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благоевгРад 
ул. “Васил левски” №1, 
тел: 02 4604068, blagrad@helikon.bg 
буРгас 
пл. “тройката” № 4, 
тел. 02 4604083, helikonburgas@helikon.bg 
ваРна - Пикадили ПаРк 
бул. “приморски парк II” № 482, 
тел. 02 4604073, varna@helikon.bg 
велико тъРново 
ул. “Васил левски” № 17, 
тел: 02 4604070, v.tarnovo@helikon.bg 
габРово 
бул. “априлов” № 40, мол габрово, 
ет. 2, тел. 02 460 4086, gabrovo@helikon.bg 
добРич 
ул. “25 септември” № 34, 
тел: 02 4604065, dobrich@helikon.bg 
къРджали 
бул. “българия” № 58, 
тел: 02 4604057, kardzhali@helikon.bg
кюстендил 
ул. “демокрация” № 33, 
тел: 02 4604069, kiust@helikon.bg 
Пловдив 
ул. “райко даскалов” № 13, 
тел: 02 4604064, plovdiv@helikon.bg 
Пловдив - центъР 
ул. “Княз александър батенберг” № 29, 
тел. 02 4604074, plovdiv2@helikon.bg 
Русе 
ул. “александровска” № 50, 
тел: 02 4604071, ruse@helikon.bg 
стаРа загоРа 
ул. “цар симеон Велики” № 100, 
тел: 02 4604066, helikon_sz@helikon.bg
сливен 
ул. цар освободител № 28
тел. 02 4604079, sliven@helikon.bg 
софия - витоша 
бул. “патриарх евтимий” № 68, 
тел: 02 4604060, 02 4604061, 
bigbookshop@helikon.bg 
софия - гРанд Хотел бългаРия 
бул “цар освободител” № 4 
тел: 02 4604063, bulgaria@helikon.bg 
софия - славейков
пл. “славейков” № 1, 
тел: 02 4604067, 
slaveykov1@helikon.bg
софия - стамболийски 
бул. “ал. стамболийски” № 17, 
тел: 02 4604062, officeeubcc@helikon.bg 
софия - шишман 
ул. “цар иван Шишман” 27б, 
тел: 02 4604082,  shishman@helikon.bg
шумен 
бул. “славянски” № 88, 
тел: 02 4604072, shumen@helikon.bg
софия - логистичен центъР
с. Казичене, ул. индустриална, 

тел. 02 4604051, 53, 54, helikonsklad@helikon.bg 
центъР за обслужване на клиенти 

тел. 02 4604081

e-mail: service@helikon.bg

Купи една книга, вземи втора подарък
*

helikon.bg

Европейски 

разказвачи XX-XXI век

За ПРИКЛЮЧЕНЦИ
Тоби
Тимоте дьо Фомбел  � � � � � � � � �  9�00 лв�

Тоби. Очите на Елиша
Тимоте дьо Фомбел  � � � � � � � �  13�00 лв�

Малкият рицар Тренк
Кирстен Бойе  � � � � � � � � � � � � �  12�00 лв�

Джим Копчето
Михаел Енде  � � � � � � � � � � � � � �  14�00 лв�

Малкия мъж
Ерих Кестнер  � � � � � � � � � � � � � �  7�50 лв�

Малкия мъж и Малката мис
Ерих Кестнер  � � � � � � � � � � � � � �  6�00 лв�

Златния зъб
Тадей Голоб  � � � � � � � � � � � � � � � �  12�00 лв�

Писмото за краля
Тонке Драхт  � � � � � � � � � � � � � �  14�00 лв�

Шифърът на крал Карл
Рената Щулцова  � � � � � � � � � �  13�00 лв�

Ванго
Тимоте дьо Фомбел  � � � � � � � �  13�00 лв�

Приключенията на Камо
Даниел Пенак  � � � � � � � � � � � � �  11�00 лв�

Сребро от синята пещера
Славко Прегъл  � � � � � � � � � � � � �  10�00 лв�

За ПАКОСТНИЦИ
Виплала магьосникът 
Ани Шмит  � � � � � � � � � � � � � � � �  11�00 лв�

Малката вещица. Малкият воден 
дух. Малкият призрак
Отфрид Пройслер  � � � � � � � � �  14�00 лв�

Ваканция с магарешки уши
Ива Прохазкова  � � � � � � � � � � �  10�00 лв�

Конрад или детето 
от консервената кутия
Кристине Ньостлингер  � � � � �  8�00 лв�

Пръц-прахът на доктор Проктор
Ю Несбьо  � � � � � � � � � � � � � � � � � �  9�00 лв�

Доктор Проктор и ваната на времето
Ю Несбьо  � � � � � � � � � � � � � � � � �  11�00 лв�

За МЕЧТАТЕЛИ
Сърцето на пирата
Бено Плудра  � � � � � � � � � � � � � � � �  9�00 лв�

Последният елф
Силвана де Мари  � � � � � � � � � �  14�00 лв�

Сянката над каменната пейка
Мария Грипе  � � � � � � � � � � � � � �  11�00 лв�

Агнес Сесилия - една тайнствена 
история
Мария Грипе  � � � � � � � � � � � � � �  11�00 лв�

Мая, кралицата на Голямата река
Ева Ибътсън  � � � � � � � � � � � � � �  11�00 лв�

Казанската звезда
Ева Ибътсън  � � � � � � � � � � � � � �  12�00 лв�

Езерото на водните кончета
Ева Ибътсън  � � � � � � � � � � � � � �  12�00 лв�

Кучето, запътило се към далечна 
звезда
Хенинг Манкел  � � � � � � � � � � � � �  9�00 лв�

Сенките растат със здрача
Хенинг Манкел  � � � � � � � � � � � � �  9�00 лв�

Момчето, което заспа под снега
Хенинг Манкел  � � � � � � � � � � � �  10�00 лв�

Пътуване до края на света
Хенинг Манкел  � � � � � � � � � � � � �  9�00 лв�

За РЕАЛИСТИ
Мадам Даутфайър
Ан Файн  � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  9�00 лв�

Книга за Хюго и Юсефин
Мария Грипе  � � � � � � � � � � � � � �  14�00 лв�

Питбул-Терие в атака
Ендре Люн Ериксен  � � � � � � � � �  12�00 лв�

Питбул-Терие в беда
Ендре Люн Ериксен  � � � � � � � � �  12�00 лв�

Отровни думи
Майте Каранса  � � � � � � � � � � �  11�00 лв�

Песента на глухарчетата
Хилде Хагерюп  � � � � � � � � � � � �  10�00 лв�

*Книгата с по-ниска цена е подарък.

Промоцията е валидна от 01.04 до 22.04 
или до изчерпване на количествата
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горещи цени в “хеликон”

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

„Разглобено лято” („Жанет 45”) на Людмил 
Тодоров, „Гръцко кафе”  („Колибри”)  на 
Катерина Хапсали и „Лисицата” („Сиела”) 
на Галин Никифоров са трите романа, 
номинирани на зимната сесия за награда-
та за нова българска художествена проза 
„Хеликон”.

Такова е решението на журито в състав 
Калин Донков (председател), Веселина 

Седларска, Бойко Ламбовски, Светлозар 
Желев и Юри Лазаров.

За Людмил Тодоров това е четвърта 
номинация след „Разкази”, „Шлеп в пустиня-
та” и „Скептици”. Галин Никифоров също 
е номиниран за четвърти път след „Добро 
момче”, „Фотографът: Obscura Reperta) и 
„Къщата на клоуните”. А „Гръцко кафе” е 
дебютен роман на Катерина Хапсали.

зимни номинации 
за литературната награда „Хеликон”

Разглобено 
лято
людмил тодоров

гРъцко кафе
катерина 
Хапсали

лисицата
галин никифоров



ХудожестВена литература
калуня-каля
георги божинов
Хермес

Хрониките на клифтън 
т.5: По-силно от меча
джефри арчър
бард

Петдесет нюанса по-
тъмно
е л джеймс
бард

изпитание за невинните
агата Кристи
ера

все още алис 
лиса дженоува
Intense

в хотел “бъртрам”
агата Кристи
ера

неграмотното момиче, 
което можеше да смята
Юнас Юнасон
Колибри

Пътуване към себе си
блага димитрова
Хермес

любов
елиф Шафак
егмонт

гръцко кафе
Катерина Хапсали
Колибри

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1495
лв.

2000 
лв.

1495 
лв.

1490 
лв.

1500
лв.

1099 
лв.

1490 
лв.

1099 
лв.

1699 
лв.

1499 
лв.

ново остава нагоре надолу връща се
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неХудожестВена литература
нещата, на които не ни 
учат в училище
емил Конрад
егмонт

тайните операции, които 
промениха света
тодор бояджиев
сиела

снайперист на Райха
албрехт Вакер
прозорец

съзирам душата на 
българия
евелин банев
Royal’s Book Collection

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

за кожата на едно ченге
божидар димитров
уникарт еоод

най-доброто лекарство 
сте вие!
д-р Фредерик салдман
Колибри

за кожата на кадафи. 
тайната история 
на терора
румяна угърчинска
Millenium

скритият аз
Карл густав Юнг
Хермес

строителите на 
съвременна българия. 
неиздаван ръкопис
симеон радев
Skyprint

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

990 
лв.

1200
лв.

1500
лв.

1500
лв.

1400 
лв.

1499 
лв.

1600
лв.

1500 
лв.

1195 
лв.

2900 
лв.

К н иж аря т 
п ре п о р ъ ч в а

пътуването 
към себе си

десислава велинова
“ХелиКон-ВитоШа”

Всичко в „пътуване към себе си” 
е забележително. Като започнем 
от заглавието, улавящо духа на 
книгата, минем през лирическия 
глас и стигнем до зашеметява-
щия стил на блага димитрова. 
Книгата започва между минало-
то и настоящето – сливайки се, 
те се противопоставят едно на 
друго, а на прага им стои едно 
момиче, което бяга. 20-годиш-
ната героиня се вози в камион, 
обърната с гръб към посоката 
на движението. тази съвсем 
прозаична ситуация предиз-
виква проникновени размисли и 
прозрения за живота. гласът на 
разказвача е силен, отличителен 
и страшно интересен за четене. 
помъдряла преждевременно, 
героинята иска да забрави коя е, 
да се скрие от света и да бъде 
просто райна. такава, каквато 
е – избухлива, заядлива, остра 
в изказа си и груба. с инстинкт 
все да бъде на контра на всичко 
и всички. бунтарка. немирна. с 
изключително трезв поглед към 
света.

ако не сте чели блага дими-
трова досега, подарете си това 
изживяване. може би е твърде 
наивно да смятам, че и вие като 
мен чак сега откривате твор-
чеството й за себе си, но рядко 
някоя книга оставя толкова 
приятно стипчив привкус след 
себе си, все по-рядко се случва да 
остане в ума ми повече от сед-
мица и затова с такъв устрем я 
препоръчвам. ако пък сте я чели, 
препрочетете я. „пътуване към 
себе си” е всичко, което човек 
може да иска от добрата лите-
ратура. на всичкото отгоре е 
българска. четете.
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Класации март

ново остава нагоре надолу връща се

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

minecraft: наръчник по 
строителство
егмонт

minecraft: наръчник за 
водене на битки
егмонт

ние, лъжците
е. локхарт
егмонт

елинор и Парк
рейнбоу роуъл
егмонт

малкият принц
антоан дьо сент екзюпери
апостроф

вината в нашите 
звезди
джон грийн
егмонт

къде си, аляска?
джон грийн
егмонт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

990 
лв.

1290 
лв.

399 
лв.

990
лв.

990
лв.

990
лв.

дръндьото: 
направи-си-сам книга
джеф Кини
дуодизайн

1490
лв.

1490
лв.

1490
лв.

унищожи този дневник
Кери смит
ера

1200
лв.

„улицата на крадците” не е книга, 
а място, реално съществуващо 
в пространството.  Квартал, на 
територията на който матиас 
енар урежда  тайната среща на 
двама нелегални емигранти – чо-
векът и обществото. следват  
319 страници, в които авторът  
съвсем безнаказано сводничи на 
този забранен от литературата 
съюз.

човекът – лахдар, 20-го-
дишен мароканец. обича 
семейството и приятелите си, 
чете криминалета и мечтае за 
вълнуващи пътешествия.

обществото- близки, които 
те прогонват. терористична 
групировка, която те осиновява. 
постоянно бягство. работа на 
черно. атентати, които се мо-
лиш да са ти чужди. протести, 
които не можеш да направиш 
свои.

болезнената връзка между 
личното и социалното ражда 
живот, който е „машина за из-
кореняване на съществувания”. 
нощта идва, за да ни отнеме 
последните лъчи на слънцето, 
а утрото алчно прибира всички 
звезди. Какво друго ни остава, 
освен да плячкосваме и ние? да 
си присвоим мъничко радост 
от книга; незаконна разходка в 
чужда страна; момиче, което да 
си измислим, че ни обича.

Вие ще кажете, че това е 
престъпление. обаче кражба ли 
е да крадеш от крадеца? ние 
с живота отдавна се знаем и 
сме си свикнали.  днес той ни 
преджобва, утре ние него. иначе 
казано, съседи сме от „улицата 
на крадците”.

К н иж аря т 
п ре п о р ъ ч в а

Забраненият 
съюз

златина Петкова
„ХелиКон-ШиШман”елеКтронни Книги

след сблъсъка
анна тод
егмонт

уроци на трейдъра 
милионер – книга втора: 
Програмиране на успех
стефан трашлиев
цибрица-2009

уроци на трейдъра 
милионер. настройки на 
ума
стефан трашлиев
цибрица-2009

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

боен клуб
чък паланюк
Eра

Хотели, Първа стая
ема марс
Колибри

Хипнотизаторът
ларш Кеплер
Enthusiast

ключът към полунощ
дийн Кунц
Колибри

на един черпак 
разстояние
ричард морей
Вакон

стогодишният старец, 
който скочи през 
прозореца и изчезна
Юнас Юнасон
Колибри

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1799 
лв.

1000 
лв.

1100 
лв.

800 
лв.

1000 
лв.

1200 
лв.

900 
лв.

849 
лв.

600 
лв.

700 
лв.



Класации март

6

българсКа ХудожестВена литература
калуня-каля
георги божинов
Хермес

Пътуване към себе си
блага димитрова
Хермес

гръцко кафе
Катерина Хапсали
Колибри

северозападен романь
стоян николов-торлака
диВа2007 

възвишение
милен русков
жанет 45

жената бе, жената!
чудомир
рамита

физика на тъгата
георги господинов
жанет 45

към никъде
георги данаилов
абагар

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

кан тервел - кошмарът 
на Халифата
емил димитров
Фабер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1495
лв.

1400
лв.

1495 
лв.

1300
лв.

1600
лв.

995 
лв.

1300
лв.

1400 
лв.

1500
лв.

1495 
лв.

за игнейшиъс периш е имало вре-
ме, когато светът е изглеждал 
идеалното място за него и мерин. 
тогава е бил изпълнен с мечти за 
светло бъдеще с любимата жена 
и… жив. сега всяко желание за 
живот е напуснало тялото и съз-
нанието му, заедно с нея – мерин, 
първата му любов. единствената 
му любов. Вечната любов. Всичко 
започва след един жесток скандал 
между иг и приятелката му, след 
който научава, че мерин е бру-
тално изнасилена и убита, а той – 
главният заподозрян за смъртта 
й. доказателствата по случая 
обаче биват мистериозно унищо-
жени, разследването e замразено, 
а на иг му лепват етикетите 
„извратеняк” и „убиец”.

мисля, че е тук моментът да 
попитам нещо: Вярвате ли в дяво-
ла? Вярвате ли, че злото може да 
придобие плът и форма?

и сега си представете как 
се събуждате със страшно 
главоболие и рога, стърчащи от 
челото – остри и червени. рога, 
които извикват на повърхността 
всички тъмни тайни, греховете, 
най-дълбоките желания, които не 
се изричат гласно. Всичката онази 
мръсотия, която може да събере 
човешката душа в себе си. рога, 
които могат да накарат хората 
да се отдадат на най-първичните 
си страсти само с една дума. а 
собственикът им е като луцифер 
– бродещ измежду людете, сеещ 
разруха. с чифт червени израстъ-
ци се събужда и иги периш след 
една пиянска нощ и скоро, след 
като осъзнава силата на рогата 

си, той е обсебен от идеята да 
открие истинския убиец на мерин. 
В крайна сметка игнейшиъс се 
забърква в едно смразяващо 
приключение, което оставя кръв и 
огън след себе си.

„рога” е един спиращ дъха хо-
рър, който те държи в напрежение 
през цялото време и те кара да 
искаш още и още, а краят е шоки-
ращ и неочакван. това е всъщност 
книга, напомняща доста и на пси-
хотрилърите, които разглеждат 
човешките взаимоотношения в 
техните най-тъмни проявления. В 
основата й стои едно приятел-
ство между три деца, прераснало 
в такова между трима възрастни 
– чувство, еволюирало с годините 
в обич, подклаждана от чиста 
омраза. тук свръхестественото 
е прибавено за по-пикантен вкус. 
това е книга за вината и невин-
ността. за завистта и грешните 
решения. за първата любов. 
единствената. за изкуплението и 
спасението…

К н иж аря т 
п ре п о р ъ ч в а

“рога” - спиращ дъха хорър

маРиета иванова
ХелиКон-русе
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50 постни рецепти
Ивелина Иванова
изд.: Издателство Гурме 
Пи Си Ти ООД
брой стр.: 112
цена: 12.00 лв.

кратък наръчник за 
дълъг живот
Д-р Дейвид Ейгъс
изд.: Intense
брой стр.: 224
цена: 14.00 лв.

ци самомасаж
Мантак Чиа
изд.: Аратрон
брой стр.: 142
цена: 9.00 лв.

най-доброто лекарство 
сте вие!
Д-р Фредерик Салдман
изд.: Колибри
брой стр.: 272
цена: 16.00 лв.





В 19 книжарници на „Хеликон” 
в 14 града 25 март премина 

под знака на Благовещение – Де-
нят, в който Дева Мария полу-
чава благата вест от Архангел 
Гавраил, че ще роди Спасителя. 
Това е изконният празник на 
християнската майка и жена, 
който обаче е пренебрегван 
умишлено десетилетия наред 
заради политическата ко-
нюнктура. Неговото налагане 
като ден на майката се корени 
дълбоко в историята на хрис-
тиянството, а през годините 
на Първата световна война в 
България 25 март придобива 
гражданственост и популяр-
ност. Чества се до 1948 г., след 
което насилствено е подменен 

с 8 март.
Именно възстановяването 

на историческата истина е 
каузата на книжарници „Хе-
ликон”. Водосвет, молитва, 
питка с мед, благопожелания, 
литературни четения, цветя за 
дамите бяха част от ритуална-
та програма на книжарниците. 
Празникът беше отбелязан със 
седем концерта – в „Хеликон-
България”, „Хеликон-Пловдив, 
Център”, „Хеликон-Стара 
Загора”, „Хеликон-Габрово”, „Хе-
ликон-Шумен”, „Хеликон-Велико 
Търново” и „Хеликон-Сливен”  
ценителите на книгата ги полу-
чиха като подарък за Светото 
Благовещение от книжарите. 
Лекции, посветени на майката, 

бяха изнесени в „Хеликон-До-
брич” и „Хеликон-Благоевград”.

В столичната книжарни-
ца „Хеликон-България” Елица 
Мирчева, Вероника Табакова, 
Кристина Стоянова, Алек-
сандра Дичева и Ани Тенева 
, под ръководството на 
маестро Ростислав Йовчев, 
свириха творби от Моцарт, 
Шуман, Шопен, Рахманинов, 
Дебюси,  Веселин Стоянов. 
Тримата тенори от Ста-
розагорската опера – Милен 
Денев, Васко Влахов и Иван 
Иванов,  повдигнаха и завъртя-
ха в щастливо ликуване духа на 
клиентите на книжарницата. 
Уникален концерт изнесоха в 
Бургас учениците на Благовеста 

Рядкова – Михаил Михалев-пи-
ано, Маломир Ингилизов-вокал 
и Симеон Минчев-китара. В 
програмата бяха включени 
творби от Бах, Скарлати, Глуг, 
Бетовен, Моцарт,Шопен и 
Шуберт. Китарни изпълнения 
на учениците на Иван Гутев – 
Анджелина Фогърти, Николет 
и Александра Иванови и Петър 
Мезинов, огласиха книжарни-
цата в Габрово. Незабравима 
атмосфера създадоха децата 
от читалище „Зора” в Сливен. 
Евъргрийни, в изпълнение на 
„Трио арт” пък звучаха в „Хели-
кон-Велико Търново”. Уникален 
клавирен концерт изнесоха и 
възпитаниците на СМУ Плов-
див в „Хеликон-Център”.

вето Благовещение в 
“Хеликон”С

Арена Хеликон
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„Хеликон-българия”

„Хеликон-габрово”

„Хеликон-велико търново”

„Хеликон-бургас”

„Хеликон-Пловдив” „Хеликон-шумен”

„Хеликон-стара загора”
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Чутовното 
нашествие на 
мечките в сицилия
Дино Будзати
изд.: Издателство Точица
брой стр.: 110
цена: 15.00 лв.

бялото конче
Елизабет Гаудж
изд.: Унискорп
брой стр.: 240
цена: 9.00 лв.

историите на Дерек: 
Животът ми като 
автор на комикси
Дженет Тажиян
изд.: СофтПрес
брой стр.: 254
цена: 11.99 лв.

Лео и Май
Сюне Леа
изд.: Ергон
брой стр.: 196
цена: 14.00 лв.

рисунка за айла
Стефъни Пъркинс
изд.: Егмонт
брой стр.: 344
цена: 12.90 лв.

сянката над 
каменната пейка
Мария Грипе
изд.: Емас
брой стр.: 300
цена: 11.00 лв.

Последният елф
Силвана де Мари
изд.: Емас
брой стр.: 406
цена: 14.00 лв.

андерсенови пролетни 
приказки
Ханс Кристиан Андерсен
изд.: Smart Books
брой стр.: 120
цена: 9.99 лв.

НСМ-Медиа представя
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Джордж Фридман е известен 
с твърдението си, че на 

хората, които се занимават с 
геополитика, обикновено им 
липсва известна доза въображе-
ние.  По този повод „Ню Йорк 
Таймс” отбелязва: ”Когато че-
тете Джордж Фридман, често 
изпитвате усещането, че той е 
вълшебник с магическо кълбо.”

Фридман е основател и 
директор на „Стратфор” – 
един от водещите американски 
институти за стратегически 
анализи и прогнози. У нас е 
познат с двата си бестселъра 
„Следващите 100 години” и 
„Следващите 10 години”. И в 
тази книга той демонстрира 
брилянтния си стил – остър, 
полемичен и сладкодумен. Публи-
кувана е на 27.01.2015 г. в САЩ 
и неизбежно  ще предизвика 
разнопосочни мнения. Защото 
засяга горещи теми, където се 
пресичат световни интереси. 
България е първата европейска 
държава, в която книгата излиза 
само два месеца след премиерата 
й в Америка.

Европа е като красива сред-
новековна катедрала – трудна 
за изграждане и още по-трудна за 
поддържане. Интелектуалният 
й блясък е неоспорим, но тя не 
е единна, защото е сбор от 50 
национални държави, обременени 
от конфликти, които тлеят 
от векове и само чакат „ветро-
вете на войната”, за да се разпа-
лят с неподозирана сила.  В края 
на ХV век тя завладява света. 

И го управлява повече от 400 
години. Това е цивилизацията на 
белия човек, която се основава 
на научната, индустриалната, 
културната и какви ли не още 
революции. Светът под хегемо-
нията на белия човек е стабилен, 
предвидим, проспериращ.  

Да, но идва ХХ век. И само 
за 31 години – от 1914 до 1945 
– Старият континент се 
самовзривява. Европа вече не е 
центърът на света. Нейните 
империи, унизени и смазани,  са 
само восъчни експонати в музея 
на мадам Тюсо,  а 100 милиона 
загиват  в двете световни 
войни, в руската революция 
и поредицата от регионални 
сблъсъци. Следва Студената 
война. Това е апогеят на Съвет-
ска Русия - западната й граница 
достига до сърцето на Европа. 
След краха на СССР с Договора 
от Маастрихт е основан мо-
дерният Европейски съюз. Той 
обещава нещо уникално, което 
Римската империя, Карл Велики, 
Наполеон и Хитлер не успяват 
да сторят – да обединят Ев-
ропа.  И то без кръв. На дневен 
ред е интеграцията й. 

Да си икономически богат, 
но слаб във военно отношение, 
е опасна комбинация – това е 
първата взривоопасна точка. 
Според автора днес съществу-
ват 4 Евросъюза – германските 
държави (Германия и Австрия), 
Северна Европа, Средиземно-
морският регион и страните 
от Източна Европа. Неразре-

шените от векове национални 
и религиозни конфликти са друг 
аспект на проблема. Най-гореща-
та зона в момента е Украйна. 
Тя избухва през 2014 г. – точно 
100 години след началото на 
Първата световна война. Какво 
означава тази странна симе-
трия? 

Джордж Фридман търси 
отговора на 3 основни въпроса. 

Как в края на ХV век Европа 

завладява света? 
Как в средата на ХХ век  

тази цивилизация е разрушена 
от самите европейци? Какво ве-
щае мирът, настъпил след 1945 
г.? Кой има и кой няма интерес 
от обединена и силна Европа? 
Какво мислят по въпроса сами-
те европейци, САЩ и Русия?

вросъюзът - фалит 
или възходЕ

взривоопасните точки на европа
Джордж Фридман
изд. “НСМ-Медиа”
316 стр., 20,00 лв.

“взривоопасните точки на европа”



нови заглавия  www.helikon.bg

изкуплението на 
атлантида кн.5 от 
воините на Посейдон
Алиса Дей
изд.: Тиара Букс
брой стр.: 494
цена: 11.99 лв.

Манхатънска загадка
Лорънс О`Брайън
изд.: Хермес
брой стр.: 352
цена: 14.95 лв.

близо до звездите
Кейт Алкот
изд.: Обсидиан
брой стр.: 352
цена: 16.00 лв.

ключът към полунощ
Дийн Кунц
изд.: Колибри
брой стр.: 392
цена: 19.00 лв.

Последната 
императрица
Кристофър Райд
изд.: Бард
брой стр.: 490
цена: 16.99 лв.

Героят кн.3 от трило-
гията Легендата
Мари Лу
изд.: Хермес
брой стр.: 336
цена: 13.95 лв.

разбитото око кн.3 от 
светлоносеца
Брент Уийкс
изд.: Бард
брой стр.: 816
цена: 23.00 лв.

една година в Париж
Ан Ма
изд.: Слънце
брой стр.: 288
цена: 12.99 лв.

Какво се крие зад страхо-
витата репутация на 

еболата? Какво представлява 
вирусът? Как е еволюирал през 
годините? Какво можем да 
очакваме? 

Журналистът Дейвид 
Куомън се впуска в прецизно раз-
следване по следите на еболата, 
разграничавайки фикцията от 
реалността. Със смъртност 
от 90% еболата убива бързо и 
болезнено, но дали ще се превър-
не в реален филм на ужасите? 
Куомън разглежда перспекти-
вите пред плашещата дейст-
вителност, нарастващия шум 
и митове, които обграждат 
вируса. Американският журна-
лист умело поставя последните 
налични данни за болестта на 
картата на историческия й 
контекст. Връща се до първите 
документирани случаи през 
1976 г. и проследява научните и 
медицински изследвания до днес. 

Куомън показва, че и без 
излишен апокалиптичен драма-
тизъм историята на вируса 
е ужасяваща. Той обяснява, че 
експертите не знаят точно 
как действа. С преплитането 
на непосредствен репортаж 
и изследвания от мястото 
на събитието, с интервюта 
на различни специалисти и 
очевидци, това проникновено 
четиво предоставя на читате-
ля един нов и задълбочен поглед 
към еболата – какво е известно, 
какви загадки остават и какво 
може да се оспорва. Това е книга, 

която разбунва духовете, без да 
насажда безпочвен страх. 

„Колкото по-висок е 
броят на случаите, твърди 
Куомън, толкова по-голяма е 
вероятността вирусът на 
ебола, какъвто го познаваме, да 
еволюира към нещо по-добре 
адаптирано за преминаване от 

човек на човек, сценарий, който 
в момента съществува само в 
кошмарите ни.” 

Това издържано научно 
изследване се чете като де-
тективски роман, разсъблича 
митовете и оставя скелета на 
несигурното бъдеще.

Вакон представя
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сторията на вирусa 
убиец

“ебола”

И

ебола
Дейвид Куомън

изд. “Вакон”
144 стр., 11,90 лв.

дейВид Куомън (67) е 
американски журналист, 

писател и изследовател. В 
продължение на 15 години 

списва рубриката „природни 
закони” в списание „аут-
сайд”. негови статии се 

появяват и на страниците 
на „нешънъл джиографик”, 
„Харпърс”, „ролинг стоун”, 

„ню йорк таймс бук ревю” и 
други периодични издания. 

работата му включва 
пътувания из джунгли, пла-
нини, отдалечени острови 

и блата.
живее в монтана 
със съпругата си.
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триумфатор
Лев Пучков
изд.: Хермес
брой стр.: 320
цена: 14.95 лв.

Червен изгрев
Пиърс Браун
изд.: Сиела
брой стр.: 472
цена: 14.90 лв.

Дупка в тъканта кн.1 
от Прокълнати
Глен Купър
изд.: Бард
брой стр.: 464
цена: 15.99 лв.

съкровения. 
избрана лирика
Дамян Дамянов
изд.: Enthusiast
брой стр.: 160
цена: 15.00 лв.

Мисти
Джос Стърлинг
изд.: Егмонт
брой стр.: 360
цена: 12.90 лв.

архипелаг Гулаг т.1-3/ 
комплект
Александър Солженицин
изд.: Фондация 
Комунитас
брой стр.: 2138
цена: 60.00 лв.

след сблъсъка
Анна Тод
изд.: Егмонт
брой стр.: 736
цена: 19.90 лв.

книга за пътя
Бернар Вербер
изд.: Колибри
брой стр.: 144
цена: 14.00 лв.

Кръгозор представя
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Умението на Алис Хофман 
да сътворява магия от 

реалността е представено по 
съвършен начин в най-новата й 
книга „Музеят на необикновени-
те неща“. В романа фантастич-
ното преминава в делничното, 
обикновеното крие необикно-
веното. Авторката ни връща в 
началото на ХХ в. в Ню Йорк и 
разказва история за милосърди-
ето и егоизма, за трагедията и 
надеждата, за хората и живот-
ните и тънката граница между 
тях. За фотографията като 
изкуство. За невежеството и 
предразсъдъците. За дарбата да 
виждаш отвъд видимото. За 
мистичното привличане между 
двама души и за смелостта им 
да изберат свободата.

Неподозиран източник 
вдъхновява Хофман за романа й – 
нейният дядо. Преживяванията 
му като текстилен работник 
дават информация за някои от 
събитията в книгата. След 
смъртта му негови приятели 
публикуват книга с есетата му. 
Хофман успява да я намери едва 
когато разбира за амбициозен 
проект на „Хемпшир Колидж“ 
да дигитализира всяка една кни-
га, написана на идиш – а книгата 
на дядо й е една от тях. След 
като превежда част от нея, 
Хофман открива, че дядо й драс-
тично променя политическите 
си възгледи на осемгодишна въз-
раст, когато, докато работел 
във фабрика, чувал децата на 
собственика да играят и да се 

забавляват край близкото езеро. 
Тази реална случка е в основа-
та на един от най-значимите 
моменти в романа.

„Музеят на необикновените 
неща“ е майсторски обрисуван 
портрет на един град и на хора-
та, които живеят в необикно-
вени времена.

Корали Сарди е дъщерята на 
импресарио с тайно минало и 
аура на д-р Франкенщайн, който 
притежава Музея на необикно-
вените неща – място, в което 
хора, животни и предмети с 
необичайна външност привли-
чат любопитната тълпа в 
Кони Айлънд. Корали е моми-
чето с ципи между пръстите, 
което може да издържи с часове 
в леденостудените води на 
река Хъдсън. Тя се представя за 
русалка пред посетителите на 
Музея заедно с другите чуда-
ти обитатели – Момичето 
пеперуда, Човека вълк... Баща й 
винаги я е държал настрана от 
хората – тя живее в затворения 
свята на Музея, но се появяват 
все повече причини да търси 
своята свобода навън...

Една нощ в горите край 
Хъдсън Корали се натъква на 
странен млад мъж, който снима 
дърветата на лунна светлина.  
Мъжът е Еди Коен – руски ими-
грант, който напуска своята 
общност и предопределената 
му работа като шивач и избира 
фотографията, защото вярва, 
че само обективът на камерата 
може да ни покаже истината, 

когато очите ни подвеждат.  
Еди притежава дарбата да от-
крива изчезнали хора и когато 
случайно става свидетел на 
прочутия пожар в шивашката 
фабрика „Трайангъл”, е нает да 
намери млада жена. Търсейки 
момичето, съдбата го среща с 
Корали. На фона на изграждащия 
се Ню Йорк, в сърцето на една 
бурна епоха, двама души ще от-

крият силата и красотата на 
своите необикновени чувства.

Брилянтна книга за жесто-
кост и състрадание и за завладя-
ващата магия на любовта.

Интервю с Алис Хофман 
четете на lira.bg

ънката житейска 
границаТ

Музеят на необикновените неща
Алис Хофман

изд. “Кръгозор”
324 стр., 16,00 лв.

“Музеят на необикновените неща”
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Хрониките на клифтън 
т.5: По-силно от меча
Джефри Арчър
изд.: Бард
брой стр.: 464
цена: 14.99 лв.

клада. избрани 
стихотворения
Марко Марков
изд.: Хермес
брой стр.: 176
цена: 11.95 лв.

Повърхността на 
сянката
Тайлор Диниш
изд.: Весела 
Люцканова
брой стр.: 174
цена: 10.00 лв.

влакът на сираците
Кристина Бейкър 
Клайн
изд.: Хермес
брой стр.: 320
цена: 14.95 лв.

знойни сънища
Сюзън Елизабет Филипс
изд.: Ибис
брой стр.: 353
цена: 13.90 лв.

играта
Андерш де ла Моте
изд.: Сиела
брой стр.: 386
цена: 16.00 лв.

Юха
Юхани Ахо
изд.: Персей
брой стр.: 192
цена: 9.98 лв.

антология българска 
поезия XXI век
изд.: ИК Световете
брой стр.: 483
цена: 40.00 лв.

Интервю
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Новият ти роман се казва 
“7 жени”. Кои са те?

Това са седем очарователни 
жени от различни национално-
сти, с които съм имал любовни 
афери. Действието на романа 
се развива в Германия, Белгия, 
Русия, Китай, Обединените 
арабски емирства, Македония и 
България.

Какъв е жанрът?
Еротично-хумористичен. 

И автобиографичен, разбира 
се. Всичко разказано в него е по 
действителен случай.

А какво стана със Скарлет?
Разделихме се преди година и 

оттогава не ми се е обаждала. 
Не можа да понесе особено-
стите на българския мантали-
тет, горката. Много тежко 
преживях раздялата ни и за да 
притъпя болката в разбитото 
си сърце, се хвърлих в поредица 
от краткотрайни връзки. За 
тях разказвам в “7 жени”.

Герои в романа “7 жени” са и 
Путин, Меркел, Жан-Клод 
Юнкер. Откъде ги познаваш?

С Ангела Меркел навремето 
бяхме в една детска градина в 

“Орландовци”. Тя беше много 
ербап и постоянно командореше 
другите деца. Затова никой не 
искаше да си играе с нея. Всички 
деца я мразеха и й викаха “свиня 
блатска от трета градска”. 
Само аз й се подмазвах. Може 
би съм усещал, че някой ден ще 
стане важно шефчe. 

С Юнкер сме нещо като 
далечни роднини. През 1992 
година той дойде на море в 
Слънчев бряг и свали една моя 
трета братовчедка – Юла. 

А с Путин се познаваме от 
94-а година. Беше дошъл на ски в 
Боровец. Карахме заедно, спри-
ятелихме се, вечер ходехме по 
кръчмите. Заведох го и при баба 
ми на село, тя закла кокошка, пи-

хме от домашното й вино.

Коя е жената от корицата на 
“7 жени”?

Прочетете романа и ще 
разберете.

Защо на корицата сте като в 
сцена от “Титаник”?

Защото всяка голяма любов 
рано или късно потъва в ледени-
те води на живота. 

Миналата година ти направи 
национално литературно 
турне в 13 града. Ще могат 
ли скоро отново да те видят 
читателите ти?

Да, ще могат. През април и 
май ще правя нова обиколка по 

книжарниците из страната. За 
датите ще ви осведомя в моя 
фейсбук профил. 

С какви чувства очакваш 
срещата с читателите?

Със смесени. Всеки път, 
когато излиза моя нова книга, 
изпадам в паника: ще я харесат 
ли читателите? Ще успея ли и 
този път да ги развълнувам? Да 
ги разсмея?...

Затова за мен е много важно 
да правя тези срещи в книжар-
ниците – там виждам очите 
на моите читатели, изправям 
се лице в лице с въпросите и 
коментарите им. Това мe въо-
душевява.

Кое е по-важно за теб – голе-
мите тиражи или литератур-
ните награди?

Разбира се, че големите ти-
ражи. Литературните награди 
в България се раздават от жу-
рита, в които влизат хора със 
съмнителни вкусове и несъмне-
ни комплекси. Представите им 
за литература са изграждани по 
времето на комунизма и носят 
киселия дъх на потна неепилира-
на комсомолска секретарка.

За разлика от тях читате-
лите винаги са обективни и 
справедливи. Ако им харесва 
– четат, ако не им харесва – не 
четат. И гласуват за всяка една 
книга с левчетата си. За мен е 
чест, че моите книги са сред 
най-продаваните в книжарници-
те. Пазарът никога не греши.

сяка голяма любов рано или 
късно потъваВ

иво Сиромахов:

иВо сиромаХоВ е роден на 
29 декември 1971 г. в софия. 
Възпитаник е на националната 
гимназия за древни езици и 
култури и натФиз. работил е 
като режисьор в малък градски 
театър „зад канала” и театъра 
на българската армия. от 2000 
г. e отговорен сценарист в 
предаването „Шоуто на слави”, 
където се изявява и като водещ. 
публикувал е множество автор-
ски текстове и в списанията 
„MAXIM” „Playboy”, „Hustler” и 
„MAX”. сътрудничи с политиче-
ски фейлетони на вестник „24 
часа”. през 2013 г. участва като 
актьор в комедийното импрови-
зационно шоу на BTV „младост 5”. 
автор е на 14 книги.
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Магът от стоунуайлд 
кн.1: стоунуайлд
Кит Бери
изд.: Студио Арт Лайн
брой стр.: 392
цена: 19.99 лв.

Мрачният рицар кн.5 
от братството на меча
Кинли Макгрегър
изд.: Тиара Букс
брой стр.: 432
цена: 11.99 лв.

край на играта
Ахмет Алтан
изд.: Сиела
брой стр.: 368
цена: 16.00 лв.

Шоколадово 
докосване
Лора Флоран
изд.: Кръгозор
брой стр.: 284
цена: 14.00 лв.

интригите на тюдорите
Кристъфър Гортнър
изд.: Enthusiast
брой стр.: 328
цена: 15.00 лв.

Muchachas 2
Катрин Панкол
изд.: Колибри
брой стр.: 416
цена: 18.00 лв.

Последният остров
Зюлфю Ливанели
изд.: Книгопис
брой стр.: 188
цена: 14.00 лв.

сребристи сенки кн.5 
от кръвни връзки
Ришел Мийд
изд.: Ибис
брой стр.: 350
цена: 13.90 лв.

Романът на Иво Сиромахов 
“7 жени” е продължение на 
“Моят таен любовен живот”. 
За да преодолее мъката от 
раздялата си с американката 
Скарлет, героят на Сиромахов 
тръгва да обикаля света и във 
всяка държава преживява нова 
любовна афера. Действието 
на романа се развива в Берлин, 
Брюксел, Москва, Пекин, 

Дубай, Скопие и София. А 
в сюжета са въвлечени и 
личности като Ангела Меркел, 
Жан Клод Юнкер, Владимир 
Путин и Роман Абрамович. 
“7 жени” е една изключително 
забавна история за сблъсъка 
на съвременния българин със 
заобикалящия го свят.

сяка голяма любов рано или 
късно потъва

Интервю
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иво Сиромахов:

7 жени
Иво Сиромахов

изд. “Ciela”
152 стр., 9,90 лв.

луиз пени е единствената в света 
петкратна носителка на лите-
ратурния приз „агата Кристи”. 
романите й са преведени на повече 
от трийсет езика и са издадени в 
многохилядни тиражи за радост на 
любителите на криминални романи 
в цял свят. още с първият си ро-
ман – „убийството на художника”, 
печели 11 литературни награди, 
между които “John Creasy New 
Bloody Dagger”, “Arthur Ellis Award”, 
“Anthony Award”, “Dilys Award”, “Barry 
Award”.

убийството на художника

В планините на Квебек е скътано 
идилично канадско селце, което 

няма да намерите на никоя карта. 
там животът е така спокоен, че 
на местните и през ум не им ми-
нава да заключват домовете си... 
докато една сутрин обичаната и 
уважавана от всички художничка 
джейн нийл е намерена мъртва 
в гората. пронизана със стрела 
право в сърцето. случаят със 
странната смърт е поверен на 
блестящия главен инспектор от 
отдел „убиийства” арман гамаш. 
истинска знаменитост в поли-
цейските среди, проницателният 
детектив пристига от монреал с 
екипа си, за да разгадае мистерия-
та. местните жители са убедени, 
че става дума за нещастен случай 
при лов, но гамаш бързо проумява, 
че в наглед притихналото селце 
всеки пази тайни и се крие зад 
маски. и че ключът към загадката 
навярно е в необикновената карти-
на, нарисувана от художничката, 
малко преди да умре…

увлекателен роман, в който 
човешките взаимоотношения са 
не по-малко важни за авторката 
от самата криминална загадка.

убийството на художника
Луиз Пени

изд. “СофтПрес”
317 стр., 15,99 лв.
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Мамка му... и крава!
Дейвид Духовни
изд.: Бард
брой стр.: 192
цена: 14.99 лв.

Последното кралство
Бърнард Корнуел
изд.: Сиела
брой стр.: 392
цена: 14.90 лв.

крадецът на икони
Алек Невала-Лий
изд.: Бард
брой стр.: 384
цена: 14.99 лв.

историята на една 
луда глава
Джаки Колинс
изд.: Прозорец
брой стр.: 224
цена: 14.00 лв.

зверове в звънарната 
ми
Джералд Даръл
изд.: Колибри
брой стр.: 232
цена: 14.00 лв.

кучето и вълкът
Антонио Торес
изд.: Делакорт
брой стр.: 236
цена: 12.00 лв.

Леденият дракон
Джордж Р. Р. Мартин
изд.: Бард
брой стр.: 128
цена: 16.99 лв.

колекция от 
долнопробни факти
Михаил Булгаков
изд.: Фама
брой стр.: 174
цена: 12.00 лв.

Enthusiast представя
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Бестселърът „Къде си, Бер-
надет” от Мария Семпъл 

излиза на бял свят през 2012 
г. и още с появата си печели 
много страстни почитатели. 
Режисьорът на номинирания 
за „Оскар” за „Юношество” – 
Ричард Линклейтър, се е заел 
с екранизацията на книгата, а 
премиерата на филма е насроче-
на за 2016 г.

„Преди няколко години 
изпаднах в творческа криза. 
Оплаквах се на мой приятел 
от Лос Анджелис, докато един 
ден не му писна и не ми каза: 
„Мария, ти трябва да пишеш. 
Ако не започнеш да пишеш, ще 
се превърнеш в заплаха за об-
ществото”. И тогава осъзнах, 
че това токсично самосъжале-
ние, беззащитност, любов и 
артистична парализа, които са 
ме завладели, са всъщност някак 
забавни”, споделя Семпъл. В 
този момент се ражда образът 
на Бернадет и само след четири 
месеца първият ръкопис е вече 
готов.

Бернадет Фокс е известна. 
За нейния съпруг - гуру от „Май-
крософт”, тя е безстрашно 
отстояващ мнението си парт-
ньор; за майките на възпитани-
ците на едно частно училище в 
Сиатъл – срам; за експертите 
в областта на дизайна – архи-
тект-новатор, а за 15-годишна-
та Бий – най-добра приятелка и 
просто Мама.

Историята започва с едно 
обещание: ако дъщерята на 

Бернадет – осмокласничката 
Бий, завърши успешно учебната 
година, тя и семейството й ще 
се отправят на незабравимо 
пътешествие до Антарктика. 
Ден преди мечтаното пътуване 
обаче талантливата архитект-
ка, страдаща от агорафобия, 
изчезва. За да намери майка си, 
Бий прави и невъзможното. 

„Къде си, Бернадет” е свежа, 

забавна и изискана книга, но най-
хубавото е, че нямах никаква 
представа какво ще се случи 
на следващата страница. Беше 
диво препускане” – споделя 
американската писателка Кейт 
Аткинсън. „Къде си, Бернадет” 
е вълнуващо пътуване с освежа-
ваща доза чувство за хумор.

зискан роман
“Къде си, Бернадет”

И

къде си, бернадет
Мария Семпъл

изд. “Enthusiast”
408 стр, 18,00 лв.

съкровения

Съставител на „Съкровения” 
е поетесата и съпруга на 

Дамянов Надежда Захариева. 
Книгата включва три цикъла с 
лирика – „Сърце”, „Българийо” 
и „Няма да умра”, от които 
извира невероятният талант 
на лирика.

Песните на сърцето, запяло 
от болезненост, могат да бъ-
дат назовани с едно единствено 
име – съкровения. Всеки стих 
на Дамян П. Дамянов, споделил 
в първата си книга: „Стихове 
пиша с едничката мисъл да 
съборя стената между себе си 
и хората. Аз не мога да ида при 
тях, нека песните ми идат и им 
кажат, че ги обичам”, е дълбоко 
съкровен, независимо на каква 
житейска тема е посветен. 
Съкровеността – плод на ис-
креността на поета, е магията, 
с която той печели любовта 
на хилядите свои почитатели. 
Чрез неговите съкровени сти-
хове сърце говори на сърцето и 
душа говори на душата на раз-
бираем език. Духовната енергия, 
вложена в неговите съкровения, 
изпълва със сила всеки дух, докос-
нал се до тях.

съкровения
Дамян П. Дамянов

Съставител: Надежда Захариева 
- Дамянова

изд. “Enthusiast”
160 стр., 15,00 лв.
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тайните операции, 
които промениха света 
(“Лиоте” “разцепващ 
фактор” “Голгота”)
Тодор Бояджиев
изд.: Сиела
брой стр.: 156
цена: 12.00 лв.

тайното досие “кивот”
Щефан Ердман
изд.: Дилок
брой стр.: 374
цена: 20.00 лв.

александър цанков
Недю Недев
изд.: Хермес
брой стр.: 280
цена: 14.95 лв.

космос и душа. 
контурите на един 
нов светоглед
Ричард Тарнас
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 732
цена: 38.00 лв.

балканите и 
балканската война
Лев Троцки
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 477
цена: 25.00 лв.

Паневритмия + CD т.1: 
Движения, принципи, 
музика
Съставител Ярмила 
Ментцлова
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 196
цена: 15.00 лв.

книгата на живота. 
всекидневни 
медитации с 
кришнамурти
Джиду Кришнамурти
изд.: Кибеа
брой стр.: 398
цена: 18.00 лв.

васил Левски - живот, 
дела, извори. т.2
Димитър Т. 
Страшимиров
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 488
цена: 20.00 лв.

Кристъфър Гортнър притежава невероятния талант да кара 
миналото да оживява. Интригите в двора на Тюдорите никога 

не са изглеждали по-смъртоносни. Забранени желания и опасни съпер-
ничества изправят две сестри една срещу друга и потапят дръзкия 
герой Брендън Прескът в измамен лабиринт. Книгата е изпълнена 
със смайващ, секващ дъха екшън, тъм-
ни обрати и неочаквани разкрития.

Страстен романс и дворцова поли-
тика са в сърцето на романа, изпълнен 
с предателства, смърт и интриги. В 
умелите ръце на Гортнър сюжетът 
оживява – история и мистерия се 
преплитат със страшна сила, за да 
разкажат за опасностите и обратите 
в английската история.

Непокорните диви” от испанската журналистка Кристина 
Морато проследява живота на жените икони на ХХ в. – Мария 

Калас, Коко Шанел, Уолис Симпсън, Ева Перон, Барбара Хътън, 
Одри Хепбърн и Джаки Кенеди, които в продължение на години 
изпълват страниците на вестниците и списанията. Благодарение 
на таланта, красотата и ярките си личностни качества, тези 
забележителни жени се превръщат в истински легенди. 

Те обаче носят едни и същи болезнени рани, които никога не 
зарастват: лишени от обич, изоставени от бащите си, и седемте 
изстрадват последиците от войната, болката от загубата на 
децата си, травмите от разводите 
си. „Опитах се да разкрия най-човеш-
ката им страна, тази, която е отвъд 
успеха, славата и властта, тази, 
която включва техните слабости, 
комплекси и страхове, като използвах 
свидетелствата на хора, които са ги 
познавали такива, каквито са били” – 
споделя Кристина Морато.

интригите на тюдорите

непокорните диви

интригите на тюдорите
Кристъфър Гортнър

изд. “Enthusiast”
328 стр., 15,00 лв.

непокорните диви
Кристина Морато
изд. “Enthusiast”

436 стр., 20,00 лв.

Хубаво е, когато една пропита 
със страст книга разкрива нещо 
повече от лична емоция, важно е 
добрата литература понякога да 
измъква човек от пашкула и да на-
сочва към знание отвъд тясната 
орбита на вкуса, поне за миг да 
наруши комфорта на туристи-
ческата летаргия и да поеме по 
кривите улички, към задния двор 
на историята, в прашните стаи 
на времето.

такава представа изгражда 
„червената къща”, роман на ита-
лианската писателка и сценарист 
Франческа марчано. съдби на 
три поколения в Южна италия от 
30-те години на ХХ в. до смутния 
му край, са събрани в една опорна 
точка – семейния чифлик, наречен 
„червената къща”. животът на 
тази фамилия се разпада още 
с първите страници – в мига, 
когато последната потомка на 
рода се готви да продаде старата 
ферма. Връхлита ни гръмко минало 
– преди Втората световна война 
дядо й, провинциален художник, е 
изоставен от голямата си любов 
– тунизийка с гореща кръв, негова 
жена и модел. В пристъп на ярост 
той рисува върху бялата сграда 
нейното тяло, запечатано така, 
че когато втората му съпруга 
покрива фасадата с червена боя, 
стенописът изплува отново. 
местните хора, живеещи кротко 
сред кактуси, маслини и топла 
прах, несвикнали на бохемски из-
стъпления, я кръщават червената 
къща.

дъщерята на ексцентричния 

художник има свои две дъщери и 
всяка се мъчи  да изтрие грешки-
те на родствениците си. сменят 
се правителства, следвоенната 
култура бележи своя пик, а в края 
на 70–те властват „червените 
бригади”. едно от момичетата по-
влечено от анархистичната вълна 
влиза в затвора, с обвинение в 
тероризъм. другото залага на от-
каза, бягството и дистанцията, 
гравитира между саЩ и европа 
влюбено в американец, приел с 
неохота средиземноморските 
страсти. минаваме елегантно от 
ерата на Фелини, към „оловния” 
период на страната, до артисти-
чен ню йорк през 80-те, където по 
думите на авторката Франческа 
марчано, никой с никого не се бори 
и не страда от чувство за принад-
лежност.тя го е преживяла.

“червената къща” – 
роман, пропит със страст

людмила еленкова
радио „ХелиКон”

Червената къща
Франческа Марчано

изд. “Skyprint”
376 стр., 14,99 лв.
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списъкът 
с приоритети
Дейвид Менаше
изд.: Хермес
брой стр.: 272
цена: 12.95 лв.

знаменити. 
забравени. забранени
Катя Зографова
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 488
цена: 25.00 лв.

Дневникът на 
Джапунови
изд.: Труд
брой стр.: 360
цена: 14.99 лв.

Да гледаш болката 
на другите
Сюзан Зонтаг
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 140
цена: 10.00 лв.

Черната тетрадка 
(Дневникът на 
художника илия 
бешков. Полицейско 
досие 1925-1958)
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 356
цена: 20.00 лв.

българският буквар 
- 200 години в първи 
клас
Антон Стайков
изд.: Просвета
брой стр.: 160
цена: 39.00 лв.

българската история в 
100 събития
Иван Кънчев; Ивомир 
Колев; Марио Мишев
изд.: БГ Учебник Прес
брой стр.: 326
цена: 12.90 лв.

всички папагали 
говорят
Пол Боулс
изд.: Прозорец
брой стр.: 230
цена: 14.00 лв.

Егмонт представя
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Важните неща в живота се 
случват, когато си готов 

за тях. А всяко начало започва 
с първата крачка… Но какво е 
начало и къде е краят? Кой по-
ставя границите върху земното 
кълбо? А пределите в нас? Къде 
започва и свършва светът ни?

Антарктида е последният 
девствен континент на Земята 
и последното място, където 
природата е оцеляла такава, 
каквато е била преди нас. Как ли 
изглежда това все още мистич-
но и много студено място? Как-
ви ли тайни крие? И защо то е 
толкова важно за бъдещето на 
човечеството?

Писателката Людмила 
Филипова тръгва на далечно и 
изпълнено с трудности и лише-
ния пътешествие, за да намери 
отговорите на тези и на още 
много други въпроси. Нейната 
цел е да опознае Антарктида и 
тайните й, за да ги разкрие на 
всички нас. Това е и пътуване 
към себе си и към това какво 
е да бъдеш човек. Начин да 

откриеш свои неподозирани 
сили и възможности. Това е 
Антарктида през нейните очи 
и фотообектив – Антаркти-
да, съвсем близка и неописуемо 
далечна, Антарктида, която 
всички ние носим у себе си.

нтарктида
“пътуване до Края на света”

А

Пътуване до края на света
Людмила Филипова

изд. “Егмонт”
320 стр, 19,90 лв.

бзмц: 
апокалипсис

Книгата е неустоима комби-
нация от научна фантасти-

ка с елементи на антиутопия, 
приключенски екшън, мистерия 
и трилър, „БЗМЦ: Апокалипсис” 
е  задължително четиво за фе-
новете на забързаните сюжети 
с неочакван край. Изборът е 
твой – да изгубиш ума си или да 
се превърнеш в БеЗуМеЦ.

Ноа и Сейди са срещали 
смъртта и тя не ги плаши. 
Лудостта обаче – да. Както и 
това да се загубят един друг. 
Но те няма да стоят настрана 
като безпомощни свидетели на 
невидим апокалипсис. Светът 
е унищожаван отвътре навън. 
Време е да отвърнат на удара. 
И ще дадат всичко от себе си, 
за да спрат братята Армс-
тронг. Но дали близнаците са 
най-големия им враг? Никой не 
знае каква е самоличността на 
Лир, сенчестия лидер на БЗМЦ. 
На чия страна са водили битка 
досега? Лудостта се разпрос-
транява като чума и едно нещо 
става ясно: Лир е в основата 
на всичко. И неговата игра не е 
честна.

бзМц: апокалипсис
Майкъл Грант
изд. “Егмонт”

416 стр., 12,90 лв.

„случиха се изключителни съ-
бития, видях небивали места и 
животни, преживях опасности 
и катарзиси. цялото това 
преживяване трябваше да се 
сподели.”

 Людмила Филипова

„книгата на людмила филипо-
ва не е дневник на пътуване 
или традиционен пътепис за 
екзотични места. тя е посла-
ние да съхраним не само дев-
ствената природа и живот на 
антарктида, но и да запазим 
себе си и човешките взаимо-
отношения в най-висшата им 
форма. тя не е само за едно 
дълго пътуване през света, но 
и през нас самите.”

Проф. д-р Христо Пимпирев, 
директор на Българския 

антарктически институт



500
МЕЧТАНИ 

 ПЪТЕШЕСТВИЯ

КУПИ ПЪТЕВОДИТЕЛ НА  
„НЕШЪНЪЛ ДЖИОГРАФИК“ И  ВЗЕМИ  

ПОДАРЪК КНИГА ОТ  ПОРЕДИЦАТА500
МЕЧТАНИ 

 ПЪТЕШЕСТВИЯ*.

* Промоцията е валидна за периода 30.03 – 30.04. 2015 г. в търговската верига  
на книжарници „Хеликон“ и важи до изчерпване на количествата. 

В кампанията не участват пътеводителите от поредицата „Пеша из…“.
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Програмиране на 
HTML5 с JavaScript for 
Dummies
изд.: AlexSoft
брой стр.: 448
цена: 20.00 лв.

Любовта при 
социализма - образци, 
образи, табута
изд.: Център 
за академични 
изследвания
брой стр.: 312
цена: 15.00 лв.

уморих се да викам!
Александра Василева
изд.: Паритет
брой стр.: 206
цена: 12.99 лв.

най-добрата улична 
храна
изд.: Вакон
брой стр.: 224
цена: 22.90 лв.

фризьорското изкуство
Кръстю Капанов
изд.: ЕТ “Стилист 
Капанов” - Кръстю 
Капанов
брой стр.: 328
цена: 30.00 лв.

как да изберем личен 
банкер
Петко Баховски
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 158
цена: 12.00 лв.

как да отгледаме 
здраво и щастливо 
дете
Д-р Ира Маркова
изд.: Пан
брой стр.: 204
цена: 8.90 лв.

всичко се решава 
преди детската 
градина
Масару Ибука
изд.: Колибри
брой стр.: 192
цена: 14.00 лв.

Родена съм в Бирмингам, 
точно до една шоколадова 

фабрика, но съм израснала в цен-
трален Лондон. Семейството 
ми (моите родители и по-мал-
кият ми брат) се премести, 
защото майка ми и баща ми 
бяха адвокати и работата им 
го налагаше. Когато бях на пет 
годинки, те се разделиха, а по-
късно и се разведоха. Аз и брат 
ми останахме при мама.

В училище бях подложена 
на сериозен тормоз, защото 
бях различна от останалите 
деца. С мъка връзвах връзките 
на обувките си, никога не знаех 
как точно да облека дрехите 
си и в мига, в който обърнех 
страницата на буквара, забравях 
как се пише “мама”. Мозъкът ми 

приличаше повече на отточен 
канал, отколкото на гъба – бях 
от децата, които постоянно 
губят информация, вместо да я 
трупат.

Оставиха ме в началното 
училище, докато не станах 
твърде възрастна и тогава 

помолиха майка ми да ме пре-
мести. Това многократно се 
повтаряше през училищните ми 
години. Стоях в даден клас, до-
като не станех твърде голяма, 
и след това молеха майка ми да 
смени училището. На 11 години 
окончателно ме обявиха за не-

справяща се. Това беше преди да 
се появи трудно произносимата 
дума “дислексия”, която, да си 
призная, и до ден-днешен не успя-
вам да напиша правилно.

Още за Сали Гарднър 
и интервю с нея на lira.bg

сали гарднър е английска 
детска писателка и още с 

първия си роман през 2005 г. 
печели престижната награда 

за детска литература “смар-
тис”, а през 2012 г. и 2013 г. 
прибавя към наградите си и 
медала „Карнеги”, присъден 

й за най-добра книга за деца 
във Великобритания, както и 
наградата “Коста” за детска 

литература. Книгите й са 
преведени на повече от 22 

езика, а поредицата  “наоколо 
се случват чудеса” е една от 

най-обичаните от децата 
във Великобритания вече 15 

години и продължава да се 
преиздава.

Фют представя

18

Книгите на Сали Гарднър

Н
”наоколо се случват чудеса” е поредица на сали 
гарднър, която разказва за обикновени деца, които 
изведнъж придобиват магически сили. първата книга 
е публикувана на английски през 1999 г. състои се от 

6 части. първите три части вече са публикувани, 
благодарение на издателство „Фют. това са „най-сил-
ното момиче на света”„момчето, което можеше да 
лети”, и „момчето с крака като светкавици”.

„момчето с крака като свет-
кавици” разказва за мълчаливия 
любител на сладкишите тими ту-
инкъл. тими обаче открива, че има 
неизмерим талант на футболно-
то игрище. история за момче, 
чието нещастие е унищожено от 
скрития му талант.

главният герой в „момчето, 
което можеше да лети”, е томас 
топ. на рождения си ден една 
дебела фея пу поднася неочакван, 
но впечатляващ подарък – той 
вече може да лети. томас е най-
популярното дете в училище, 
но у дома проблемите само се 
увеличават.

„най-силното момиче на света” 
разказва за 8-годишната джоузи 
дженкинс, която изведнъж 
открива, че може да вдигне 
двуетажен автобус без усилие. 
тя е принудена да научи какви са 
плюсовете, но и минусите да си 
богат и известен.

5,99 лв. 5,99 лв. 5,99 лв.

аоколо се случват 
чудеса
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Ще се изцапаш, докато 
унищожаваш тази  книга. 

Можеш да се омажеш с боя или 
с други гадории. Ще се намок-
риш. Може да поискат от теб 
да сториш нещо (или няколко 
неща), които не одобряваш. 
Може да ти стане кофти, 
задето съсипваш книга, която 
е била в идеално състояние. 
Нищо чудно да започнеш да 
виждаш около себе си творче-
ско разрушение. И да започнеш 
да живееш по-безразсъдно.

„Унищожи този дневник” 
се продава в над три милионен 
тираж по целия свят. В него 
ще се сблъскате с колекция 
подривни задачи, които ще 
изискат от вас да запълните (и 
унищожите) страниците му. 
Това е книга, която ще ви вдъх-
нови да създавате, разрушавате, 
изследвате, разкрасявате и да 

сътворявате хаос. Да рисувате 
без граници и очертания. Да се 
радвате на грешките. Да погле-
днете на света по нов начин.

нимание!
“Унищожи този дневник”

В
унищожи този дневник

Кери Смит
изд. “Ера”

224 стр, 12,00 лв.
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Малката Гратюити Тучи 
(по прякор Тип) има сери-

озен проблем. Точно на Коледа 
извънземните от планетата 
Був нападат Земята начело с 
капитана си Смек, в чест на 
когото преименуват Коледа на 
Смекден, а Земята – в Смеклан-
дия. След като отвличат майка 
й, Тип и всички останали хора 
са изпратени в малки резервати 
във Флорида, докато извънзем-
ните покоряват останалата 
част от планетата. За да по-
пречи на плана им и за да спаси 
майка си, Тип заедно със своя 
нов необичаен приятел – извън-
земното Джей Ло и котката на 
име Свинчо, поемат на изпълне-
но с приключения пътешествие 
и обединявайки сили спасяват 
света.

“истинското значение на Смекден”

В

истинското значение на смекден
Адам Рекс

изд. “ProBook”
352 стр, 12,99 лв.

адам реКс е американски 
писател и илюстратор на 
детски книги, носител на 

наградата „джак гоуган” за 
илюстрации на научна фан-

тастика за 2005 г. и автор 
на бестселъра ”Франкенщайн 

прави сандвич”.  „истинското 
значение на смекден” е първи-
ят от четирите му издадени 

досега романа. тази година ще 
излезе и продължението му 

„смек – президент”. Книгата 
е филмирана в анимационна 

версия, озвучена с гласовете 
на певицата риана и актьор-
ът джим парсънс („теория за 

големия взрив”).

исоко октанова   
    фантазия
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Цената на ваучерите варира от 20 до 300 лв. С тях може да пазарувате и на helikon.bg
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