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Конрад мания 
в “Хеликон”

„Симеон Радев успява да ни убеди, че идеите на строителите 
на съвременна България се зараждат още през времето на
Българското възраждане и тези строители са приемници 
на делото на националните ни революционери.”Цочо Билярски, съставител на “Строителите 

на съвременна България. Неиздаван ръкопис”
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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

очаквайте „погребаният великан” 
на Казуо ишигуро

След десет години мълчание 
Казуо Ишигуро, четири 

пъти номиниран за „Букър” и 
веднъж удостояван с него за „Ос-
татъкът от деня”, най-после 
ще зарадва читателите с нов 
роман – „Погребаният великан”, 
най-странната, най-рискованата 
и най-амбициозна творба в 33-го-
дишната му славна писателска 
кариера.

Световната премиера 
беше на 3 март, а на български 
романът излиза броени дни след 
нея, още през първата половина 
на март.

В „Погребаният великан”  
Ишигуро отправя предизвика-
телство и към многобройните 
си поклонници, и към самия себе 
си: тук той загърбва приглуше-
ния, пестелив и емоционално 
сдържан стил, негова запазена 
марка, и нагазва смело в жанра на 
фентъзито.

Както във всичките му 
книги, и в „Погребаният вели-
кан” основна тема отново е 
паметта, забравата, миналото. 
Загубим ли спомените - казва 
Ишигуро, - губим душата си, 

запазим ли ги, губим способнос-
тта да прощаваме.

И тук действието се развива 
в миналото – този път в епо-
хата непосредствено след Крал 
Артур, а страниците на романа 
са населени с рицари, дракони, ве-
ликани и залутани в спомените 
си обикновени простосмъртни.

Но такъв рязък жанров 
обрат едва ли трябва да ни 
изненадва. През последните три 
десетилетия Казуо Ишигуро, 
който е роден в Нагасаки и 
от 5-годишен живее в Англия, 
неизменно надхвърля очаквани-
ята ни и във всяка своя книга 
преоткрива себе си.



художестВена литература
Петдесет нюанса сиво
е л джеймс
бард

калуня-каля
георги божинов
хермес

гръцко кафе
Катерина хапсали
Колибри

кинг и максуел
дейвид балдачи
обсидиан

игра на власт
даниел стийл
бард

една нощ в италия
луси даймънд
Кръгозор

любов
елиф Шафак
егмонт

един + един
джоджо мойс
хермес

една арабска принцеса: 
още сълзи под воала
джийн сасън
ера

северозападен романь
стоян николов-торлака
диВа2007 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1699
лв.

1490 
лв.

1495 
лв.

1500 
лв.

1400 
лв.

1400 
лв.

1499 
лв.

1800
лв.

1500
лв.

1495
лв.

ново остава нагоре надолу връща се

Класации февруари
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нехудожестВена литература
нещата, на които не ни 
учат в училище
емил Конрад
егмонт

радостта от храненето 
част 2
петя раева
Enthusiast

дневниците на една к.
Калина паскалева
апостроф

За кожата на едно ченге
божидар димитров
уникарт еоод

Психология 
на изобилието
наталия Кобилкина
софтпрес

Прави така всеки ден. 
Закони, съвети, упражне-
ния, формули, молитви
петър дънов
астрала

Хлебната сода – пепел от 
божествения огън
росица тодорова
распер

Завръщането на свещено-
то познание на катара
александър миланов
Фондация “граждани 
на новата епоха”

скритият дар
джериес авад
AMG Publishing

like a virgin
ричард брансън
AMG Publishing

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

990 
лв.

1200
лв.

999
лв.

1499 
лв.

1500 
лв.

1400 
лв.

1000
лв.

1200 
лв.

1000
лв.

1795 
лв.

К н иж аря т 
п ре п о р ъ ч в а

Другият 
Хенри Милър 

Боряна георгиева
“хелиКон-българия”

ако сте чели “тропик на рака” или 
“тропик на Козирога”, или сте 
прелиствали “самотни дни в Кли-
ши”, забравете ги, изхвърлете 
от съзнанието си всичко, което 
сте чели от милър, защото тук 
ще видите един различен, емо-
ционално натоварен пътепис. 

“Колосът от маруси” е разказ 
с автобиографичната досто-
верност на една ваканция, която 
милър си устройва малко преди 
началото на Втората световна 
война по покана на брата на 
писателя и природозащитник 
джерълд даръл – лорънс даръл, 
който го кани на остров Корфу. 

още след прочита на първите 
страници, книгата навява за 
спомени, за едно пътешествие.

и като на шега, когато всич-
ко започва небрежно, ваканцион-
но дори, милър разкрива пред 
себе си един свят, различен от 
сдържаността, материализма, 
безчувствителността на аме-
рика, Франция или англия. пред 
него се откроява истинското, 
в малките красиви жестове, в 
признателността, в добротата, 
лишена от показност. истина-
та, че не богатството и социал-
ния статус те правят щастлив, 
а дори напротив. Щастлив си 
тогава, когато приемеш, че 
нещата са преходни, а накрая ти 
остава само любовта и красо-
тата, добрината в човешките 
взаимоотношения, свободата да 
бъдеш себе си и да си щастлив 
от този факт, да си постигнал 
душевен мир. 

това е книга, за която не 
може да говори, тя трябва да 
бъде почувствана, за да бъде 
разбрана.
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Класации февруари

ново остава нагоре надолу връща се

тийн Книги
нещата, на които не ни 
учат в училище
емил Конрад
егмонт

елинор и Парк
рейнбоу роуъл
егмонт

minecraft: наръчник за 
водене на битки
егмонт

сняг вали
джон грийн
егмонт

вината в нашите 
звезди
джон грийн
егмонт

къде си, аляска?
джон грийн
егмонт

голяма книга 
на българските 
владетели
станчо пенчев
пан

разбий ме
тахере мафи
егмонт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

990 
лв.

990
лв.

990
лв.

790
лв.

1290
лв.

1290
лв.

дневникът на един 
дръндьо
джеф Кини
дуодизайн

1190
лв.

1490
лв.

1290 
лв.

малкият принц
антоан дьо сент 
екзюпери
апостроф

600
лв.

отдавна слушам за великия 
французин, получил два пъти 
„гонкур”, слагайки правилата, 
според които един писател може 
да спечели тази награда само 
веднъж в живота си, в малкия си 
джоб. трябваше да съм подгот-
вена, че такъв невиждан шемет 
без проблем ще преметне и мен.

дълго го  отлагах. мислех си: 
„не е за мен.  чужд ми е. не е за 
днес. Ще го оставя за утре.” и 
така до онзи ден, когато му пис-
на да чака аз да отида при него, 
забрави всичките си обноски и, 
ритвайки вратата, нахълта в 
света ми. на всичко отгоре, за 
да не мога нищо да кажа, се скри 
зад  жезъла на най-мъдрия от 
всички царе.

„терзанията на цар соломон” 
е книга, която напомня  на 
най-доброто от балзак, носи  
наивността на дон Кихот, 
непринудения език  на „спасителя 
в ръжта” и щипка носталгия.

бях забравила, че може да се 
пише така. без насилие, пищни 
сексуални сцени, мистика, а да е 
толкова красиво и тъжно. някой 
е пуснал дългосвирещата плоча 
на любовта. господин соломон 
е филантроп,  мечтател… той 
подарява плодове, топлина и обич 
на застаряващи, забравени от 
самия бог  хора. събира картич-
ки, които някой някога е писал за 
някого. подателят, адресатът 
и точното време никога не са се 
срещнали, но в тяхна памет на 
уреченото място отива цар со-
ломон. отива, както се отива в 
музей, за да оправдае всички нас, 
страдащи от безпаметност.

потърсете тази книга.

К н иж аря т 
п ре п о р ъ ч в а

Как ромен Гари 
ме надигра 

ЗлаТина ПеТкова
„хелиКон-ВитоШа”елеКтронни Книги

нещата, на които не ни 
учат в училище
емил Конрад
егмонт

кралят кн.12 от 
поредицата Братството 
на черния кинжал
дж. р. уорд
ибис

гръцко кафе
Катерина хапсали
Колибри

да измамиш смъртта
лори Фостър
егмонт

красиво начало
Кристина лорен
егмонт

обсебена от теб
силвия дей
софтпрес

в леглото на дявола
лорейн хийт
егмонт

Психология 
на изобилието
наталия Кобилкина
софтпрес

стогодишният старец, 
който скочи през прозоре-
ца и изчезна
Юнас Юнасон
Колибри

какво се случи в лондон
джулия Куин
тиара букс

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

849 
лв.

1099
лв.

1200 
лв.

1000 
лв.

990 
лв.

1279
лв.

1299
лв.

1299 
лв.

850
лв.

1450 
лв.
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българсКа художестВена литература
калуня-каля
георги божинов
хермес

северозападен романь
стоян николов-торлака
диВа2007 

възвишение
милен русков
жанет 45

естествен роман. 
10-то специално издание
георги господинов
жанет 45

физика на тъгата
георги господинов
жанет 45

Български хроники
стефан Цанев
жанет-45

войната на буквите
людмила Филипова
егмонт

кан Тервел - 
кошмарът на 
Халифата
емил димитров
Фабер

моят таен любовен 
живот
иво сиромахов
сиела

отклонение
блага димитрова
хермес

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1495
лв.

1690
лв.

1600
лв.

999
лв.

1295
лв.

1499
лв.

1400
лв.

1300
лв.

1300
лв.

1400 
лв.

ваня Хинкова 
(родител, читател и книжар)

За него казват, че е млад. 
Прекалено млад, за да знае 

каквото и да било за живота.  
Казват, че не е писател и че 
книгата му не е книга, въпреки 
че има корици, страници, изпи-
сани с мастило, и съдържание, 
което носи смисъл. Казват, че 
не бил „книжно явление”, въ-
преки че накара хиляди деца да 
чакат търпеливо часове наред 
на огромни опашки, за да си ку-
пят книгата му, да си вземат 
автограф, да си поговорят или 
просто да се снимат с него. 
Казват още, че това, което 
е написал, не е „стойностна 
литература”. Нямам сили, 
нито желание, нито време да 
опровергавам вихрещите се из 
книжното пространство през 
последните две седмици хей-
търски изказвания по отно-
шение на Емил Конрад. Искам 
само да ви кажа какво научих аз 
от „Нещата, на които не ни 
учат в училище”:

1. Научи се да бъдеш откро-
вен. Най-лошото е да 
залъгваш себе си.

2. Хубаво е да държиш на ду-
мите си. Те са от малкото 
неща, които зависят от 
теб.

3. Животът не е състезание. 
Прави неща, които те 
правят щастлив.

4. Не прави нещо само защото 
няма друг вариант. Винаги 
има такъв.

5. Нормално е да има хора, 
които не те харесват. 
Критиката дава баланс.

6. Няма начин да угодиш на 
всеки, дори и на себе си.

7. Не се взимай насериозно.

8. Какъв си ти? Това зависи 
от теб. Хубаво е човек да 
търси себе си и да намери 
индивидуалността си.

9. Никога няма да успееш да 
изживееш собствения си 
успех, ако не можеш да 
се зарадваш на успеха на 
другите.

10. Не се страхувай да мечта-
еш. Страхувай се, ако не го 
правиш!

Мога да продължа така още 
дълго време, но ми се струва, 
че за вас, скъпи родители, 
учители и деца, ще бъде много 
по-добре, ако сами прочетете 
книгата му и намерите в нея 
отговорите, които търсите. 
Що се отнася до мен, аз съм 
на 40 години и не се срамувам 
да призная, че Емил Конрад ми 
припомни нещо много важно: 
Ние цял живот се учим да бъ-
дем себе си, губейки се в света 
около нас. А всичко, което 
искаме, е просто да бъдем оби-
чани такива, каквито сме.

Това е, което искат и 
нашите деца!

Какво научих 
от емил Конрад
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Конрад мания 
в “Хеликон”

Книгата е по-интересна от клиповете, в нея 
откриваме неща от живота, на които никой 

не ни учи. Написана е по лесен за възприемане начин”. 
Това е основният рефрен на хилядите младежи, 
които „обсадиха” книжарници „Хеликон” по време 
на националното турне Емил Конрад във веригата. 
„Нещата, на които не ни учат в училище“  беше 
представена в София, Бургас, Стара Загора, Шумен, 
Русе, Благоевград и Велико Търново. Навсякъде почи-
тателите образуваха опашки часове преди Конрад 
да влезе в книжарницата. Със саморъчно изработе-
ни плакати, а и с песни, те изразиха възхищението 
си от него и книгата.

„Нещата, на които не ни учат в училище“  е 
най-бързо продаващата се книга в историята на 
книжарници „Хеликон”. Тя измества от класациите 
дори автори като Дан Браун, Роулинг, Букай, Коелю.

Подробности за турнето на Конрад в „Хеликон” 
може да проследите на lira.bg.
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Провинции
Кирил Василев
изд.: Small Station Press
брой стр.: 116
цена: 10.00 лв.

достойно есть. 
Поезия: Петко 
славейков
Петко Славейков
изд.: Абагар
брой стр.: 176
цена: 10.00 лв.

в леглото на дявола
Лорейн Хийт
изд.: Егмонт
брой стр.: 352
цена: 12.90 лв.

седем писма от 
Париж
Саманта Веран
изд.: СофтПрес
брой стр.: 312
цена: 15.99 лв.

Хана сама вкъщи
Карин Герхардсен
изд.: Бард
брой стр.: 352
цена: 16.99 лв.

достойно есть. 
Поезия: Пенчо 
славейков
Пенчо Славейков
изд.: Абагар
брой стр.: 200
цена: 10.00 лв.

Огнената наследница
Сара Дж. Маас
изд.: Егмонт
брой стр.: 560
цена: 14.90 лв.

елинор и Парк
Рейнбоу Роуъл
изд.: Егмонт
брой стр.: 344
цена: 12.90 лв.

Enthusiast представя
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Хищникът. Жертвите в 
харема на Кадафи” от Аник 

Кожан разкрива истината за 
зверствата на либийския дикта-
тор. Полковникът изнасилва 
момичета, за да задоволи пер-
верзните си желания. Вождът 
отвлича жени от сватбите им, 
превръщайки ги в свои сексуални 
робини. Книгата разкрива жес-
токата сексуална поквара, обла-
дала бившия лидер на Либия. 

Когато през 2011 г. Муамар 
Кадафи е заловен и убит, никой 
не се съмнява в жестокостите, 
които е извършил. Хиляди са 
тикнати в затвора, измъчвани 
или убити по време на 42-годиш-
ния режим. Но малцина знаят за 
отвличанията на стотици, ако 
не и хиляди млади жени, които 
трябва да задоволяват сексуал-
ните фантазии на Полковника. 

Разкритията, които прави 
френската журналистка Аник 
Кожан от авторитетния 
„Монд”, „взривяват” света. 
Докато Вождът говори за 
свобода за либийските жени и за 
равни права между половете от 
политическата трибуна, той 
извършва нечовешки злодеяния 
със своите жертви, превърна-
ти в сексуални робини. 

Политическите ексцесии на 
Муамар Кадафи са добре доку-
ментирани. Неговите сексуални 
престъпления обаче сега виждат 
бял свят. В Либия изнасилвания-
та са табу. Хората, които биха 
говорили за това са малко. Но 
Кожан среща 22-годишната Со-

рая – момиче, което е готово да 
поеме риска да говори. Сорая из-
питва отчаяна нужда да свиде-
телства срещу мъжа, който по 
брутален начин издевателства 
над нея, когато е едва 15-годиш-
на и който никога няма да бъде 
подведен под отговорност.

Въпреки предупрежденията и 
заплахите, че историята в тази 
страна не се пише от жени, упо-

ритостта на Кожан и куражът 
на Сорая са възнаградени. Днес 
книгата е преведена на повече 
от 20 езика, както и на арабски, 
и се разпространява свободно 
в Либия. Това само по себе си е 
малък лъч светлина за бъдещето 
опазване на женските права.

ексзвярът 
Кадафи

“Хищникът”

С

Хищникът
Аник Кожан

изд. “Enthusiast”
240 стр, 15,00 лв.

полет към 
бъдещето

Дългоочакваният финал 
на поредицата на Ана 

Годбърсън „Богати и красиви” 
– „Полет към бъдещето”, е гор-
чиво-сладък завършек на „Тайни 
и мечти” и „Обречена красота”, 
които вече плениха милиони 
читателски сърца по света.

Поредицата „Богати и 
красиви” представя момиче-
тата от края на 20-те години 
на ХХ в. – момичета с големи 
мечти и още по-големи тайни 
в големия Манхатън. През 
лятото на 1929 г. тайните и 
скандалите могат да разрушат 
крехкото щастие на Лети, 
Кордилия и Астрид. Всяка от 
тях е подчинена на собстве-
ната си съдба и преди края 
на следващото десетилетие 
всяка ще е потеглила по своя 
път – едната ще бъде известна, 
другата омъжена, а една от тях 
ще умре.  Насладете се на упадъ-
ка и опасността на „Златните 
Двайсет” в третата и последна 
част на поредицата „Богати и 
красиви”.

Полет към бъдещето
Ана Годбърсън

изд. “Enthusiast”
272 стр., 15,00 лв.
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всичко живо е трева
Клифърд Д. Саймък
изд.: Колибри
брой стр.: 328
цена: 18.00 лв.

Животът е хубав
Назъм Хикмет
изд.: Слънце
брой стр.: 224
цена: 12.00 лв.

Лошата маймуна
Карл Хайасън
изд.: Екслибрис
брой стр.: 388
цена: 14.90 лв.

домът на слънцата
Алистър Рейнолдс
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 522
цена: 24.00 лв.

игра на власт
Даниел Стийл
изд.: Бард
брой стр.: 304
цена: 14.99 лв.

втори меден месец
Джеймс Патерсън
изд.: Колибри
брой стр.: 384
цена: 18.00 лв.

добрият дом
Ан Лиъри
изд.: Екслибрис
брой стр.: 320
цена: 14.00 лв.

Улицата на крадците
Матиас Енар
изд.: Прозорец
брой стр.: 318
цена: 14.00 лв.

Чайна Миевил е писател, който не следва тенденциите, той 
ги задава. Познат с романите „Станция Пердидо”, „Градът и 

градът” и „Морелси”, британският писател фантаст непрестанно 
разширява собствения си творчески кръгозор, а оттам обогатява и 
жанра на научната фантастика. В „Посланическото градче” Миевил 
създава не само един свят на интригуващи лични съдби, но също 
изпълнен с приключенията на контакта с извънземните и войната 
между различни видове във вселената. 
Един сложен и загадъчен пъзел от думи, 
подреждането на който би помогнало 
да бъде разкрита логиката на света.

„Романът е за група хора на много 
далечна планета в много далечно 
бъдеще, които са в лингвистичен апо-
калипсис заедно с местните видове. 
Става въпрос за език, други светове – 
класически теми за научната фантас-
тика”, споделя Миевил в интервю, 
публикувано на lira.bg.

В тази книга ще се срещнете с най-забележителните фигури, 
живели някога и обичали със страст и всеотдайност, каквато 

въображението трудно може да си представи. Тук са най-съкровени-
те емоции на Клеопатра и Марк Антоний, последната кралица на 
Испания, наричана Хуана Лудата, Елизабет I, Сюлейман Великолепни 
и Хюрем, както и най-прочувствената приказка за създаването на 
величествения храм на любовта – Тадж Махал.

Техният интимен свят е изложен на показ, без да се спестява и 
тъмната страна на чувствата – кралски тайни, дворцови манипу-
лации, опасни интриги, смъртоносна 
ревност, съблазън, непростими 
грехове и пороци.

Написани по изключително 
увлекателен начин, тези разкази 
показват героите от тях в различна 
и непозната досега светлина. Защото 
чувствата не познават титли, те 
покоряват всекиго – воини, дикта-
тори, крале, кралици, императрици, 
наложници и робини. А любовта е 
по-силна от всяка власт.

посланическото градче

Великите любовни истории

Посланическото градче
Чайна Миевил

изд. “Enthusiast”
464 стр., 18,00 лв.

великите любовни истории
Христина Мираз
изд. “Enthusiast”

151 стр., 5,99 лв.

четенето на романа на Катерина 
хапсали  „гръцко кафе” е бавно 
удоволствие. поема се  на малки 
глътки,  защото е хем горчиво 
като живота на една млада бъл-
гарка, описала загубата на гръцкия 
си съпруг в задъхан разказ до своя 
син. хем  сладко, заради самоиро-
нията и точната снимка на това 
горещо парче земя, с което имаме 
общо минало.

„гръцко кафе” е роман стихия, 
без съмнение автобиографичен, 
но и без да се дистанцира от 
историята.  нея дълбае Катерина 
хапсали от балканските войни та 
да наши дни. две фамилии, два по-
люса, превъплътени в лица толкова 
истински, че сякаш ги докосваме. 
бащата полихронис въплъщава 
всичко, от което се възхищаваме 
и мразим в гърците – физическата 
сила, чувството за непогре-
шимост, ненаситния апетит. 
и когато четем „гръцко кафе”, 
мислим  на два езика, проникваме в 
билингвистична среда. за да покаже 
другия, авторката вкарва непрево-
дими или смешно побългарени цели 
фрази, тяхната експресивност 
води текста. често  избухваме в 
смях или ни обзема тихо съзерца-
ние. В душата се излива  думата 
„трептение”.

от  родопите до  средиземно-
морието  литературните асоци-
ации, които отваря „гръцко кафе” 
са много. Всеки ще намери своя 
прочит, читателките – изначал-

ната женственост,  мъжете им 
–  автентичността на балканския 
мачо, вечно готов за битка, психо-
лозите – преноса на  митологични 
архетипи в съвременни човешки 
характери, имигрантите – спомен 
от гурбета, нахранил самочувст-
вието им, ако не с друго, то с 
геополитически  скептицизъм  по 
отношение на  гръцкия тарика-
тлък. а книжарите знаят към кого 
отпраща текстът – Катерина на 
димитър талев и силните герои 
на джефри Юдженидис, заедно 
с нежните афоризми, навяващи  
Казандзакис. това е прецизиран и 
стилистично обмислен роман.

опитайте „гръцко кафе”! без 
нито една строшена чиния, но с 
пламнало сърце ви го предлагам…

 

“Гръцко кафе” – 
книга, която 
се излива в душата…

людмила еленкова
радио „хелиКон”
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един + един
Джоджо Мойс
изд.: Хермес
брой стр.: 384
цена: 14.95 лв.

атлантида: 
Откровението
Маркъс Блейк
изд.: Бард
брой стр.: 410
цена: 15.99 лв.

селото
Никита Лалвани
изд.: Жанет-45
брой стр.: 245
цена: 13.99 лв.

Процесът. 
Присъдата. разкази 
и новели
Франц Кафка
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 323
цена: 18.00 лв.

Любовта единствена
Лоранс Плазне
изд.: Колибри
брой стр.: 260
цена: 15.00 лв.

стълбата на 
светлината
Емил Димитров
изд.: Фабер
брой стр.: 280
цена: 12.00 лв.

старият марс
Джордж Р.Р.Мартин; 
Гарднър Дозоа
изд.: Сиела
брой стр.: 463
цена: 20.00 лв.

Бягащият човек
Стивън Кинг
изд.: Ибис
брой стр.: 244
цена: 12.90 лв.

Пред вас е една различна 
готварска книга. Освен ре-

цепти тя съдържа и емоциите, 
усещанията и мислите на своя 
автор Йоана Петрова, която 
вероятно познавате от нейния, 
любим на мнозина, блог „Кули-
нарно – в кухнята с Йоана”. 
В книгата тя описва с думи, 
вкусове и аромати една година 
от живота си – година, в която 
насред цветната въртележка 
на сезоните на тази земя идва 
синът й Даниел.

„Аромати от сърцето на 
дома” е не само кулинарна импре-
сия на света на една млада жена, 

а и истинско експериментално 
проучване – Йоана Петрова 
сама разработва 80 рецепти, 
приготвени с различни пълно-
зърнести брашна. Задачата не е 
лека и доста опити и провали 
са били нужни, за да се съобра-
зят правилата на готварство-
то със специалните характе-
ристики на тези продукти. 
Вдъхновението и упоритостта 
идват на помощ и десетките 
изкусителни рецепти в тази 
книга гарантират възможно 
най-добрия и вкусен резултат, 
ако се спазват. Но те дават 
възможност и всеки да използва 

кулинарното си въображение, 
за да ги претвори по своя си 
начин.

Рецептите в „Аромати от 
сърцето на дома” са и сладки, 
и солени. Сред тях има както 
класически предложения, но 
приготвени с пълнозърнесто 
брашно, така и авторски 
творения. Всички те са чудесно 
илюстрирани с красивите фо-
тографии, дело на самата Йоана 

и на другия мъж до нея, съпруга й 
Валентин Ликьов. Така цялото 
семейство ви повежда на вкусно 
пътуване в своя свят на обич и 
вдъхновение.

Интервю с Йоана Петрова
четете на lira.bg

Гурме представя
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ецептите на 
Йоана

“аромати от сърцето на дома”

Р

аромати от сърцето на дома
Йоана Петрова

изд. “Гурме”
208 стр., 38,00 лв.
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По пътя на 
отмъщението
Дъглас Престън; Линкълн 
Чайлд
изд.: Бард
брой стр.: 528
цена: 16.99 лв.

Герой по неволя
Марио Варгас Льоса
изд.: Колибри
брой стр.: 376
цена: 20.00 лв.

само живот
Алис Мънро
изд.: Сиела
брой стр.: 316
цена: 17.00 лв.

вестителят на бурята
Ричард Форд
изд.: Студио Арт Лайн
брой стр.: 474
цена: 19.99 лв.

Осияние днес
Красен Камбуров
изд.: Летера
брой стр.: 287
цена: 12.00 лв.

Бижутерът, брокерката 
и похитителят
Ан Чарлс
изд.: Бард
брой стр.: 416
цена: 15.99 лв.

никога не казвай 
сбогом
Сюзън Луис
изд.: Хермес
брой стр.: 336
цена: 14.95 лв.

ние, лъжците
Е. Локхарт
изд.: Егмонт
брой стр.: 240
цена: 9.90 лв.

Ера представя
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Световноизвестната ав-
торка Джийн Сасън изравя 

дълбоко скритите тайни на 
живота в Близкия изток вече 
повече от двайсет години. Раз-
казани от името на Султана ал 
Сауд, нейните книги разбулват 
действителността в Саудит-
ска Арабия пред очите на целия 
свят и разкриват потресава-
щите ограничения, с които 
жените там продължават да се 
сблъскват и до днес. 

В новата си книга принцеса 
Султана прави ярко описание на 
живота през 2014 г. в едно от 
най-богатите, но и най-консер-
вативни кралства на планета-
та. Това е свят, в който мъже-
те настойници продължават да 
контролират всеки аспект от 
битието на жената – от това 
за кого ще се омъжи до това 
къде и дали ще работи. 

От множеството си 
разговори с представителки на 
нежния пол принцесата подбира 
историите, които са й напра-

вили най-силно впечатление. 
Султана води привилегирован 
живот, обградена от разкош и 
прислуга, но дори и тя трябва 
да се крие, за да успее да огласи 
всички тези покъртителни 
разкази на жени, които са бити, 
презирани и дори убивани заради 
смелостта си. 

Вече няколко десетилетия 
принцесата усилено се бори за 
правата на жените в мюсюл-

манските държави. Нейната бла-
готворителна дейност включва 
издържката на 700 семейства, 
като основната й грижа е 
всички техни деца да получат 
образование.

Интервю с Джийн Сасън
четете на lira.bg

ълзите под 
воалаС

една арабска принцеса
Джийн Сасън

изд. “Ера”
352 стр., 15,00 лв.

необявена 
война

Авторът на хитовите 
романи „Черният списък” 

и „Тайният орден” ни предла-
га нов мащабен политически 
трилър, в който действието 
трескаво препуска между двата 
бряга на Тихия океан. 

Рискът от огромна нацио-
нална катастрофа надвисва 
като черен облак. Агентът под 
прикритие Скот Харват е из-
правен пред нова заплаха, която 
никой не би предвидил. А вече 
може би е твърде късно? САЩ 
получават предупреждение, че 
срещу тях се готви невиждана 
атака... В която традицион-
ните правила на войната не 
важат... 

Хладнокръвно планираното 
нападение включва химически и 
биологични оръжия, отравяне 
на храната и водата, сриване на 
електрическата мрежа и теро-
ристични актове. 

Скот разполага с твърде 
ограничено време, за да се справи 
с врага и да спаси страната си 
от тотално унищожение.

необявена война
Брад Тор

изд. “Ера”
344 стр., 15,00 лв.

“една арабска принцеса”

„възхитителен поглед върху 
живота на богатите в сау-
дитска арабия” Kirkus Reviews

„абсолютно завладяваща и 
дълбоко затрогваща книга”

списание „People”

„Задължително четиво за 
всеки, който се интересува 
от проблемите с човешките 
права” USA Today
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човек без куче
Хокан Несер
изд.: Емас
брой стр.: 454
цена: 17.00 лв.

сезонът на убийствата
Мейсън Крос
изд.: Обсидиан
брой стр.: 368
цена: 16.00 лв.

Любов
Исабел Алиенде
изд.: Колибри
брой стр.: 276
цена: 15.00 лв.

Правилото на 
знанието
Скот Бейкър
изд.: Бард
брой стр.: 538
цена: 14.99 лв.

за Лондон
Чарлс Дикенс
изд.: Труд
брой стр.: 127
цена: 9.99 лв.

Остатъкът от деня
Казуо Ишигуро
изд.: Лабиринт
брой стр.: 203
цена: 15.00 лв.

манон, танцьорката. 
авиаторът
Антоан дьо Сент 
Екзюпери
изд.: Лъчезар Минчев
брой стр.: 70
цена: 8.00 лв.

антология корейска 
поезия. началото на 
ХХ век
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 255
цена: 15.00 лв.

Интервю
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Излезе още един том от леген-
дарния труд на Симеон Радев 

„Строителите на съвременна 
България”. Той е съставен от две 
книги – „Произходът на съвремен-
на България” и „Руско-българският 
конфликт и дипломация (1886-
1887)”. Съставители на труда са 
Цочо Билярски – историк, директор 
на Централния държавен архив 
1993-1997 г. и началник сектор 
през 2000-2006 г., и Ива Бурилко-
ва – дългогодишен началник отдел 
„Лични фондове”. 
Цочо Билярски даде интервю специ-
ално за читателите на lira.bg.

Кога открихте тези нови 
текстове? Каква е тяхната 
история?

Преди четири години 
приехме заедно с колежката ми 
Ива Бурилкова личния архив на 
Симеон Радев и го предадохме 
в Централния държавен архив, 
заедно с неговата библиотека 
и голяма част от личните му 
вещи. Архивът представлява 
56 огромни кашона и куфара и 
библиотека около 100 кашона. 
Очаквахме сред ръкописите да 
открием четвъртият пореден 
том от „Строителите”, за 
който се говореше от десети-
летия и който трябваше да 
обхваща времето на управле-
нието на Стефан Стамболов 
(1887-1894).

Такъв том в действител-
ност не открихме, тъй като 
той явно не е бил написан от 
Симеон Радев и сред почита-

телите на автора просто са 
се разнасяли подобни легенди. С 
Бурилкова бяхме изненадани, ко-
гато открихме няколко папки с 
чернови ръкописи, отнасящи се 
за времето преди възстановява-
нето на Третата българска дър-
жава, т.е. времето на Българско-
то възраждане, и по-специално за 
дейността на ръководителите 
на революционното движение 
– Георги Раковски, Васил Левски, 
Любен Каравелов и Христо Бо-
тев. Немалко място е заделено 
и на връзките и взаимодействи-
ето на българските революцио-
нери във Влашко с Комитета 
на старите, известен и като 
Добродетелната дружина, и с 
цариградските български дейци. 
Тези папки бяха обединени в един 
пакет, който беше надписан от 
покойния син на Радев – Траян 
Радев, като изследване за Васил 
Левски и революционното дви-
жение. Самият Симеон Радев е 
отбелязал на всеки лист, на от-
делните глави, че това е „Увод”, 
а във въведението към втория 
том от книгата си „Македония 
и Българското възраждане” той 
споделя намерението си да на-
пише отделен труд под заглавие 
„Произходът на съвременна Бъл-
гария”, за да покаже приемстве-
ността на личности и идеи 
от периода на Възраждането 
в следващия период – този на 
„Строителите на съвременна 
България”. И в действителност 
това е този негов останал неиз-
вестен до настоящия момент 

труд, представляващ сензация 
за всички, които обичат и се 
интересуват както от нашата 
история, така и от творчест-
вото на Симеон Радев.

Работейки с архива, откри-
хме и няколко папки с ръкописи 
на нови глави към „Строители-
те”, обхващащи един междинен 
период между втория и третия 
том на книгата, в които авто-
рът се занимава с изострящия 
се руско-български конфликт и 
дипломацията (1886-1887 г.). Тук 
главните действащи лица са 
видните български политически 
водачи на Либералната партия 
Стефан Стамболов, Петко 
Каравелов и Драган Цанков.

Чий е изборът на тексто-
вете в приложенията на 
„Строителите” – на Симеон 
Радев или Ваши?

Заедно с Ива Бурилкова сме 
съставители на този том, 
както и автори на въведе-
нието към него. За избор на 
текстове не може да се говори, 
тъй като в този том ние 
сме включили всичко, което е 
запазено в архива с изключение 
на конспективните ръкописни 
бележки на Симеон Радев от 
предварителната му подготов-
ка. Там, където имаше липсващи 
страници от ръкописа (все пак 
домът на Симеон Радев е пре-
живял големите бомбардировки 
над София през 1943-1944 г.), сме 
ги възстановили от наличните 
страници в други техни вариан-

ти. Дори не сме си позволили да 
коригираме забелязаните от нас 
пропуски на автора. Приложе-
ните документи към текста 
на Симеон Радев са използвани и 
цитирани частично от него. Те-
хни преписи са запазени в личния 
му архив от публикациите на 
Димитър Страшимиров, Иван 
Касабов, от публикуваните 
архиви на Найден Геров, Георги 
Раковски, Любен Каравелов, 
Васил Левски, Евлоги и Христо 
Георгиеви и други, които ние 
сме сравнили с последните 
им най-пълни публикации. В 
приложенията към Книга I сме 
включили и един особено важен 
текст, който е дал идеята 
на неговия син Траян Радев да 
отдели всички материали от 
тази въвеждаща в „Строите-
лите” книга в една голяма папка, 
озаглавявайки я „Левски и рево-
люционното движение в Бълга-
рия”. Този текст в действител-
ност представлява девета глава 
от втория том на „Македония 
и Българското възраждане”, 
която не беше включена по тези 
причини в пълното й издание. 
Тя в обобщен вид представлява 
един увлекателен разказ на Си-
меон Радев за живота и делото 
на Апостола на българската 
свобода, който при едно ново 
издание на книгата ще намери 
полагаемото му се място.

Може ли да се каже, че след 
публикуването от „Скай-
принт” на това издание 

овият том на Симеон Радев 
е сензацияН

Цочо Билярски:
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китай. социално-
икономическо развитие 
от древността до наши 
дни
Нако Стефанов
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 654
цена: 35.00 лв.

Психология на 
изобилието
Наталия Кобилкина
изд.: СофтПрес
брой стр.: 112
цена: 15.00 лв.

медитацията като 
лечение
д-р Дхарма Сингх 
Кхалса; Камърън 
Стаут
изд.: Аратрон
брой стр.: 392
цена: 18.00 лв.

Пътят на тигъра
Бернхард Мьощъл
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 188
цена: 13.00 лв.

сбъднати желания
Уейн Дайър
изд.: Кибеа
брой стр.: 218
цена: 18.00 лв.

древна Гърция. 
история и култура
Димитър Попов
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 300
цена: 17.00 лв.

завръщането на 
свещеното познание 
на катара
Александър Миланов
изд.: Фондация 
“Граждани на Новата 
епоха”
брой стр.: 232
цена: 12.00 лв.

Пропуканата България
Тони Николов
изд.: Хермес
брой стр.: 256
цена: 14.95 лв.

овият том на Симеон Радев 
е сензация

Интервю
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Цочо Билярски:

„Строителите” имат окон-
чателен, завършен вид?

Наистина, при едно ново 
пълно издание на „Строители-
те” тези две книги трябва да се 
печатат заедно с останалите 
три тома, като същевремен-
но, за да се осъществи изцяло 
планът на автора, към тях 
трябва да се приложи и един 
том с преписите на документи, 
които той е заделял в личния 
си архив.

Може ли да очакваме да се по-
явят и други негови тексто-
ве, писани след 9 септември 
1944 г.? 

Архивът на Симеон Радев е 
изключително богат и с право 
можем да го характеризираме 
като една истинска съкровищ-
ница. На читателите искаме да 
заявим, че изненадите, които 
крие този архив, са предстоя-
щи. Вече беше издадено пълното 
издание на книгата му „Македо-
ния и Българското възраждане”. 
От печат излязоха два тома с 
неговите спомени „Лица и съ-
бития от моето време”, като 
предстои да излязат останали-
те пет тома, които също вече 
са подготвени. Готова за печат 
е и неговата книга за Иван Ва-
зов, както и дипломатическата 
история на Източния въпрос с 
оглед на войните за освобожде-
нието на България и редица дру-
ги не по-малко интересни негови 
трудове, за които българският 
читател и не подозира. Изрич-

но трябва да се подчертае, че 
през целия си живот Симеон 
Радев с дейността си отстоява 
интересите на България.

Симеон Радев е участвал в 
работата на Великата ложа 
на България.  Попадали ли сте 
на негови бележки относно 
масонския му живот? 

Симеон Радев влиза във Вели-
ката масонска ложа на България 
през 20-те години на миналия 
век по настояването на Тодор 
Александров и близкия му при-
ятел проф. Никола Милев. По 
това време велик майстор на 
ВМЛБ е членът на ЦК на ВМРО 
генерал Александър Протоге-
ров. Участието в масонското 
движение разширява възмож-
ностите на Симеон Радев при 
контактите с чуждестранни 
дипломати и политически 
дейци за отстояването на 
българските национални ин-
тереси, тъй като е известно, 
че във всички международни 
организации по онова време ма-
сонството има здрави корени 
и силни позиции. От тази му 
дейност в архива има запазени 
документи за принадлежността 
му към Великата масонска ложа 
на България, кореспонденция, 
документи от участието му в 
международни масонски срещи, 
както и личната му зидарска 
престилка.

Интервюто взе Румен Василев
Пълният текст на lira.bg

строителите на съвременна България. неиздаван ръкопис
Симеон Радев
изд. “Skyprint”

488 стр., 29,00 лв.
Луксозно издание: 482 стр., 39,00 лв.
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дзен или изкуството 
да се придвижваш с 
велосипед
Димитър Кръстев
изд.: Дилок
брой стр.: 157
цена: 10.00 лв.

Последните дни на 
диктаторите
изд.: Фама +
брой стр.: 236
цена: 15.00 лв.

силата на ума
Джеймс Борг
изд.: Колибри
брой стр.: 310
цена: 16.00 лв.

изкуплението. 
Българите до IX в. 
духовна матрица и 
произход
Иван Момчев
изд.: Сиела
брой стр.: 200
цена: 12.00 лв.

крион кн.13: 
рекалибриране на 
човечеството
изд.: Аратрон
брой стр.: 376
цена: 16.00 лв.

как да спечелим по 
един час всеки ден
Майкъл Хепъл
изд.: Locus
брой стр.: 176
цена: 12.90 лв.

Пътешествия
Марко Поло
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 322
цена: 18.00 лв.

Женската мъдрост и 
мъжката логика
Игорь Калинаускас
изд.: Бард
брой стр.: 188
цена: 12.99 лв.

Една картина, осем истории, 
разкази през четири века. 

Това е книгата на Сюзън Ври-
ланд „Момичето в хиацинто-
восиньо”. Романът е избран за 
финалист за Книга на годината 
на Book Sense (ABA), номи-
ниран е за Международната 
литературна награда в Дъблин, 
носител на наградата Theodor 
Geisel за литература, бестселър 
на „Ню Йорк Таймс”. По него 
е сниман филмът с Глен Клоуз 
„Brush with Fate”.  

Преподавател от колеж във 
Филаделфия кани свой колега 
в дома си, за да му покаже кар-
тина, която пази десетилетия 
в тайна. Преподавателят е 
убеден, че платното с момиче 
в синьо е на нидерландския 
художник Вермер. Но защо чак 
сега показва това великолепно 
произведение на изкуството?

Драматичната история на 
картина на Вермер, измислена 
от авторката, ни води от 
наши дни през Втората светов-
на война до мрачните години 
четири века назад – когато 
художникът е живял и творил. 
Времена на Холокоста, на загуби 
и превратности, на наводнения 
и кражби, на тайни, жестокост 
и войни. Това са разкази за хора-
та, които са  притежавали кар-
тината и чийто живот е бил 
повлиян от нейното загадъчно 
очарование и силата й да проме-
ня съдби. Тя спасява живота на 
дете, купува свободата на една 

жена, връща любовта в сърцата 
на двама души. Внушава спокой-
ствие и мир, събужда вътрешна-
та сила на човек, подтиква към 
съзерцателност и вглъбеност, 
помага да откриеш кой си, хвър-
ля мост през вековете.

Животът на твореца е 
преходен, но произведението, 
сътворено от ръцете  и сърце-
то му, е вечно.

сЮзън Вриланд е 
световноизвестна авторка 
на бестселъри. тя е прочута 
с историческите си романи, 

посветени на изкуството, 
сред които са The Passion 

of Artemisia, Luncheon of the 
Boating Party и др. В българия е 

издаден романът й „Карти-
ните на лизет”. Книгите й са 

преведени на 26 езика. живее в 
сан диего, Калифорния. 

раматичен разказ за 
една картинаД

момичето в хиацинтовосиньо
Сюзън Вриланд
изд. “Кръгозор”

200 стр., 14,00 лв.

Кръгозор представя
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“Момичето в хиацинтовосиньо”

Сюзън Вриланд:
„Момичето в хиацинтово-
синьо” е по-скоро роман за 
влиянието на една измислена 
картина върху хората в 
продължение на четири века, 
отколкото за живота на 
художника. Така че за мен опре-
делено бе предимство, че не се 
знае много за живота на Вер-
мер. Ако имаше толкова много 
информация на него, колкото 
има за Рембранд например, 
щеше да ми е по-трудно. Сега 
имах достатъчно данни, за да 
направя достоверни двете 
истории, свързани конкретно 
с Вермер, и да се развихря по-
свободно в останалите”.

Пълният текст 
на интервюто на lira.bg



www.helikon.bg  нови заглавия

европа и ислямът. 
историята на едно 
недоразумение
Франко Кардини
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 394
цена: 24.00 лв.

мантрите - словата на 
силата
Сан Лайт
изд.: Паритет
брой стр.: 244
цена: 13.99 лв.

историята на само-
лета + 50 лесни за 
сглобяване модела
Р. Дж. Грант
изд.: Книгомания
брой стр.: 116
цена: 24.00 лв.

кризата в европа. 
Поглед отвътре
Симеон Дянков
изд.: Сиела
брой стр.: 282
цена: 15.00 лв.

Уискито на Шакълтън
Невил Пийт
изд.: Вакон
брой стр.: 302
цена: 17.00 лв.

ислямът. религията и 
хората
Бърнард Люис
изд.: Рива
брой стр.: 256
цена: 15.00 лв.

две в едно: Правопис 
и краснопис
Весела Кръстева
изд.: Маре
брой стр.: 132
цена: 9.00 лв.

историята на 
автомобила + 50 
лесни за сглобяване 
модела
Саймън Хептинстол
изд.: Книгомания
брой стр.: 116
цена: 24.00 лв.

Пробук представя
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Законът на безсмъртните” е 
антиутопичен тийнейджър-

ски роман, част от поредицата 
„Blood of Eden” на Джули Кагава 
– американска с японски корени. 
Книгата е публикувана на англий-
ски за първи път през 2012 г.  Тя 
проследява историята на герои-
нята Алисън Секемото, която 
се опитва да оцелее в свят, в 
който вампирите управляват 
населението на Земята. През 
2013 и 2014 г. бяха публикувани 
втора и трета част от поре-
дицата, озаглавени „The Eternity 
Cure” и „The Forever Song”. 

В „Законът на безсмъртни-
те” Алисън (Али) Секемото 
живее и оцелява в Покрайни-
ните – външният град около 
цитаделата в един от големите 
вампирски градове. Всеки ден 
води битки за намиране на 
храна, всяка нощ трябва да 
внимава, за да не бъде поредната 
„изчезнала”. Защото е Нереги-
стрирана. Не е собственост на 
нито един вампирски Господар. 
Но свободата си има своята 
цена - вечно да се криеш и вечно 
да си гладен. Безкрайната омраза 
към кръвопийците й дава сили 
да продължава. До нощта, в коя-
то Али е нападната и разкъсана 
до смърт от Бесните. На прага 
на смъртта й е предложен невъз-
можен избор – да умре на място 
като човек или да се превърне 
в едно от чудовищата, които 
толкова ненавижда. Изправена 
пред вечния живот, Али трябва 
да научи всичко за новата си 

същност и най-главното пра-
вило – нищо не може да устои 
на ГЛАДА. Преследвана от вам-
пирите на противников клан, 
Али е принудена да напусне града 
и да започне своето несигурно 
пътешествие към неизвест-
ното. Скоро попада на малка 
група хора, отправили се към 
мистичен град, където все още 

управляват хората и където 
може би се крие лекарството, 
което ще спаси човешката раса. 
Пътувайки с тях, Али трябва 
да успее да мине за човек – нещо, 
което е особено трудно. Скоро 
ще разбере какво означава да на-
руши Закона на Безсмъртните.

битка срещу 
вампириВ

законът на безсмъртните
Джули Кагава
изд. “Пробук”

464 стр., 15,99 лв.

джурасик 
парк
Майкъл Крайтън е един от 

най-популярните писатели 
в света и книгите му са преве-
дени на над 36 езика, с продадени 
над 250 милиона копия. Сред 
десетките романи, които е 
написал са „Плячка”, „Щамът 
Андромеда”, „Джурасик парк” и 
„Изгубеният свят”.

„Освен ако биологичният 
ви вид не е еволюирал някъде 
след 1993 г., когато „Джурасик 
парк” превзе кината, то вие 
без съмнение сте запознати с 
тази „динозаври-които-ядат-
хора” история, развиваща се в 
увеселителен парк на отдалечен 
остров. Но ако разказът на 
Спилбърг е събудил любопит-
ството ви за повече информа-
ция или... развитие на характе-
рите, то тогава прочетете 
оригинала на Майкъл Крайтън. 
Макар и да я нареждаме след 
класиката „Щамът Андромеда”, 
то „Джурасик парк” ни дава 
много допълнителни сцени, диа-
лози и научни обяснения. Както 
винаги, книгата е по-добра от 
филма”, коментира Пол Хюджис  
от „Амазон”.

джурасик парк
Майкъл Крайтън

изд. “Пробук”
576 стр., 17,99 лв.

“Законът на безсмъртните”
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книжка с пъзели 
за развитие на 
ума. Първо ниво: 
начинаещи
изд.: Книгомания
брой стр.: 96
цена: 8.50

Под дъгата: ягодово 
лято
Кели Маккейн
изд.: Фют
брой стр.: 304
цена: 7.99 лв.

фермата на фреди 
и флора. Броене, 
цифри, числа
изд.: Фют
брой стр.: 14
цена: 14.90 лв.

наръчник на чарли 
джо джаксън как да 
не четеш
Томи Грийнуолд
изд.: Студио Арт Лайн
брой стр.: 226
цена: 11.99 лв.

книжка с пъзели 
за развитие на 
ума. второ ниво: 
напреднали
изд.: Книгомания
брой стр.: 96
цена: 8.50

колин космонавта: 
извънземни кихавици
Тим Колинс
изд.: Прозорче
брой стр.: 128
цена: 7.90 лв.

Обличам, събличам. 
Писане, букви, 
професии
изд.: Фют
брой стр.: 14
цена: 14.90 лв.

влюбен в ема
Мая фон Фогел
изд.: Ергон
брой стр.: 234
цена: 14.00 лв.

Фют представя
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Писателката Елиза Гуера 
и художникът Габо Леон 

Бернщайн забъркват една 
увлекателна, слънчева и спи-
раща дъха история, изпълнена 
с чувство за хумор и много 
намигвания. Включително и към 
Астрид Линдгрен с нейната 
незабравима Пипи. Поредицата 
е предназначена за читатели на 
възраст между 8 и 12 години, но 
запленяващия текст, чудните 
илюстрации и специалните кар-
ти със сигурност ще изкушат 
и по-големите любители на 
приключения. 

В седемте книги от пореди-
цата Минерва, Рави и Томазина, 
или тайната Банда на кукумяв-
ките, преминават през различни 
приключения, свързани с разгада-

ване на мистериозни рецепти, 
разчитане на стари надписи и 
карти, срещи с наследници на 
пирати и дори полет с балон, за 
да стигнат накрая до съкрови-

щето на морските разбойници 
и до родителите на главната 
героиня.

Минерва Минт изобщо не 
се съмнява, че всичко може да 

се случи. Тя е на 9 години, има 
червена коса, зелени очи, лунич-
ки и двама приятели, с които 
би отишла и до края на света. 
Което може и да им се наложи 
да направят, за да открият 
родителите й, които мисте-
риозно са я изоставили още 
като бебе в една пътна чанта 
на лондонската гара „Викто-
рия”.

От тогава Минерва живее 
сама, също като Пипи Дълго-
то чопарче, ако, разбира се, не 
броим семейството лисици, 
язовецът Хуго, снежните 
кукумявки на покрива и госпожа 
Флопс (чистачката, която я 
е намерила на гарата и сега се 
грижи за нея) - всички събрани в 
огромната вила „Гущер”. 

много намигвания 
към Пипи

“приключенията на Минерва Минт”

С

Приключенията на минерва минт, Елиза Гуера, изд. “Фют”, 4,99 лв. за книжка.

Елиза Гуера:
„Като бях малка, всяка вечер майка ми 
ми четеше докато пресипне (или дока-
то аз не й разрешавах великодушно да 
си легне) книгите на Астрид Линдгрен. 
Заспивах и се надявах да се събудя във 
Вила Вилекула… а вместо това – какво 
разочарование! – се оказвах в Милано. 
Накрая майка ми отказа да продължи 

да ми ги чете, като каза, че вече съм пораснала и тогава ми се 
наложи да направя две неща - да се науча да чета и да започна да 
си разказвам истории сама и така и до днес. Само дето започнах 
да записвам историите, за да могат да ги четат и други.”
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SQL for Dummies
Алън Г. Тейлър
изд.: AlexSoft
брой стр.: 508
цена: 20.00 лв.

Microsoft Word 2013. 
Step by Step
Джоан Ламбърт и 
Джойс Кокс
изд.: AlexSoft
брой стр.: 670
цена: 25.00 лв.

корупцията и 
икономическата 
криза в европейския 
съюз 2008-2013
Д-р Николай 
Скарлатов
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 334
цена: 17.00 лв.

сицилия/ National 
Geographic
Тим Джепсън
изд.: Егмонт
брой стр.: 192
цена: 17.90 лв.

изкуството да рисуваш 
човешка фигура
изд.: Книгомания
брой стр.: 240
цена: 24.00 лв.

Microsoft Excel 2013. 
Step by Step
Къртис Д. Фрай
изд.: AlexSoft
брой стр.: 530
цена: 25.00 лв.

Гео милев и 
изкуството/ Geo Milev 
and The Art
Ружа Маринска
изд.: Захарий Стоянов
брой стр.: 292
цена: 40.00 лв.

човешкото бъдеще- 
хоризонти на развитие
Джероум Глен; Тиодор 
Гордън; 
Елизабет Флореску
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 344
цена: 19.00 лв.

495
лв.

стара цена 

999
лв.

495
лв.

стара цена 

999
лв.

495
лв.

стара цена 

999
лв.

495
лв.

стара цена 

999
лв.

„остатъкът от деня” е третата 
книга в писателската кариера 
на английския автор от японски 
произход Казуо ишигуро. с нея 
той печели „букър” през 1989 г. 
стилът му е чист, стегнат, ясен 
и в същото време въздействащ.

повествованието се води 
от името на иконома стивънс 
и е ретроспекция на живота в 
дарлингтън хол през трийсетте 
години на XX в., непосредствено 
преди Втората световна война.

годината, в която стивънс за-
почва своя разказ, е 1956 – точно 
преди да предприеме пътуване из 
западното крайбрежие, за да се 
срещне с мис Кентън, която той 
желае да върне като помощничка в 
дарлингтън хол.

така за шест дни той се 
отдава на спомени за случилото 
се в имението, когато негов 
собственик е бил лорд дарлингтън 
– изтъкнат английски аристо-
крат, който оказва влияние върху 
последвалите събития в европа, 
установявайки близки взаимоот-
ношения с германците.

читателят се среща с един 
герой на име стивънс, който 
е постигнал безупречност в 
професионалната си реализация, но 
забравя да бъде човек, да страда 
(отказва да бъде до баща си, 
докато той умира, защото е зает 
с изпълнението на служебните си 
задължения), да обича (пренебрег-
ва мис Кентън, която се влюбва 
в него), да изказва свое мнение 
(не оспорва уволнението на двете 
еврейски прислужнички). стивънс 
е изцяло отдаден и вманиачен в 

това да служи на лорд дарлинг-
тън и неговите възвишени цели. 
превръща се в изключителен 
иконом, вярвайки че по този начин 
допринася за благото на света. но 
се проваля като човек.

така се повдигат въпросите 
за честта, достойнството, лоял-
ността и смисъла на живота.

докъде може да стигне човек, 
отдавайки се на определена кауза? 
и дали цената, която плаща, си 
струва?

Всъщност тук става въпрос и 
за огромната стойност на малкия 
човек – иконом, който става 
свидете и непряк участник във ва-
жни политически събития, които 
определят хода на историята.

В края стивънс осъзнава, че 
единственото, което има, е само 
остатък от живот, който се е 
опитал да изживее честно и само-
отвержено, но го пропилява.

осъзнава колко го е обичала 
мис Кентън и че е пропуснал да се 
наслади на тази любов.

и най-важното – осъзнава, 
че дори и в залеза на живота си, 
това не пречи да започне да разви-
ва умението да се шегува…

К н иж аря т 
п ре п о р ъ ч в а

пропуснатият шанс

люБина йорданова
хелиКон-русе

нюкаго е спасен.бяха казали на 
дейвид, че е невъзможно, че дори 
Възмездителите не са убивали 
Висш епичен. но стоманено 
сърце е мъртъв. и той умря от 
ръката на дейвид.унищожението 
на стоманеното сърце трябва-
ше да направи живота по-лесен. 
Вместо това обаче дейвид 
осъзна, че всъщност той има 
много въпроси. и никой в нюкаго 
не може да му отговори на тях.

Възроденият Вавилон може да 
му даде отговорите. управляван 
от Висша епична регалия, градът 
е наводнен и окаян, но дейвид е 
сигурен, че може да открие пътя 
към отговорите. да навлезе в 
град, контролиран от деспоти-
чен Висш епичен е рисковано, но 
той е готов да опита. защото 
убийството на стоманеното 
сърце остави дупка в сърцето на 
дейвид. някак той запълни тази 
дупка с друг епичен – зарево. и 
сега му предстои да навлезе в по-
тъмни и по-опасни „води“, за да я 
открие и да получи отговорите.

зарево кн.2 от възмездителите
Брандън Сандерсън
изд. “Артлайн Студиос”
450 стр., 24,00 лв.

зарево Кн.2 от 
Възмездителите
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“Как преговаря тръмп”
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Само Сега!  
Събери разбиващо 
яката колекция 

ключодържатели!

egmontbulgaria.com egmont.bghelikon.bg

999 
лв.

Тук най-довереният съ-
ветник на Тръмп и негов 

партньор Джордж Рос ни учи 
как да прилагаме тактиките и 
стратегиите на преговаряне, 
отвели известния бизнесмен на 
върха. В допълнение авторът 
включва и уроците, научени от 
други бизнес величия, които е 
представлявал или срещал.

В резултат на многобройни-
те сделки, по които е работил, 
Джордж Рос е усвоил задължи-
телните за добрите преговори 
умения, тънкости и трикове. 
Той ви учи как да предвиждате 
реакциите на партньорите 
си във всевъзможни бизнес 
сценарии. Как преговаря Тръмп 
ще ви помогне да постигнете 
максимални резултати във всяка 
сделка.

Всички ние преговаряме през 

по-голяма част от времето 
си, а най-важното изискване 
в преговорите е да познавате 
човешката природа и да използ-
вате това познание, за да мо-
тивирате другите да приемат 
идеите ви. Книгата ще ви даде 
най-ефикасните модели на този 
вид общуване.

Независимо дали си купува-
те кола, или водите сделка за 
милиони - възползвайте се от 
стратегическата мъдрост и 
тактическите умения, благода-
рение на които Тръмп е това, 
което е.

как преговаря тръмп
Доналд Тръмп, Джордж Рос

изд. “Lokus”
272 стр., 18,00 лв.

тратегическа 
мъдрост

При покупка на „как прего-
варя Тръмп” до 23.03.2015 г. 
получавате подарък „Търгове-
цът дракон (древният код на 
успешните продажби)”
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Цената на ваучерите варира от 20 до 300 лв. С тях може да пазарувате и на helikon.bg

Правилата на 
мистър Джоунс 
за модерния мъж

РАБОТА И ПАРИ

• Как да се подмажеш на шефа

• Как да си поискаш увеличение

• Как да четеш конско

СЕКС И ЧУВСТВА

• Как да свалиш жена

• Как да намериш G-точката

• Как да купиш бельо на жена

СПОРТ И СВОБОДНО ВРЕМЕ

• Как да играеш в казино

• Как да танцуваш

• Как да миришеш

ЗДРАВЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ

• Как да спреш да пушиш

• Как да се бръснеш

• Как да прекратиш бой

1500 
лв.

стара цена 

5000
лв.
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1.
03

.2
01

5 
г. 

ил
и 

до
 и

зч
ер

пв
ан

е 
на

 к
ол

ич
ес

т
ва

т
а.



495
лв.

стара цена 

1200
лв.

495
лв.

стара цена 

1299 
лв.

495
лв.

стара цена 

1200
лв.

395
лв.

стара цена 

1200
лв.

395
лв.

стара цена 

1299 
лв.

395
лв.

стара цена 

1200
лв.

395
лв.

стара цена 

1299 
лв.

395
лв.

стара цена 

1299 
лв.

495
лв.

стара цена 

1200
лв.

Промоцията е валидна до 31.03.2015 г.
или до изчерпване на количествата.
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