дъвки, митнически декларации 
и дори върху ризите си. На 
телевизионните интервюта 
и срещи с читатели понякога 
се появява със ситно изписана 
отгоре до долу риза. Поне не я е 
писал на тъмно, защото редове-
те са много прави.

Полуфранцузин, полуиспа-
нец, Пуертолас има интересна 
биография. Преди да изскочи 
като факир на литературната 
сцена, е бил диджей (и още е!), 
композитор, учител по езици, 
преводач, стюард и полицейски 
инспектор, по-точно специа-
лист по фалшиви документи. А 
в youtube има десетки клипове 
с негови фокуси. Казва, че илю-
зионистът Дейвид Копърфийлд 
много му завижда за тях и 11 
пъти е блокирал сайта му. 
Сменял е жилището си 30 пъти 
и е живял в 3 страни, с което 

доказва, че пътешествията са 
съществена част от живота 
му. Наскоро е напуснал работа-
та си във френската гранична 
полиция, за да се отдаде изцяло 
на писателска кариера в Ис-
пания. Вторият му роман ще 
излезе във Франция през януари 
2015 г., а по-късно и в десетки 
страни. Този път заглавието 
е малко по-кратко: „Момичен-

цето, което глътна облак колко-
то Айфеловата кула”. Първите 
рецензии за новата му книга 
вече излязоха и някои твърдят, 
че това е „Малкият принц” на 
ХХI век.

Интервю с Ромен Пуертолас 
на lira.bg

итературен 
феномен

“невероятното пътешествие на факира, 
който се заклещи в гардероб на иКеа”

Л

невероятното пътешествие на факира, 
който се заклещи в гардероб на иКеа

Ромен Пуертолас
изд. “Обсидиан”

256 стр., 16,00 лв.
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В романа „Втората звезда 
надясно... чак до сутринта” 

Мери Алис Монро (позната в 
България с „Дъщерята на пеперу-
дите”) вдъхва нов живот на не-
забравимата приказка за Питър 
Пан и резултатът е чудесна, 
вълшебна, романтична история, 
която ни кара да повярваме, че 
всичко е възможно.

Книгата ни връща в дните, 
когато сме вярвали в приказ-
ките, и ни кара отново да по-
вярваме в магията на любовта, 
в това че няма непостижими 
мечти и че никоя болка не е 
прекалено силна, за да не може да 
бъде изцелена. И ако сме доста-
тъчно смели, можем да поемем 
към втората звезда надясно... 
още сега.

Фей О`Нийл е самотна 
майка с две деца и няма време 
за вълшебни приказки. Няма 
време за съмнения, страхове или 
мечти. Трябва да организира 
живота си наново, затова се 
премества в Лондон с двете си 
деца. Настанява се в апарта-
мент в стара викторианска 
къща, който е прекалено хубав 
за цената, срещу която го наема. 
Защото в къщата не всичко е 
така спокойно, както изглежда 
на пръв поглед...

Странни малки светлинки се 
появяват в стаята на децата 
й нощем. Възрастната дама от 
горния етаж – собственичка на 
къщата, вярва, че е истинската 
Уенди от книгата за Питър 
Пан. Съседът й от приземния 

апартамент Джак е изключи-
телно привлекателен професор 
по физика, който очарова както 
децата, така и жените. Той й 
припомня, че звездите не са само 
обекти за изследване – понякога 
те показват истинския път на 
човека и му открехват завесата 
пред магическото и приказно-
то. Това прави живота по-хубав 
– вълнуващ и пълноценен. И 

дава отговори на някои трудни 
въпроси...

Дали светлинките всъщ-
ност не са истински феи? Въз-
можно ли е старата дама наис-
тина да е Уенди на Питър Пан? 
Ще успее ли Джак да възстанови 
вярата на Фей в самата нея и в 
любовта?

ълшебната 
приказка

“втората звезда надясно... 
чак до сутринта”

в

Втората звезда надясно... чак до сутринта
Мери Алис Монро

изд. “Кръгозор”
308 стр., 14,00 лв.

крадецът 
на шоколад

Париж, шоколад, романти-
ка, фина еротика - всичко 

това е поднесено с много 
чувство за хумор в романа 
„Крадецът на шоколад” от Лора 
Флоран. Книгата оставя усеща-
нето, както когато откриеш 
изумителен шоколад – отхап-
ваш и вкусът се настанява на 
езика ти, а после се разтапя в 
езеро от божествена наслада. 
Флоран е успяла да улови това 
емоционално изживяване и да го 
пресъздаде убедително. 

Романът съчетава три 
вълшебни съставки, които го 
правят неустоим: любов - дос-
татъчно силна, че да премине 
ограниченията на културите, 
световете, класите и езиците; 
Париж - символ на приключени-
ето, на това да последваш меч-
тите си, да живееш истинския 
живот и шоколад... ах, шоколад! 
Този универсален символ на 
екстаза.

Затова, както и самата 
авторка Лора Флоран, ви 
приканваме да хапнете шоколад. 
Точно сега. И да се насладите на 
всяка хапка. Защото вкусването 
на хубаво парче шоколад е като 
утвърждаване на вашето право 
на чувствена наслада.

Крадецът на шоколад
Лора Флоран

изд. “Кръгозор”
308 стр., 14,00 лв.

Нови заглавия  www.helikON.Bg

тайните на цифровата 
фотография ч.3
Скот Келби
изд.: AlexSoft
брой стр.: 232
цена: 19.99 лв.

Погледи върху 
литературата и 
изкуството. лични 
спомени
Симеон Радев
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 330
цена: 17.00 лв.

Практическо 
програмиране за 
Android
Денис Колисниченко
изд.: Асеневци
брой стр.: 198
цена: 19.95 лв.

игрите на глада: 
сойка - присмехулка
Сюзан Колинс
изд.: Екслибрис
брой стр.: 382
цена: 14.90 лв.

игрите на глада: 
Възпламеняване
Сюзан Колинс
изд.: Екслибрис
брой стр.: 380
цена: 14.90 лв.

игрите на глада
Сюзан Колинс
изд.: Екслибрис
брой стр.: 376
цена: 14.90 лв.

изкуството да 
убеждаваш
Даяна Каууд
изд.: Световна 
библиотека-София
брой стр.: 166
цена: 9.99 лв.

Кръгозор представя
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промоцията е валидна до 31 декември или до изчерпване на количествата в книжарници “хеликон” 
при покупка на стойност над 20 лв.
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Голямата книга на 
игрите (104 игри за 
всеки ден)
изд.: Книгомания
брой стр.: 120
цена: 14.90 лв.

Животни 
пътешественици. 
илюстрована 
енциклопедия
изд.: Пан
брой стр.: 126
цена: 29.90 лв.

ивейн
Аугусте Лехнер
изд.: Емас
брой стр.: 318
цена: 13.00 лв.

туне Глимердал
Мария Пар
изд.: Изида
брой стр.: 256
цена: 10.00 лв.

илийчо и август
Пенко Гелев, 
Сотир Гелев
изд.: Enthusiast
брой стр.: 40
цена: 10.00 лв.

Йоко: нощ на ужасите 
в класната стая
Книстер
изд.: Фют
брой стр.: 152
цена: 6.99 лв.

операция “Зайче”
Сали Гарднър
изд.: Издателство  
Рибка
брой стр.: 186
цена: 12.00 лв.

окса Полак: Гората на 
изгубените
 Ан Плишота, 
Сандрин Волф
изд.: Рива
брой стр.: 376
цена: 15.00 лв.

В последните години Стоян 
и Лора от „Бон Апети” се 

превърнаха в един от най-сим-
патичните телевизионни кули-
нарни дуети на България. Млади, 
усмихнати и влюбени в храната 
и приготвянето й, от няколко 
дни те са и в ролята на автори. 
На българския книжен пазар вече 
е книгата им „Сезони в кухнята 
на Лора и Стоян” със 112 рецеп-
ти, непоказвани досега в шоуто 
им. Книгата им беше официално 
представена пред медиите 
на 21 ноември в столичната 
книжарница „Хеликон-България”. 
С кулинарите разговаря Елена 
Бойчинова.

Защо решихте да издадете 
книга и за кого е предназначе-
на „Сезони в кухнята на Лора 
и Стоян”?

Стоян: Предназначена е за 
всички. Има лесни рецепти, 
които са за начинаещи кулинари, 
както и малко по-сложни – за 
по-напредналите. Освен това 
тя е пълна със съвети. Идеята 
ни беше с книгата да вдъхно-
вяваме. Всеки може да погледне 
една рецепта и да я приготви 
по различен начин. Всеки един 
продукт от рецептата може 
да бъде заменен с любим на 
готвача.

Лора: Избирайки за предаване-
то по 15 на седмица и 60 на ме-
сец, ние селектираме от много 
рецепти. Само толкова влизат 
в предаването и широката 
публика ги вижда. Но остават 

много като идеи, като рецепти. 
През годините се натрупаха 
много, а ни хрумнаха и нови. 
Решихме, че са достатъчно до-
бри, сполучливи и интересни, и 
трябва да ги покажем на повече 
хора. Какво по-хубаво от това 
да бъдат събрани в една кулинар-
на книга, която е с послание да 
се готви сезонно. Да се готви 
с продукти, които са пресни в 
момента, които са на най-до-
брата цена и са в най-добрата 
си форма. Общо взето през 
годините се стараем да готвим 

по този начин и в предаването. 
Естествено киселото зеле няма 
място на масата през лятото и 
ягодите или прасковите – през 
зимата. За това е книгата – да 
помогне на човек, който никога 
не е готвил, но като види 
красивата снимка да си каже: 
„Това мога да го направя и аз”. 
Надяваме се да е полезна. Да не 
е красив албум… Макар че сним-
ките в нея са много красиви. 
Искаме да е полезна на хората, 
които да могат, базирайки се на 
написаните вътре рецепти, да 

си избират свои.

Вие съобразявате ли рецепти-
те си с кризата напоследък 
и намалените покупателни 
способности на хората?

Лора: Стараем се да сме 
разнообразни. Естествено, че 
има и рецепти, които пред-
лагаме, с най-обикновените 
продукти, които се намират 
навсякъде. Има и по-екстрава-
гантни. Сигурна съм, че това, 
че показваме толкова много 
рецепти, е богатство и всеки 

Лора и Стоян от “Бон апети”:

Арена Хеликон
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скаме книгата ни да 
е полезнаИ
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някога пак
Даян Кийтън
изд.: Колибри
брой стр.: 328
цена: 20.00 лв.

Шест разходки в 
горите на измислицата
Умберто Еко
изд.: Сиела
брой стр.: 196
цена: 12.00 лв.

Планетите на 
любовта
М.Дж.Абади; Клаудия 
Бейдър
изд.: Лира Принт
брой стр.: 328
цена: 16.00 лв.

Желание за истина
Сесилия Атиа
изд.: Хермес
брой стр.: 304
цена: 14.95 лв.

свръхестественото
Греъм Хенкок
изд.: Бард
брой стр.: 608
цена: 22.99 лв.

Васил левски по 
спомени на Васил 
Караиванов - първи 
братовчед на апостола
Петър В. Караиванов
изд.: Караиванови - НК
брой стр.: 290
цена: 16.00 лв.

силата на една мечта
Пламен Цолов
изд.: Creative Building 
Investment Ltd.
брой стр.: 206
цена: 9.98 лв.

Голямата игра: 
действай като 
милиардер
Юлия Вогман
изд.: Паритет
брой стр.: 156
цена: 11.99 лв.

продукти за 6 порции: 
1 патица 
400 г сурова дебела наденица 
2 моркова 
2 корена пащърнак 
1 глава червен лук 
4 филии хляб 
2 скилидки чесън 
4 стръка мащерка 
1 яйце 
сол и смлян черен пипер на вкус 

за соса
50 г сушени смокини 
50 г сушени червени боровинки 
50 г сушени череши 
200 мл десертно червено вино
1 с.л. брашно 
300 мл пилешки бульон 
1 стрък мащерка 
сол и смлян черен пипер на вкус 

продукти за 4 порции:
1 пресен шаран (около 1,5-2 кг 
почистен)
200 г грухана пшеница
60 г сушени домати
200 г маслини (без костилки)
2 скилидки чесън 

1 глава лук
1 връзка копър 
80 мл зехтин
1 лимон 
1 ч.л. риган
сол и смлян черен пипер на вкус 
зехтин за поливане

печена 
патица

пълнен 
шаран

Гурме представя 
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сезони в кухнята
Лора Найденова

изд. “Бон Апети БГ”
256 стр., твърди корици 34,99 лв.

меки корици 29,99 лв.

начин на приготвяне

зaгрейте фурната на 200 
градуса с вентилатор (на 220, 
ако е без). обелете и нарежете на 
едро морковите, пащърнака, лука 
и чесъна. наденицата нарежете 
на дебели кръгли парчета, а хляба 
- на кубчета.

в купа смесете морковите, 
лука, пащърнака, чесъна, хляба и 
наденицата. добавете яйцето и 
листенцата мащерка. овкусете 
със сол и черен пипep.

патицата натрийте със сол 
и черен пипер и я наплнете със 
сместа.

загрейте виното и в него 
накиснете нарязаните смоки-

ни, боровинките, мащерката и 
черешите.

сложете напълнената птица 
в тава и я печете 21 мннути. с 
лъжица отстранявайте отде-
лилата се мазнина. намалете 
градусите на 150 и печете още 2 
часа, като периодично мажете с 
част от виното с плодовете.

Когато патицата е готова, 
извадете от тавата и оставете 
да почине.

свалете тавата на огъня и 
в останалата мазнина запърже-
те брашното. налейте бульона 
и сипете виното с плодовете. 
овкусете със сол и черен пипер. 
гответе до сгъстяване на coca. 
сервирайте патицата със coca.

начин на приготвяне

сварете пшеницата в подсо-
лена вода и я отцедете. смесете 
я с доматите, маслините, лука, 
чесъна и копъра, нарязани насит-
но. подправете с ригана, зехтина, 
настърганата кора и сока от 
лимона, сол и черен пипер на вкус.

загрейте фурната на 190 
градуса с вентилатор (на 210, ако 
е без). овкусете рибата със сол 
и черен пипер отвътре и отвън. 
напълнете я с подправената 
пшеница. отгоре полейте с още 
зехтин. ако остане плънка, я раз-
пределете отстрани в тавата. 
налейте 300 мл вода или бульон 
и сложете рибата да се изпече за 
около 50 минути. за да не загори 
плънката, поставете само върху 
нея алуминиево фолио.

варианти: ние използваме 

100 г маслини „Каламон” и 100 г 
зелени маслини, но вие може да 
вземете каквито предпочитате.

може да не пълните шарана, 
ако ви се струва много сложно, а 
да го изпечете с пшеницата като 
гарнитура. 

ако не постите, може да сло-
жите в плънката запържен бекон 
(около 100 г).

пшеницата можете да за-
мените с ориз, булгур, елда, киноа 
или сварен боб.

може да намери точната за себе 
си. Естествено, не можем да 
показваме рецепти само с кар-
тофи и яйца, защото няма да е 
интересно. Има и образовате-
лен елемент – използваме някои 
по-екстравагантни продукти, 
за да покажем, че те съществу-
ват, да покажем какво може да 
се прави с тях.

Стоян: Има хора, които са 
видели нещо в магазина и не 
знаят как да го използват. Ние 

просто даваме някаква идея и 
някаква насока. А и сезонното 
готвене също ни помага. През 
сезона продуктите са с най-
добра и ниска цена и най-добри 
вкусови качества.

Вие самите готвите ли по 
рецепта и откъде ви идват 
идеите?

Стоян: По принцип и два-
мата обичаме кулинарни книги. 
Няма и как да е иначе. Купуваме 

много такива. Повечето от 
тях обаче ползваме за вдъхно-
вение. Искаме и нашата да е 
такава. Да виждаш нови идеи, 
да ги пречупваш през своята 
призма и така да се получи нещо 
интересно и такова, каквото 
обичаш ти.

 

Пълният текст 
на интервюто на lira.bg. 
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“иноваторите”

ората, променили 
       светаХ

 Тази книга разказва вълнува-
щите истории на хората, 

които създадоха компютрите 
и интернет. Тя ще се превър-
не в учебник по история на 
дигиталната революция. Защо 
едни успяват там, където други 
се провалят? Какво е креатив-
ността? Как  визионерските 
идеи стават реалност?

В новия си шедьовър Уолтър 
Айзъксън изследва дигиталната 
епоха още от самото й начало. 
Всичко започва с Ада Лавлейс, 
дъщерята на лорд Байрон, коя-
то  през 1840 г. става първият 
компютърен програмист. След-
ват гениите Ваневар Буш, Алан 
Тюринг, Джон фон Нойман, 
Джон Атанасов, Дъг Енгелбарт, 
Робърт Нойс, Бил Гейтс, Стив 
Возняк, Стив Джобс, Тим Бър-
нърс-Лий и Лари Пейдж. Това е 

книга за това как работи умът 
на тези хора, защо са толкова 
находчиви и как умението им да 
си сътрудничат и да работят 
в екип ги прави още по-креатив-
ни. Труд от такъв мащаб обик-
новено е заплашен да се превърне 
в суха енциклопедия или скучен 
манифест, но Айзъксън успява 
да избегне тази съдба. Умелата 
промяна на гледната точка и 
дълбокият личен интерес към 
темата подчертават плавния 
преход между различни разказ-
вачески похвати - романтизъм, 
технически наръчник, правен 
текст, мемоар и възхвала на 
хуманизма. Клейдоскопичният 
изказ разкрива постепенно-
то развитие на 10-те важни 
иновации на дигиталната ера 
и набляга на характерите на 
техните създатели.

иноваторите
Уолтър Айзъксън
изд. “Софтпрес”

596 стр., 35,00 лв.
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напълно изгубили себе си обсебена от теб

Толстой може и да пише, че всички семейства са нещастни по 
своему, но очевидно никога не се е сблъсквал със семейсто Кук. 

Баща психолог, майка домакиня, три деца... първоначалното впечат-
ление за американска идилия постепенно се пропуква. В  средата на 
историята, семейството се е стопило до трима. Крайъгълният ка-
мък на сюжета е една тайна, чието опазване е единственият шанс 
на Роузмари за нормален живот. Като дете Роузмари Кук говори 
непрекъснато. Думите се изливат в такъв безкраен поток, че баща 
й често предлага: „Започни от средата”.

Карън Джой Фаулър не е написала поредния роман за разпада на 
американското семейство и сблъсъка на личността с обществото. 
Нейния роман е за границите между разум и инстинкт, биология 
и възпитание, за конфликтите 
между науката и хуманността. 
Изключително тежки и силни 
теми, поднесени с литературен 
финес и очарователен стил.

Това е първият роман на 
Карън Джой Фаулър, който 
излиза на български език. Романът 
е световен бестселър, финалист 
за наградата „Мен Букър” и носи-
тел на престижния приз PEN/
FAULKNER. 

Интервю с Карън Джой Фаулър  
на lira.bg.

Четвъртата книга от поредицата „Кросфайър” е абсолютен 
бестселър още преди да излезе на пазара. Тази книга е като 

наркотик, който завладява цялото същество на своите читатели 
– експлозивната връзка между Гидиън Крос и Ева Трамел не може да 
остави никого безпристрастен. След романтичното бягство, на 
което станахме свидетели в „Опиянена от теб”, те трябва да се 
изправят срещу демоните от миналото и враговете, излезли от 
сенките, привлечени от тяхното щастие и готови на всичко, за 
да го разрушат. Препятствията пред любовта им се проявяват в 
множество форми - изкушението в лицето на порочно сексапилния 
рокаджия Брет Клайн, притворството и лукавостта в заплахите 
на Ани Лукас и неконтрулируемата жажда за мъст в сърцето на 
Райън Ландън, вечният враг на 
Гидиън. Външните препятствия 
не са нищо пред Ева и Гидиън, но 
подводните камъни на собст-
вените им  травми може и да 
успеят да разрушат любовта 
им... изпълнени с напрежение и 
хардкор нежност, страниците 
на „Обсебена от теб” парят под 
пръстите на читателя.

Интервю със Силвия Дей 
на lira.bg.

напълно изгубили себе си
Карън Джой Фаулър

изд. “Софтпрес”
336 стр., 17,00 лв.

обсебена от теб
Силвия Дей

изд. “Софтпрес”
384 стр., 15,99 лв.



Проливен дъжд, гъста мъгла. 
И безкрайна опашка от 

отчаяни хора пред временна 
трудова борса, надяващи се 
да получат работа. Внезапно, 
сякаш сътворен от мъглата, се 
появява сив мерцедес и безми-
лостно прегазва всички по пътя 
си… Що за чудовище е онзи, 
извършил масовото убийство 
и изчезнал безследно, оставяйки 
на предната седалка на мерце-
деса клоунска маска? Детектив 
Бил Ходжис, който е разследвал 
случая (и непрекъснато е попа-
дал в задънена улица) вече е в 
оставка. Без напрежението от 
полицейската работа животът 
му е скучен, дори безсмислен. 
Писмо от убиеца, изпратено по 
пощата, му дава втори шанс – 
да се добере до изверга, който 
твърди, че повече няма да убива.

Нима ченгето и психарят 
вече са в оставка? Друг път! 

Ходжис и двамата му съю-
зници – най-неочакваните герои, 
създавани от Стивън Кинг, - ще 
направят всичко възможно да 
попречат на психопата, възна-
меряващ да погуби хиляди хора. 
Само че времето им е малко и 
бързо изтича…

Плеяда предтавя
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ласическият 
Кинг

“Мистър Мерцедес”

К

мистър мерцедес
Стивън Кинг

изд. “Плеяда”
480 стр., 24,00 лв.

„тази книга се отплаща богато – 
изненадваща и ободряваща.”

Ню Йорк Таймс

„Класически стивън Кинг. зловещи, 
но реалистични персонажи и завла-
дяваща история с безброй обрати, 
дело на един от най-великите 
американски разказвачи.”

Асошиейтед Прес

„интересна, мрачна и непредсказу-
ема.” Kirkus

Интервю със Стивън Кинг
на lira.bg



На цени 
от 2295лв. до 4495лв.
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