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за книгите и хората
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Случвало ми се е много пъти. 
Имам някакви грижи или въ-

проси към себе си и света, кои-
то не ми дават мира. Заставам 
пред домашната си библиотека 
и ръката ми напосоки избира 
книга, която съм чел много 
отдавна или по някаква причина 
дори не съм отварял. Разлист-
вам я и не след дълго попадам на 
изречения, които дават отго-
вор на терзанията ми.

В началото изпитвах мис-
тично преклонение към този 
необясним контакт между мен 
и хартиеното томче. Питах 
се: възможно ли е енергията, 
скрита в думите, да ми въз-
действа не само при прочит, а 
и да ме повиква „дистанцион-
но”? Така както керемидите на 
покрива, нагрети от зимното 
слънце, пропукват недоловимо 

и успокояват премръзнали-
те врабчета: „Потърпете, 
милички! Зимата ще си отиде, 
отново ще разперите криле и 
ще литнете в синевата!”

С течение на времето 
стигнах до брадатата истина: 
книгите са като приятелите 
ни, като близките ни хора. С ня-
кои от тях може да не се чуваме 
с години, но дойде ли неволята, 
знаем, че можем да разчитаме на 
помощта им. 

Затова, драги издатели, 
все се чудя защо стеснявате 
приятелския ни кръг, като 
използвате обемна хартия. Ние, 
читателите, овце ли сме, та 
да се радваме на изобилието от 
целулоза? Нали купуваме съдър-
жание, не хартия на килограм! 
Защо ни предлагате тези сякаш 
киснати във вода, за да набъб-
нат и станат по-внушителни, 
книги, съдържащи далеч по-малко 
страници, отколкото се очаква 
от масивните им тела? 

Огромни джипове, издути 
от стероиди мъжаги, напомпани 

със силикон красавици, дебели 
томове! За Бога, хора, спрете 
с това тържество на сомати-
ката, нека дадем шанс на духа! 
Най-великото съчинение, биб-
лията, е на цигарена хартия, но 
това не я прави по-малко скъпа 
на сърцата ни! Не разбирате 
ли, че имаме нужда от повече на 
брой приятели в библиотеките 
си, към които да се обърнем в 
мигове на смут? Върнете пре-
дишните им стройни фигури, 
за да има място и за други на 
лавиците! 

Вие ще увеличите продаж-
бите си, а ние ще имаме повече 
изящество и мъдрост в дома си.

П. П. Благодаря на досегашния 
отговорен секретар Румен Василев, 

че ми разкри всички малки и големи 
тайни по списването на „Книжар-

ница”. Пожелавам ти, Румене, да 
напишеш поредната си стройна 
книга, а аз ще я прочета и ще я 

отразя на тези страници.

здрав дух в стройно тяло
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в хартиен или електронен 
вариант, свържете се с 
нас на service@helikon.bg 
или на 02 4604081



ново остава нагоре надолу връща се

Класации декември
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Уди. Биография
В „Уди. биография” еваниър 
изследва известността на 
нисичкия невротичен евреин, 
който започва кариерата си, 
като пише шеги за Хърб Шрайнър 
– американски комик и водещ на 
телевизионни предавания. макар 
да сме свикнали да виждаме Уди 
алън в образа на вечно нервния 
особняк-интелектуалец, тук ние 
се срещаме с по-различен човек.

носителят на „оскар” успява 
да се забърка в не един скандал. 
Връзките му с даян Кийтън 
и миа Фароу, женитбата му с 
осиновената му дъщеря сун и 
превин са естествен фон на 
дългата и изпълнена с падения и 
върхове кариера на знаменития 
нюйоркчанин. 

няма друг режисьор, който 
освен награди за себе си (пет 
„оскара”, два „златни глобуса”, 
девет награди BAFTA) да е доне-
съл повече „оскари” на актьори, 
участвали в негови филми: даян 
Кийтън, майкъл Кейн, мира 
сорвино, даян Уийст, пенелопе 
Крус, Кейт бланшет...

Уди алън е един от първите 
истински автори в Холивуд. за 
него творческият контрол над 
проектите, в които участва, 
е всичко – без твърдата му 
ръка едва ли светът щеше да 
познава шедьоври като „ани Хол, 
„манхатън”, „интериори”, „да 
разнищим Хари”, „Вики, Кристин, 
барселона”, „син джасмин”, „полу-
нощ в париж” и още, и още...

издателство „Колибри” ни 
поднесе тази книга в навече-
рието на осемдесетия рожден 
ден на Уди. сериозна възраст! 
но той обича да казва, че не се 
страхува от смъртта – просто 
не иска да е там, когато това се 
случи. нещо, което ние от сърце 
му пожелаваме!

йордан лоЗанов
ХелиКон-ВитоШа ХУдожестВена литеРатУРа

адвокат на престъпници
джон гришам
обсидиан

караджата
георги божинов
Хермес

милениум. онова, което 
не ме убива
давид лагеркранс
Колибри

виж ме
никълъс спаркс
ера

ключът на соломон
жозе Родригеш душ 
сантуш
Хермес

и страж да бди на пост
Харпър ли
бард

да убиеш присмехулник
Харпър ли
бард

мис каприз
сюзън елизабет 
Филипс
ибис

светът на акото
тери пратчет
архонт - В оод

Баба праща поздрави и се 
извинява
Фредрик бакман
сиела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1900 
лв.

1399 
лв.

1590 
лв.

900
лв.

1500 
лв.

1799 
лв.

1795 
лв.

1600 
лв.

1800 
лв.

1295 
лв.

неХУдожестВена литеРатУРа
За мен е чест. открове-
нията на слави Трифонов
слави трифонов, иво 
сиромахов
сиела

владимир Путин. неиз-
бежните войни
михаил зигар
слънце

обичам цветовете. 
анти-стрес книга за 
оцветяване
миранда

неразгаданите 
мистерии на България
андрей Кудин
Уникарт еоод

силата на разума
ориана Фалачи
издателска къща маК

стратегическа 
дълбочина
ахмет давутоглу
изток-запад

Безпощадната истина. 
моята автобиография
майк тайсън
жануа 98

раждането на Британия 
Т.1 от история на 
англоезичните народи
Уинстън чърчил
пергамент прес

чудото монтесори
елена тимошенко
асеневци

ТайнаТа градина: 
приключение с цветове и 
багри 
джохана басфорд
софтпрес

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1600 
лв.

1499 
лв.

595 
лв.

1399 
лв.

1200 
лв.

3800
лв.

2500 
лв.

1799 
лв.

1490 
лв.

1500 
лв.
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Класации декември

ново остава нагоре надолу връща се има  д У мата
Би Бли от е К аря т

за по-съвременни 
библиотеки

Mладите хора 
четат

през годините книжарниците 
се развиха до модерни средища 
на култура, особено в големи-
те градове. библиотеките за 
съжаление „застинаха” неуютни, 
лошо отоплени и затрупани със 
стари книги. Каквато и културна 
дейност да развиват, с цел попу-
ляризиране на четенето, докато 
материалната база не се подо-
бри, читателите ще са  малко,  в 
сравнение с развитите държави. 
според мен, книжари, издатели и 
библиотечната гилдия трябва да 
работят в една посока - разви-
тие на българските библиотеки 
като съвременни центрове на 
книгата и въобще на информаци-
ята. спорадичното финансиране 
на нашата дейност не е решение 
на проблема. няма ли нови книги, 
няма да има и читатели . от 
това губят издателите и книжа-
рите, а библиотеките в малките 
населени места се превръщат 
в складове от никому ненужни 
книги.

за мен е мит, че младежите не 
четат. В „седмицата на духов-
ността” през месец ноември, 
посветена на деня на народните 
будители, в библиотеката се 
сформира   литературен  клуб 
„приятел с книга”. идеята за 
създаването му дойде от група 
млади хора, които имаха нужда 
от подобен  клуб, в който да си 
говорим за автори, да разменя-
ме мисли и книги. популяризира-
нето на четенето при нас е чрез 
богатата ни дейност, част от 
която са и срещите с известни 
автори. 

библиотеките ще имат 
бъдеще, ако пространството е 
модерно обзаведено и редом до 
многото нови книги са информа-
ционните технологии.

нели ПеТкова
гл. библиотеКаР В читалище 
„напРедъК 1895”, гР. РадомиР

сТефан раПонджиев
диРеКтоР на общинсКа 
библиотеКа “стоЯн дРиноВ”,  
гР. панагюРище

елеКтРонни Книги
силата на разума
ориана Фалачи
издателска къща маК

Тайните на старата вила
слава славчева
Фондация буквите

уроци на трейдъра 
милионер – книга първа: 
настройки на ума
стефан трашлиев
Цибрица-2009

самота
мартина дечевска
Фабрика за книги

Този мъж
джоди елън малпас
егмонт

на светофара
доротея петрова
Фондация буквите

обещавам ти провал
педру Шагаш 
Фрейташ
софтпрес

всяко дете е герой
стела даскалова
сиела

сексът и комунизмът
милена Фучеджиева
Enthusiast

Тайните на и-дзин
джоузеф мърфи
Кибеа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

595 
лв.

1360
лв.

720
лв.

1000
лв.

800 
лв.

800 
лв.

1799 
лв.

800 
лв.

600 
лв.

500 
лв.

1500 
лв.

тийн Книги
Блендер
Цветослав Цонев – 
Цуро
егмонт

наследниците. историята 
от филма
адаптация Рико грийн
егмонт

minecraft: наръчник 
по строителство 
(обновено издание)
егмонт

островът на 
изгубените
мелиса де ла Круз
егмонт

и заживели щастливо
Кийра Кас
егмонт

girl online и рокбожестве-
нярското момче 
от Бруклин
зоуи съг
Кръгозор

малкият принц
антоан дьо сент екзюпери
лъчезар минчев

Хари Потър и философски-
ят камък (илюстровано 
издание)
дж. К. Роулинг
егмонт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

990 
лв.

1490
лв.

1400 
лв.

600 
лв.

3990 
лв.

990 
лв.

Българ: книга-игра 2
неделчо богданов
сиела

1390 
лв.

1790
лв.

699 
лв.

дръндьото: направи-си-
сам книга
джеф Кини
дуодизайн

1490 
лв.



За първи път трима българ-
ски автори, от които двама 

– любимци на тийнейджърите, 
завършват годината на върха на 
Топ 100 за най-продавани книги 
през 2015 г. на книжарници „Хе-
ликон”. Общо петима българи са 
в челната десетка на годината, 
което затвърждава повишения 
интерес към родната литера-
тура у нас.

Влогърът Емил Конрад е 
най-четеният автор в България. 
Номер едно в Топ 100 с над 10 
000 продадени копия е неговата 
книга „Нещата, на които НЕ 
ни учат в училище” и продъл-
жението й „Нещата, на които 
не ни учат в училище [НЕ] 
продължението”. През февруари 
Конрад се превърна в истински 
феномен, след като над 3000 
негови фенове чакаха часове на 
опашка в снега пред книжарница 
„Хеликон България”, за да вземат 
автограф от него на преми-
ерата на първата му книга. 
Истерията продължи в цялата 
страна по време на двете му 
национални турнета.

В челната тройка е и още 
един любимец на тийнейджъ-
рите – Неделчо Богданов и 
неговата първа книга-игра „Бъл-
гар”. Богданов спечели хиляди 
почитатели с едноименните 
си анимационни серии, които 
заедно с Богдан Русев претвори 
и в книга.

Второто място за 2015 г. е 
за „Калуня-Каля” от Георги Бо-
жинов. В подножието на върха 
(пето място) остана пътево-
дителят из позната и непо-
зната България „101 отбивки. 
Идеи за пътешествия до малко 
познати места в България” от 
Иван Михалев и Елина Цанкова. 
Книгата се превърна в хит и 
заради красивите  фотографии, 
публикувани в нея. Дебютът 
на Катерина Хапсали „Гръцко 
кафе” също е в десетката – под 
номер 8.

Извън челната тройка 
остана поредицата „Петдесет 
нюанса сиво” на Е.Л. Джеймс. 
Интересът към трилогията на 
американската героиня бе съжи-
вен покрай излизането на чет-
въртата книга за нетрадицион-
ната любов между Анастейша и 
Крисчън, в която се представя 
мъжката гледна точка.

Интересът към класиката на 
Харпър Ли „Да убиеш присмехул-
ник” остава. Първата книга на 
американката, публикувана през 
далечната 1960 г., зае шесто 
място, след като миналата 
година бе 57-ма. Причина за 
големия интерес донякъде бе и 
излизането на продължението 
й – „И страж да бди на пост” в 
края на годината.

„Любов” на Елиф Шафак от-
ново е най-успешната книга на 
турската писателка в България. 
Романът й вече пета година 
е постоянно в класациите за 
най-продавани книги, като през 
2015 г. е на седма позиция. В топ 
100 са още два нейни романа 
-  „Речник на погледите” (52) и 
„Майстора на куполи”(78).

Десетката допълват ръко-
водството „Чудото Монте-
сори или учение без мъчение и 
възпитание без оценки, награди 
и наказания” от Елена Тимо-
шенко и „Смрък” от сър Тери 
Пратчет.

Тийн-книгите доминират в 
Топ 20, където се появяват още 
две поредици, любими на мла-

Класации декември
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бългаРсКа ХУдожестВена литеРатУРа
караджата
георги божинов
Хермес

сексът и комунизмът 2
милена Фучеджиева
Enthusiast

калуня-каля
георги божинов
Хермес

обърни се със смях назад
михаил Вешим
сиела

жената бе, жената!
чудомир
Рамита

сексът и комунизмът
милена Фучеджиева
Enthusiast

гръцко кафе
Катерина Хапсали
Колибри

Български хроники
стефан Цанев
жанет-45 

орлов мост
Владимир зарев
Хермес

432 херца
недялко славов
Хермес

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1295 
лв.

1500
лв.

1499 
лв.

1495 
лв.

1295 
лв.

1600
лв.

995 
лв.

1300
лв.

1495 
лв.

1600
лв.

ългари са  на първите три места в 
Топ 100 на “Хеликон” за годинатаБ

2

1



дите читатели. Манията по 
компютърната игра Minecraft 
се пренесе и в книжарниците. 
Наръчниците за играта претър-
пяха няколко допечатки и два 
тиража и са на 13-то място. 
След тях остават приключени-
ята на Дръндьото от серията 
на Джеф Кини „Дневникът на 

един Дръндьо”.  Веднага следва 
и „Унищожи този дневник” от 
Кери Смит. Бумът на интерак-
тивните книги се затвърждава 
от 23-то място на „1 страница 
на ден” от Адам Дж. Кръц.

Прави впечатление, че в чел-
ната десетка няма нито един 
трилър. Първият такъв – „Ми-
шената” от Дейвид Балдачи, 
заема 22-ра позиция. Балдачи се 
оказва най-четеният трилър-
автор с още едно заглавие в 
топ 30 – „Кинг и Максуел” (28). 
С две книги, но доста по-надолу 
в таблицата е и Джон Гришам с 
„Адвокат на престъпници” (51) 
и „Планината Грей” (54).

„Егмонт” и тази година 
заема първо място сред издател-
ствата – 14 негови заглавия са в 
класацията.

www.helikon.bg  нови заглавия

ороци. есеистика
Теодора Димова
изд.: Сиела
брой стр.: 254
цена: 13.00 лв.

тихият американец
Греъм Грийн
изд.: Рива
брой стр.: 280
цена: 10.00 лв.

Мъже без жени
Харуки Мураками
изд.: Колибри
брой стр.: 256
цена: 15.00 лв.

избрано т.1: разкази 
и повести
Андрей Платонов
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 336
цена: 19.90 лв.

денонощната 
книжарница на мистър 
пенумбра
Робин Слоун
изд.: Сиела
брой стр.: 288
цена: 14.90 лв.

гризли. нови разкази
Деян Енев
изд.: Рива
брой стр.: 120
цена: 12.00 лв.

сезонът на Йоана
Яница Радева
изд.: Хермес
брой стр.: 112
цена: 11.95 лв.

Знакът на меридиана
Лоренсо Силва
изд.: Изида
брой стр.: 352
цена: 15.00 лв.

ТОП 100
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ългари са  на първите три места в 
Топ 100 на “Хеликон” за годината

1.  „Нещата, на които не ни учат в училище” от Емил Конрад, 
изд. „Егмонт”

2.  „Калуня-Каля” от Георги Божинов,  
изд. „Хермес”

3. „Българ: Книга-игра” от Неделчо Богданов, изд. „Сиела”

4. „Грей” от Е.Л. Джеймс, изд. „Бард” (поредицата)

5.  „101 отбивки: Идеи за пътешествия до малко познати места 
в България” от Иван Михалев и Елена Цанкова,  
изд. „Сиела”

6. „Да убиеш присмехулник” от Харпър Ли, изд. „Бард”

7. „Любов” от Елиф Шафак, изд. „Егмонт”

8. „Гръцко кафе” от Катерина Хапсали, изд. „Колибри”

9.  „Чудото Монтесори или учение без мъчение и възпитание без 
оценки, награди и наказания” от Елена Тимошенко,  
изд. „Асеневци”

10.  „Смрък” от Тери Пратчет, изд. „Архонт-В”

11.  „Островът на изгубените” от Мелиса Де Ла Круз,  
изд. „Егмонт”

12.  „Прави така всеки ден. Закони, съвети, упражнения, формули, 
молитви” от Петър Дънов, изд. „Астрала”

13.  „Minecraft: Наръчник по строителство”,  
изд. „Егмонт” (поредицата)

14.  „Дръндьото: Направи-си-сам книга” от Джеф Кини,  
изд „Дуо Дизайн” (поредицата)

15.  „Унищожи този дневник” от Кери Смит, изд. „Ера”

16. „Обичам цветовете. Анти-стрес книга за оцветяване”

17. „7 жени” от Иво Сиромахов, изд. „Сиела”

18.  „Монахът, който продаде своето Ферари” от Робин Шарма, 
изд. „Екслибрис”

19. „Скритият дар” от Джериес Авад, изд. AMG

20. „Крадецът на книги” от Маркъс Зюсак, изд. „Пергамент”

Цялата класация на lira.bg

3



нови заглавия  www.helikon.bg

далече от безумната 
тълпа
Томас Харди
изд.: Пергамент Прес
брой стр.: 404
цена: 14.90 лв.

край до край
Стефан Стефанов
изд.: Колибри
брой стр.: 272
цена: 15.00 лв.

купе ¹ 6
Роса Ликсом
изд.: Персей
брой стр.: 192
цена: 8.00 лв.

истинската история 
за носа на пинокио
Лейф Г. В. Першон
изд.: Колибри
брой стр.: 568
цена: 20.00 лв.

За родителите и 
децата
Емил Хакъл
изд.: Персей
брой стр.: 160
цена: 7.00 лв.

векът на луи XIV том 2.
Франсоа Волтер
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 384
цена: 22.00 лв.

далеч от светлината
М. О. Уолш
изд.: Millenium
брой стр.: 288
цена: 16.00 лв.

кръвта на александър
Том Уайлд
изд.: Бард
брой стр.: 416
цена: 16.99 лв.

Сиела представя
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Дългогодишният световен 
шампион по шах Гари Кас-

паров е отдаден активист за 
човешки права и един от основ-
ните противници на полити-
ката на руския лидер Владимир 
Путин. „Пророчествата” на 
Каспаров за бъдещето на света 
се сбъдват едно след друго. Той 
е убеден, че трябва да се създаде 
мощен дипломатически и иконо-
мически фронт срещу президен-
та на Русия, който ощетява 
интересите на страната си за 
сметка на консолидирането на 

едноличната си власт. В „Зима-
та идва” Гари Каспаров уверено 
се противопоставя на Русия 
на Путин, смятайки, че тя се 
доближава до позициите на 
ИДИЛ в отхвърлянето на де-
мократичните ценности. Нещо 
повече – според него опозицията 
на президента трябва да се 
формира отвън, от всички, 
които досега са преговаряли с 
него и са се огъвали под натиска 
му. Подкрепена от безспорния 
интелект на Каспаров, от убе-
деността му и от надеждата 

за родната му страна, „Зимата 
идва” е непогрешим призив за 
действия срещу заплаха, която 
игнорираме от прекалено дълго 
време.

Книга-предупреждение

Зимата идва
Гари Каспаров

изд. “Сиела”
304 стр, 16,00 лв.

оуменът отвътре
“за мен е чест”

Ш
Най-влиятелната фигура 

в българския шоубизнес 
– Слави Трифонов, проговаря 
извън ефир за пръв път от 
много години насам. Книгата 
„За мен е чест” е вдъхновяващ 
разказ за последните 15 години, 
прекарани в правене на шоубиз-
нес от европейски мащаб. Слави 
разказва за срещите си с родни и 
световни знаменитости, както 
и за проблемите си с политици-
те и жълтите медии.

„В тази книга ще видите 
непознати страни от личност-
та на Слави. Ще видите един 
образ – доста различен от този, 
който познавате от екрана 
или от концертната сцена”, 
обобщава Иво Сиромахов.

Слави Трифонов: „За да 

правиш политическа сатира, 
трябва да имаш: първо – много 
добър екип, второ – топки, и 
трето – да имаш доверието 
на аудиторията. Само тогава 
можеш да си позволиш да създа-
ваш сатира, да иронизираш, да 
бъдеш саркастичен и хората да 
ти вярват и да се разсмиват 
или пък да се чувстват на твоя 
страна. Иначе става нелепо. 
Става като правено в чита-
лище, художествена самодей-
ност.”

За мен е чест. откровенията на 
слави трифонов, записани от иво 

сиромахов
Слави Трифонов

изд. “Сиела”
232 стр, 16,00 лв.
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което си отива
Людмила Андровска
изд.: Делакорт
брой стр.: 144
цена: 10.00 лв.

степ. история на едно 
пътуване
А.П.Чехов
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 144
цена: 10.00 лв.

галвестън
Ник Пизолато
изд.: Оргон
брой стр.: 312
цена: 16.00 лв.

старото дете
Зое Бек
изд.: Еднорог
брой стр.: 304
цена: 15.00 лв.

книга на лицето
Марек Биенчик
изд.: Фабер
брой стр.: 448
цена: 18.00 лв.

Фамилията корлеоне
Ед Фалко
изд.: Емас & Глобус
брой стр.: 328
цена: 16.00 лв.

автономията ????
Стоян Николов-Торлака
изд.: Дива 2007
брой стр.: 294
цена: 14.00 лв.

адам и ева
Ливиу Ребряну
изд.: Изида
брой стр.: 320
цена: 13.00 лв.

Излизането на „Денонощната книжарница на Мистър Пенум-
бра” в Америка предизвиква сензация – от светещата на тъм-

но оригинална корица на Родриго Корал до мащабния сюжет, който 
смело отразява конфликта на старото и новото, електронните 
и печатните книги. Сега, 3 години по-късно, българските читатели 
имат възможността също да се запознаят с инженера от Силицие-
вата долина Клейн Джанън, който след Рецесията губи скъпоплате-
ната си работа и започва нова в препълнената с книги книжарница 
на възрастния Мистър Пенумбра. Два типа посетители се спират 
в странното магазинче – едните са случайни минувачи, а другите са 
потайна група хора, които влизат в 
книжарницата в определен момент 
от деня и четат конкретни книги, 
за които Клейн е бил предупреден, 
че не бива да доближава…

Завръщането” е история на отмъщение, а авторът й Майкъл 
Пунке се е вдъхновил от реални събития от началото на XIX 

век. Съвсем скоро ще видим и самия Леонардо ди Каприо в роля-
та на американския трапер Хю Глас, който е брутално нападнат 
от мечка гризли и впоследствие изоставен от другарите си. На 
произвола на съдбата, лишен от ножа и пушката си, с рани, които 
биха убили и вол, Глас не умира, а намира сили да извърви 200 мили из 
непознати територии, докато открива убежище, където укрепва 
физически и се отправя на поход за мъст. Романът е написан преди 
повече от 10 години, а интересът към него нараства главоломно не 
само заради филмовата адаптация 
на Алехандро Иняриту („Бютифул”, 
„Бърдмен”).

Няколко месеца след фурора, 
който направи книгата-иг-

ра „Българ”, авторите Неделчо 
Богданов и Богдан Русев (под 
псевдонима Робърт Блонд) 
радват любителите на забав-
ното четиво с втора книга-
игра – „Българ. Лабиринтът на 
времето” е вече тук!

Главният герой в тази книга 
отново си ТИ! Опитай се да 
изпълниш новата съдбоносна 
мисия на баба Кукуруз и спаси 
Стария Несебър, По-стария 
Несебър, По-по-стария Несебър 

и Най-стария Несебър! С прабъл-
гари! На твоя страна ще заста-
нат Мандибула, Ка, Куката и 
всички прародители на герои 
от света на Българ! И прабъл-
гари! Разгадай мистериите на 
Лабиринта на Времето, събери 
артефактите и победи злия 
Доктор Хаос! Съдбовният път 
на Съдбата™ ще те изправи 
срещу рицари, извънземни, ужа-
сяващи праисторически жрици, 
зулуси, гангстери и митологични 
създания.

Внимание!

Създателят на първия 
български пълнометражен 
анимационен 3D филм „Българ” 
– Неделчо Богданов, предупреж-
дава: „Не чети тази книга, ако 
си алергичен към чувство за 
хумор, абсурдни приключения, 
анахронизъм или изненадващи 
обрати.”

битка между старото 
и новото

поход за мъст

забранено за хора без чувство за хумор

денонощната книжарница на Мистър 
пенумбра

Робин Слоун
изд. “Сиела”

288 стр, 14,90 лв.

Завръщането
Майкъл Пунке

изд. “Сиела”
320 стр, 14,99 лв.

Българ. книга-игра 2. 
лабиринтът на времето

Неделчо Богданов
изд. “Сиела”

239 стр, 13,90 лв.

Сиела представя
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Мактуб. 
стихотворения 
за съдбата
Елен Колева
изд.: Сиела
брой стр.: 68
цена: 10.00 лв.

пациент 64
Юси Адлер-Улсен
изд.: Емас
брой стр.: 504
цена: 18.00 лв.

най-сладката мечта
Дорис Лесинг
изд.: Летера
брой стр.: 582
цена: 19.90 лв.

Младост
Паоло Сорентино
изд.: Колибри
брой стр.: 176
цена: 15.00 лв.

Matador. роман-притча
Луис Ривера
изд.: Паритет
брой стр.: 200
цена: 12.99 лв.

компаньонката на 
краля
Ан О`Брайън
изд.: Enthusiast
брой стр.: 520
цена: 18.00 лв.

някой си лукас
Хулио Кортасар
изд.: Агата-А
брой стр.: 176
цена: 16.00 лв.

Животът. начин на 
употреба
Жорж Перек
изд.: Сиела
брой стр.: 672
цена: 19.00 лв.

Господин Данаилов, Лао Дзъ 
твърди, че ако човек седи 
достатъчно дълго на брега 
на реката, рано или късно 
труповете на враговете му ще 
минат покрай него. Какво пре-
мина по Реката през Вашите 
80 години?

Не съм кръвожаден, нито пък 
толкова търпелив, че да чакам 
труповете на враговете ми. 
Рано или късно те ще отми-
нат по вълните. Лошото е, че 
тленните останки на глупаците 
нямат свършване, няма и зид, 
който да заприщи реката и 
като гледам как прииждат, ми 
иде и аз да се хвърля в нея.

Заклеймихме социализма, 
прегърнахме демокрацията. 
Има ли все пак неща, които 
харесвахте при първия и нена-
виждате при втората?

„Какво четете, принце?” 
Хамлет: „ Думи, думи, думи!”
Социализъм в България никога 

не е имало. Комунизъм още по-
малко! Имаше ред, който може 
да наречем съветизъм или както 
намерим за добре. Хубавото в 
тези времена беше младостта 
ни – лошото, че комунистите 
„изхабиха българския народ” – 
така пред мен се изрази стара-
та тяхна съидейничка Лиляна 
Пиринчиева. Тя бе лежала шест 
години по концлагери, но до 
смъртта си успя да остане обра-
зец на човеколюбие. А за демокра-
цията – тя винаги е зависила от 
верността на народната любов. 
Спомняте ли си въпроса на 
Стамболов към Захария – „Мо-

жеш ли да накараш един народ 
насила да обича свободата?”

Почти всички български писа-
тели се оплакват, че не могат 
да живеят от писателския си 
труд? Какво бихте им казали?

Да си намерят грижовни 
книжари като „Хеликонци”. Бла-
го дарение на тях през послед-
ните две десетилетия аз живея 
само от литературния си труд. 
(Това за утеха на литературния 
критик Митко Новков) Не съм 
забогатял, но не съм познал и ли-
шения. Мога само да  благодаря, 
че навремето Панайотови  ми се 
довериха, че „Абагар” се осмели 
да издават и преиздават кни-
гите ми. И в книгоиздаването 
може да има доверие, приятел-
ство и особеното задължение да 
се обича хубавото червено вино!

живеете в красивото село 
Ковачевица, в което камъкът 
е на почит. Как Ви изглежда 
оттук менливият свят?

Нашата къща е на хиляда 
метра над морското равнище, 
кръчмата на хиляда и четири-

десет. Понякога в долината 
под селото пада гъста мъгла и 
Ковачевица, огрята от слънце-
то, сякаш плува над облаците. 
Какво има под облаците сякаш 
не ме интересува. Лъжа естест-
вено! Електромагнитните 
вълни пробиват облаците и 
кацат в екрана на телевизора ми, 
навират се в транзистора ми, 
звънят в мобифона ми. Слава 
Богу – българските депутати не 
навестяват селото и така то се 
предпазва от разни епидемии.

В детството Ви познанията 
за околното идваха от игрите 
на открито, от общуването. 
Днешните деца, взрени в ком-
пютъра и телефона, ще имат 
ли утре реална представа за 
себе си и за живота?

Всяко старо поколение окайва 
младото, това продължава дока-
то старото не изчезне, а младо-
то – остарее. И все пак усещам, 
че място за опасения днес има. 
Компютърната близост не 
може да замени обикновеното 
човешко общуване. По скайпа 
аз  разговарям с моя приятел, 

който е чак в Колорадо, виждам 
ясно лицето му, дори бръчки-
те му, чувам смеха му, но защо 
тогава го питам кога ще дойдеш 
в България? Не знам, „Деца, боя се 
зарад вас!”.

Какво пишете в момента? 
Кой тип автобиография Ви е 
по-близък – на Нушич или на 
Горки?

В момента нищо не пиша. 
Оправдавам се пред бъдните 
поколения с отсъствие по 
бо   лест! А колкото до автобио-
графиите Нушич неудържимо ме 
кара да се смея, докато Горки все 
се оплаква! Малко ли са жалбите 
на седем милиона българи, че и 
неговите!

Защо България все още няма 
своя Нобелов лауреат? Какво 
не ни достига или го имаме в 
повече?

Прелистете списъка на 
Нобеловите лауреати и с ръка 
на сърцето ще признаете, че 
половината от имената са 
ви непознати. Извинявайте, 
но никой световен поет не е 
смогнал да изрече: „Ще си отида 
от света, тъй както съм дошел 
бездомен, спокоен като песента, 
навяваща ненужен спомен!”

Какво бихте казали от себе си 
на читателите на сп. „Кни-
жарница”? 

Ще им кажа като Хаджи 
Генчо – Каравеловия учител, само 
две думи: „Четете, бре!”

Интервюто взе Иван Голев
Пълният текст на lira.bg

Интервю
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етете, бре!
Георги данаилов:

Ч
геоРги данаилоВ (8.1.1936) е известен български 
писател, кинодраматург и драматург. сред книгите 
му са „деца играят вън”, „при никого”, „Убийството 
на моцарт”, „до чикаго и назад, сто години по-късно”. 
автор е на много пиеси и филмови сценарии: „Хирурзи”, 
„похищение в черно”, „за къде пътувате?”, „а сега 
накъде?”„лагерът”. световно признание и литературни 
награди получава и с последните си литературни твор-
би „Къща отвъд света”, „спомени за градския идиот”, 
„зимникът на рая”, “Към никъде”, „Цената на безсмис-
лието”, „доколкото си спомням” (в три части), „Весела 
книга за българския народ”.
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неочаквано едно 
лято...
Джули Джеймс
изд.: Ибис
брой стр.: 280
цена: 11.90 лв.

лошо време
Иван Вълев
изд.: Хермес
брой стр.: 112
цена: 7.95 лв.

голиат кн.3 
от поредицата 
“левиатан”
Скот Уестърфийлд
изд.: Артлайн Студиос
брой стр.: 404
цена: 20.00 лв.

истината за алис
Дженифър Матю
изд.: Прозорец
брой стр.: 176
цена: 12.00 лв.

виж ме
Никълъс Спаркс
изд.: Ера
брой стр.: 440
цена: 16.00 лв.

тя се наслаждава на 
дъжда
Мария Донева
изд.: Жанет-45
брой стр.: 126
цена: 13.00 лв.

ще се срещнем в 
тоскана
Лиса Дикинсън
изд.: Кръгозор
брой стр.: 224
цена: 14.00 лв.

има ли места в рая?
Даян Шаер
изд.: Фабрика за книги
брой стр.: 302
цена: 16.00 лв.

Изток-запад представя
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За  първи път излизат споме-
ните на големия карикату-

рист,  майстор на графичната 
линия и на остроумния текст.  
След „Черната тетрадка” на 
Илия Бешков  изд. „Изток-
Запад” ни предлага още едно 
разтърсващо свидетелство 
- „Александър Божинов разказва”.

Настоящето издание има 
уникална съдба. През 1941 г. 
синът на художника, Любен, се 
завръща в България и решава 
да напише книга, посветена на 
баща му. Той и неговата съпруга 
Дора прекарват множество 
часове в разговори с Александър 
Божинов. Самият Божинов не 
обичал да отговаря на въпроси 
и да бъде записван, затова Лю-
бен и Дора прилагали хитрост. 
Единият го заговарял, а другият 
записвал чутото.  Наред с тези 
възкръснали разговори, съдържа-
щи информация за  поведението  
на ключови фигури от интелек-
туалния ни елит от първата 
половина на ХХ в., Любен 
Божинов е съхранил ръкописи, 
бележки и рисунки на своя баща. 
Така че тук е и непознатата 
част от творчеството на 
художника като фейлетонист 
и поет.

Любен Божинов започва 
работа по книгата през 1967 г. , 
но през същата година внезапно 
умира.  По-късно почива и акад. 

Божинов. Започнатото дело 
завършва Дора Божинова, коя-
то систематизира и подрежда 
събрания материал. Книгата  
вижда бял свят едва  днес, като 
е включен и уникален илюстра-
тивен материал (част от него 
се публикува за пръв път).

бащата на българската 
карикатура споделя

александър Божинов разказва
Александър Божинов

изд. “Изток-Запад”
384 стр, 27,00 лв.

Голата душа

людмила еленкова
Радио „ХелиКон”

„адам и ева” е роман на един от 
класиците в румънската проза, съ-
временник на йовков, уважаван от 
него заради творчеството си, а 
и сроден нему, защото обитават 
еднаква територия. не говорим 
за окупираната от румънците 
след първата световна война 
добруджа. двамата са близки по 
траекторията на духа си.

ливиу Ребряну залага в „адам 
и ева” своя европейска визия за 
бъдещето. той пише книгата през 
смутната 1925 г., когато литера-
турата вече се е отдръпнала от 
романтизма, макар че тендеци-
ите все още силно се усещат. 
историята е интригуваща – тома 
новак, интелектуалец от букурещ, 
умира прострелян от ревнивия 
съпруг на жената, която обича. 
на прага на смъртта душата му 
го връща в миналите си животи, 
седем пъти преродена, понесена 
в гибелна карма към единствена-
та си идеална половинка. тялото 
заемат различни мъже – овчар в 
индия, управител в египет, писар 
във Вавилон, монах в средновеков-
на германия, рицар в древен Рим, 
лекар от Френската революция, 
професор по философия в Румъния. 
жените са видения с митични 
имена – навамалика, исит, Хама, 
сервилия, мария, ивон, илеана.

случвало ни се е да пазим 
усещане за дежа вю, интензивен 
спомен за минало прераждане или 
свенлив израз за състоянието 
„познавах те, преди да те срещна”. 
Разказани с езика на трансцен-
дентната поетика, обвити в 
премерен библейски подтекст, 
тези седем разказа следват чудна 

историческа космогония, пълна с 
носталгия, нежност, страх, дори 
ужас.

и понеже говорим за Румъния, 
всякак ще съзрем между редовете 
готически препратки към граф 
дракула или архетипни образи на 
мирча елиаде.

Както и да четем „адам и ева”, 
държим роман за любовта от 
пръв поглед. за чувствата, които 
никое време, теории и здрав разум 
не могат да обяснят. само душа-
та - срината, изпепелена и възди-
гана над плътското, има право да 
каже: „един мъж от милиони мъже 
желае една-единствена жена от 
милиони жени. за да улесни това 
търсене, се сътворяват, пре-
творяват и разтурват всичките 
закони, както и морални и социални 
конвенции, всичко, което наричаме 
с патос човешки прогрес”.

адам и ева
Ливиу Ребряну

изд. “Изида”
320 стр, 13,00 лв.

алеКсандъР божиноВ 
(1878-1968) е реактивна  

личност, реагиращ остро, 
бързо и талантливо на всяко 

обществено събитие и духов-
на проява. той е създател на 

съвременната българска кари-
катура, но остава в история-
та на родното ни изкуство и 

със своите пейзажи и жанрови 
сцени от градския бит, както 

и със сценографските си реше-
ния в народния театър. автор 
е на илюстрациите на десетки 
детски книги; негови герои са 
прословутите пижо и пендо.
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кралят беглец кн.2 
от “пътят към трона”
Дженифър Нилсен
изд.: Сиела
брой стр.: 304
цена: 12.00 лв.

планината 
на троловете
Матю Райли
изд.: Бард
брой стр.: 172
цена: 11.99 лв.

алефът
Хорхе Луис Борхес
изд.: Колибри
брой стр.: 192
цена: 16.00 лв.

Фактурата
Юнас Карлсон
изд.: Ера
брой стр.: 168
цена: 12.99 лв.

Малки ритуали за 
сбогуване. пиеси
Оля Стоянова
изд.: Black Flamingo
брой стр.: 248
цена: 16.00 лв.

просяк, крадец
Ъруин Шоу
изд.: Сиела
брой стр.: 404
цена: 18.90 лв.

ема
Алегзандър Маккол 
Смит
изд.: Еднорог
брой стр.: 368
цена: 15.00 лв.

само за зрели мъже
Ярослав Хашек
изд.: Делакорт
брой стр.: 164
цена: 12.00 лв.

Поздравления за наградата, 
господин Славов. Какво ще ка-
жете на Вашите конкуренти 
или на всички, надяващи се да 
бъдат отличени в това време 
на състезателен дух, публичен 
интерес и всевъзможни пече-
ливши ходове?  

Благодаря за поздравленията! 
„Хеликон” е една от най-важ-
ните литературни награди в 
България.

А сега на въпроса Ви. Ами как-
во да им кажа – в нашата гилдия 
сме все хора, които много-много 
не търпим съвети, особено от 
колегите по перо. А и всички 
разбираме значението на подоб-
но високо отличие. Всяка голяма 

награда фокусира вниманието 
върху творбата ни, а това е 
съдбовно важно за книгата – в 
последна сметка тя е търсене 
на събрат и събеседник. При нея 
има нещо като при религиозна-
та изповед и любовта – нужен е 
и втори. 

Романът тръгва като по 
вода, дъждът отваря нача-
лото на Вашата книга. Защо 
избрахте този символ?

Не бях се замислял за това. 
Красиво е като метафора, 
но не съм го търсил нарочно, 
признавам си. Човек не подозира 
всички смисли на написаното 
от него. Вероятно когато 

пишем, някои неща текат на 
подсъзнателно ниво. В интерес 
на истината романът започва 
с възклицанието “По дяволи-
те!” и това вече съм го търсил 
нарочно. Дори преконструирах 
самото начало на първа глава. 
Изведох тази сцена в последния 
момент на първа линия само 
заради това възклицание – „По 
дяволите!” . Направих го абсо-
лютно нарочно! Защото това 
е моята реплика към всичко, 
което се случва днес в нашия 
живот. А то – за себе си го 
определям категорично и без 
грам съмнение! – е съзнателен, 
планиран и подмолен демонтаж 
на хуманизма. Не случайно деви-

Интервю
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недЯлКо слаВоВ е роден през 
1952 г. в пловдив. поет, беле-

трист и драматург, негови творби 
са превеждани на английски, немски, 

руски и гръцки, а пиесите му са 
поставяни на редица театрални 

сцени. експресивен и изключително 
метафоричен, стилът му го по-

ставя извън обичайните практики 
на съвременната българска лите-
ратура. творбите му, сред които 
„Фаустино”, „Вертиго”, „портрет 

на поета като млад” и наградената 
сега „432 херца” са пропити със 

страстен хуманизъм и са далече 
от съвременните тематични 

клишета. 
недялко славов е носител на 

различни национални награди за 
поезия и проза, сред които нацио-

налната награда за литература 
„Хр. г. данов” за романа „Фаустино” 

и наградата „иван николов” за 
сборника с поеми и стихотворения 

„мраморни години”.
Романът му „портрет на поета 

като млад” е оценен от читатели 
и критици още с излизането на 

книгата. Удостоен е с множество 
престижни номинации, сред които 
за награда „Хеликон”, за български 

роман на годината от национален 
дарителски фонд „13 века българия” 
и за годишната награда на портал 

„Култура” в категория проза.
за романа „портрет на поета 

като млад” е носител на наградата 
„пловдив” за литература.

Интервюто взе 
людмила Еленкова

Ч
недялко Славов, носител на наградата Хеликон ’2015:

овекът не е роден, за да се блъска в стадото 
или в МОЛ-а

432 херца
Недялко Славов

изд. “Хермес”
176 стр., 12,95 лв.
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том 2.0
Александър Шпатов
изд.: Колибри
брой стр.: 216
цена: 12.00 лв.

страх от умиране
Ерика Джонг
изд.: Обсидиан
брой стр.: 288
цена: 17.00 лв.

Мата Хари
Ан Браганс
изд.: Емас
брой стр.: 328
цена: 15.90 лв.

Златна колекция. 
сборник разкази
Уилям Фокнър
изд.: Бард
брой стр.: 736
цена: 29.99 лв.

адвокат на 
престъпници
Джон Гришам
изд.: Обсидиан
брой стр.: 416
цена: 19.00 лв.

отвъд разлома
Питър Уотс
изд.: Deja Book
брой стр.: 308
цена: 14.90 лв.

Star Wars: 
изгубени звезди
Клаудия Грей
изд.: Егмонт
брой стр.: 592
цена: 19.90 лв.

търси се - който го 
намери, за него си е
Стивън Кинг
изд.: Плеяда
брой стр.: 472
цена: 24.00 лв.

зът на един от пародираните 
ми герои е „Да демонтираме 
усмивката на Джокондата!”. 

Днес живеем в свят без Бог. 
Живеем във все по-материален, 
манипулиран, самодоволен  и без-
духовен свят. Това е престъпно 
спрямо самите нас. Може да съм 
наивен, но мисля, че човекът 
не е роден, за да се блъска в 
стадото или в МОЛ-а. Смятам, 
че Творецът ни е имал предвид 
една по-висока и просветлена 
мисия за човечеството.  

Попадали ли сте в ситуаци-
ята на Вашия главен герой, 
композитора Нед – да не по-
лучите признание за нещо, на 
което съзнателно сте отдали 
част от живота си?

Да, разбира се. Не е клише – 
всъщност целият ми живот 
е борба. Човек не трябва да се 
взема много на сериозно, но не 
приемам и пораженчеството. 
По природа съм оптимист и 
това ми помага да се изправям.

Представяте една общност 
от карикатурни образи на 
куратори, изкуствоведи, 
музиколози, подчинени изцяло 
на шоуто, смехотворни в 
претенциите си.Такова ли е 
лицето на културата ни днес? 

Уви, това е положението. 
Много станаха търговците в 
храма. Има един прекрасен роман 
на Лион Фойхтвангер, казва се 
„Лисици в лозето”. Така бих оза-
главил ситуацията и в родната 

ни,  и в световната култура. 
Културата е превърната в хра-
нилка на много алчни хора, хора 
без дух. Като ония – кухите хора 
на Елиът. Творците са изтласка-
ни на заден план.  А и тази безум-
на, абсурдна фразеология, която 
манифестира навсякъде по 
медиите! Как изобщо е възмож-
но да съществува такава лек сика 
– например под път и над път 
разни иноватори, културни 
оператори и прочие организато-
ри и масовици, поединично или 
на тълпи говорят за „културни 
индустрии” , „културни депози-
ти” , „културни инвестиции” 
и тям подобни безумия. Що за 
нелепост? Какви индустрии! 
Какви депозити? Това да не е 
цех,  складова база или фабричен 
конвейер. Или пък месечен падеж 
на лихва? И още нещо. Все по-
често за културата и изобщо за 
„творческия процес” от името 
на творците се произнасят 
едни странни същества. Идат 
меко, говорят празно, шумолят 

като банкноти, гледат като 
тръби.

В какво състояние на духа 
пишете, как се настройвате 
на 432 херца? 

Необяснимо ми е. Това е едно 
особено състояние на лекота. 
Не пиша, просто записвам. 
После, разбира се, се връщам, ре-
дактирам, обикновено редакти-
рам 8 пъти текста, това също 
ми е необяснимо – защо всеки 
път редакциите са точно 8, но 
в първия момент на записване-
то всичко е като в приятен, 
трескав, неспиращ с часове унес 
на записване под диктовка.

Да приемем, че указът на 
Гьобелс за повишаване на 432 
херца към честотата на низ-
ките страсти е вид цензура. 
Може ли да бъде измамена 
цензурата? 

Цензурата не е предотвра-
тила написването на нито 
една книга. Е, може наистина 

да е забавила за година или за 
години нейното признание, 
може да е лишила автора й от 
пожизнена слава, но в последна 
сметка цензурата е била винаги 
губещата в тая игра на преслед-
ване, контрол и натиск. Мисля 
си, че за твореца най-страшна 
от всички цензури е вътреш-
ната му цензура. Не говоря за 
редакторската автоцензура, а 
за цензурата му над смелостта 
да казва истината. Тази цензура 
погребва и най-талантливия.

Ако трябва да напишете 
нещо, обслужващо властта, и 
от това зависи Вашият жи-
вот или този на близките Ви, 
ще направите ли компромис?  

За спасяването на нечий 
живот бих направил всичко, 
включително и житейски 
компромис. Но да слугувам на 
властта с думите си – не, та 
това е унизително. Не бих го 
допуснал! 

Какво мислите за днешна 
Европа, за всичко, което й се 
случва и ще й се случва?

Това не е моята Европа. 
Европа на Бах, на Моцарт, на 
Бетовен, на Шекспир, на Сер-
вантес, на Гьоте, на Рембо, на 
Аполинер, на Пикасо. 

Европа е умишлено съсип-
вана. 

Както казва Кокто „Сънят 
на разума ражда чудовища”.                

 Днес Европа бълнува и в 
съня й се ражда чудовище.

недялко Славов, носител на наградата Хеликон ’2015:

овекът не е роден, за да се блъска в стадото 
или в МОЛ-а

Интервю
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в словото си при връчването на наградата председателят на журито 
калин донков каза:
„четиринайсетият носител на наградата за нова българска проза 
„Хеликон” е писателят недялко славов, отличен за романа „432 херца”. 
отличието се присъжда за извисеността и хуманността на послани-
ето, за новаторската и майсторска поетика, както и за блестящия 
език на романа. ако трябва да се доближим до образността на автора, 
в „432 херца” той е постигнал автентичните трептения, присъщи на 
най-красивата и магнетична литература. да му пожелаем творческа 
сила и леко перо, а на романа му – милион читатели...”
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двайсетте битки, 
които промениха 
света
Уилямсън Мъри, 
Джеймс Лейси
изд.: Труд
брой стр.: 428
цена: 35.00 лв.

Мемоари. втората 
световна война т. 2
Уинстън Чърчил
изд.: Труд
брой стр.: 640
цена: 35.00 лв.

Зимата идва
Гари Каспаров
изд.: Сиела
брой стр.: 304
цена: 16.00 лв.

стъпка по стъпка: 
автобиография
Клаус Йоханис
изд.: Сиела
брой стр.: 226
цена: 12.00 лв.

кой управлява в 
европа?
Хосе Игнасио 
Торебланка
изд.: Критика и 
хуманизъм
брой стр.: 200
цена: 18.00 лв.

раждането на 
Британия т.1 
от история на 
англоезичните народи
Уинстън Чърчил
изд.: Пергамент Прес
брой стр.: 420
цена: 17.99 лв.

Берлускони. 
епичната история на 
милиардера, който 
завладя италия
Алън Фрийдман
изд.: Сиела
брой стр.: 292
цена: 15.00 лв.

ако светът не беше 
лудница. дневник от 
годините на войната 
1939-1945
Астрид Линдгрен
изд.: Пан
брой стр.: 256
цена: 14.90 лв.

Ера представя
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“Фактурата”

Той живее скромно – непълен 
работен ден във видеоте-

ка, един-единствен неомъжен 
приятел, застой в отношени-
ята с противоположния пол 
и ежедневие, което включва 
пица и гледане на телевизия в 
малък апартамент под наем в 
Стокхолм. Единственото му 
удоволствие са филмите, музи-
ката и кофичка сладолед.

Такъв е животът на нашия 
герой – съвсем обикновен... Поне 
до пристигането на фактура 
за невероятната сума от 5 700 
000 шведски крони – цената за 
Преживяното щастие (разбира 
се, оценено по сложна научна 
скала). Но как би могъл мъж без 
мечти и амбиции, който се 
задоволява с толкова малко, да 
плати такава сума за житей-
ските си радости? Трябва да е 
станала грешка! Ала сблъсъкът 

със свят, намиращ начина му на 
живот за несправедливо лесен, 
парадоксално го тласка да доказ-
ва, че не е толкова щастлив…

Невероятна сплав от 
ирония и хумор, „Фактурата” 
е брилянтно произведение на 
абсурдизма, което повдига въ-
проса какво е щастието и как се 
измерва. Ала камерният роман 
на Юнас Карлсон не е само кри-
тически памфлет за абсурдите 
на нашето време. „Фактурата” 
в действителност е проник-
новена приказка за същността 
на щастието, радостта от 
малките неща и удоволствието 
да живееш скромно, но наисти-
на пълноценно.

плав от хумор, ирония 
и абсурдизъмС

Фактурата
Юнас Карлсон

изд. “Ера”
168 стр., 12,99 лв.

Животът на Че де Милан се 
разпада на парчета само за 

няколко мига. Не само че дългого-
дишният й приятел я зарязва с 
прощално писмо, но и урната 
с праха на ексцентричната й, 
вечно търсеща внимание майка 
пристига в същия ден. Прат-
ката е придружена от бележка, 
припомняща на Че отдавна 
забравено обещание двете да 
посетят заедно Кентърбъри.

Така тя се качва на самолета 
за Англия и неохотно поема по 
пътя на поклонника. Че се при-
съединява към група от 8 жени, 
тръгнали пеш от Лондон до 
Кентърбърийската катедрала – 
мястото, за което отдавна се 
мълви, че става арена на чудеса.

По пътя, точно както 
пилигримите от разказите на 
Чосър, жените споделят исто-
рии за любовта. Някои от тях 

са истински, други – митични, 
някои – забавни, други – тъжни… 
Но ги свързва едно – всички те 
лекуват сърца.

Че де Милан открива, че 
чуде са та, които се случват в 
Кентърбъри са в най-неочакван 
вид…

пътешествие, което лекува сърца

кентърбърийски сестри
Ким Райт

изд. “Ера”
280 стр., 15,00 лв.



www.helikon.bg  нови заглавия

началото на 
прехода. Записки по 
революцията 1989 - 
1996 т.2
Евгений Дайнов
изд.: Millenium
брой стр.: 396
цена: 19.99 лв.

провалената империя: 
съветският съюз от 
сталин до горбачов
Владислав Зубок
изд.: Емас
брой стр.: 484
цена: 19.90 лв.

експериментът на 
един живот
Майкъл А. Сингър
изд.: Август
брой стр.: 328
цена: 14.00 лв.

светлина в душата: 
притчи и поучения
Мевляна Джеляледдин 
Руми
изд.: Прозорец
брой стр.: 160
цена: 12.00 лв.

призраците от 
миналото: как да 
върнем контрола върху 
живота си
Джеймс Холис
изд.: Леге Артис
брой стр.: 307
цена: 16.00 лв.

укритото и 
премълчаното в 
българската история 
Ч.1
Стоян Николов
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 210
цена: 13.00 лв.

овладей живота си
Ариана Хъфингтън
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 276
цена: 16.00 лв.

седемте лъча на 
еволюцията
Ваклуш Толев
изд.: Път на мъдростта
брой стр.: 192
цена: 13.00 лв.

“Илюзията, която ни крепи,
е по-скъпа за нас, отколкото
десет хиляди истини”

А. С. Пушкин

СофтПрес представя
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В съкровищницата на руската 
класика светят като 

елмаз поетичните приказки на 
гениалния Александър Сергеевич 
Пушкин – всеки дом, в който 
растат деца, заслужава късче от 
тяхната магия. 

В създадения от великия 
руски поет вълшебен свят има 
омагьосани царкини, хитри 
и находчиви ратаи, потайни 
кралства, легендарни царе от 
стари времена и златна рибка, 
сбъдваща желания.

Преводът в рими е заслуга 
на писателя Любомир Николов, 
изпод чието перо на български 
език са излезли „Властелинът на 
пръстените” и безброй автор-
ски приказки. Изумителните 
илюстрации, майсторски издър-
жани в приказната стилистика, 
са дело на талантливия худож-
ник Ралица Мануилова, носител 
на наградата „Аметистова 
роза” и на националната награда 
„Константин Константинов”.

Пушкин е писател, поет, дра-
матург и белетрист. Животът 
му е изпълнен със страст и об-
рати, белязали творчеството 
му. Още приживе той си създава 
репутацията на най-значимия 
руски национален поет, а днес 
изследователите му приписват 
заслугата за създаването на 
съвременния руски литературен 
език.

В своите литературни 
търсения Пушкин се вдъхно-
вява от сатирата на Волтер, 
поезията на Байрон и траге-

диите на Шекспир. В поемата 
„Руслан и Людмила”, над която 
Пушкин работи още като 
ученик в Императорския лицей, 
използва руско-френски изразни 
средства, които смесва с фол-
клорна стилистика. Тя отразява 
програмата на литературното 
дружество „Арзамас” за нужда-
та от създаване на национална 
героична поема.

Самият Пушкин предпочита 
романа в рими „Евгени Онегин”, 
който пише в продължение на 
няколко години. 

Творчеството на А.С. 
Пушкин дава основа за мно-
го музикални произведения, 
например операта на Чайковски 
„Евгени Онегин” (1879) или 
„Борис Годунов” на Мусоргски 
(1874). Много от творбите му 
са екранизирани.

Смъртта на един от 
най-великите поети на Русия 
е породена от трагичната 
страст, която управлява целия 
му живот. Вбесен от клюките 
и полудял от ревност, Пушкин 
предизвиква на дуел предпола-
гаемия любовник на жена си и 
умира от неговия куршум на 
10 февруари 1837-а, едва на 37 
години.

ълшебни приказки в 
нов преводВ

“приказки на пушкин”

приказки на пушкин
Александър С.Пушкин

изд. “СофтПрес”
120 стр., 19,99 лв.
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кой се страхува от 
Черния мъж?
Ян ван Хелсинг
изд.: Дилок
брой стр.: 256
цена: 16.00 лв.

Животът на синатра
Антъни Съмърс; Робин 
Суон
изд.: Рива
брой стр.: 518
цена: 18.00 лв.

Философията като 
строга наука
Едмунд Хусерл
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 104
цена: 10.00 лв.

древните 
извънземни и 
тайните общества
Майк Бара
изд.: Атеа Букс
брой стр.: 288
цена: 16.90 лв.

призовете водачите си
Соня Чокет
изд.: Аратрон
брой стр.: 287
цена: 16.00 лв.

сами заедно. 
Човешкият отпечатък 2
Цветан Тодоров
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 254
цена: 15.00 лв.

всичко е наред
Луиз Хей
изд.: Кибеа
брой стр.: 288
цена: 18.00 лв.

ерос и култура. 
неудовлетвореността 
от културата
Зигмунд Фройд
изд.: Дамян Яков
брой стр.: 120
цена: 12.00 лв.

Апостроф представя
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невинни години
Едит Уортън

изд. “Апостроф”
408 стр., 14,99 лв.

След дълго отсъствие от 
българския книжен пазар 

издателство „Апостроф” пуб-
ликува ново издание на вечната 
класика „Невинни години” от 
Едит Уортън – пленителен 
романс за невъзможната любов, 
в който се преплитат интрига, 
подозрение, вина и страст. 
Романът носи световна слава на 
писателката. През 1921 г. той е 
отличен с престижната награда 
„Пулицър”, а Едит Уортън ста-
ва третият носител и първата 
жена в историята, удостоена 
с това авторитетно литера-
турно отличие.

Романът „Невинни години” 
е публикуван през 1920 г. У нас е 
представен за първи път през 
1927 г., а в по-ново време - през 
1994 г. Популярността на тази 
книга не стихва до днес, особено 
след 1993 г., когато излиза 
едноименният филм на Мартин 
Скорсезе с Даниъл Дей-Люис, 
Мишел Пфайфър и Уинона Рай-
дър в главните роли. Лентата е 
отличена с 13 награди и 25 номи-
нации в различни категории, 
както и номинации за „Оскар”, 
сред които за най-добра филмо-
ва адптация по книга.

„Невинни години” проследява 
историята на представители 
на богати семейства от Ню 
Йорк в отчаян опит да избег-
нат любовен скандал. Трима за-
можни американци са оплетени 
в трагичен любовен триъгъл-
ник, разкриващ великолепието и 
лицемерието в отбраното об-

щество от 70-те години на XIX 
век. В свят на студена рутина и 
вековни традиции двама млади 
дръзват да нарушат правила-
та, водени от изпепеляваща 
страст. А една жена е обречена 
и отхвърлена само защото е 
красива и различна. 

Нюлънд Арчър, известен 
адвокат, тайно копнее за 
по-пламенни нощи. Сгоден за 
прекрасната, но твърде обикно-
вена Мей Уелънд, Нюлънд дълго 
време се примирява със спокой-
ното доволство. Но когато 
необикновената братовчедка 
на Мей, графиня Елън Оленска, 
се връща в Ню Йорк след краха 
на своя скандален брак, Нюлънд 
е запленен от загадъчната й 
репутация и изключителната 
й красота. Сега той трябва да 
направи избор. 

И до днес „Невинни години” 
е сред задължителните четива 
във всеки курс по американска 
литература, включително и в 
България. През 2016 г. издател-
ство „Апостроф” ще зарадва 
почитателите на Едит Уортън 
с още един литературен шедьо-
вър от писателката – романа 
„Итън Фром”.

оманс за обречената 
любов 

“невинни години”

р
“Само ако спрем да се опит-
ваме да сме щастливи може 
да преживеем доста добри 
времена”

Едит Уортън
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В специалното издание „Изключително гнусни рецепти и други 
вкусни удоволствия” са събрани любимите рецепти на Роалд 

Дал с цветни илюстрации от Куентин Блейк. Този път приключе-
нията няма да останат само една великолепна история. Сега те се 
превръщат в истинско предизвикателство. 

В тази чудесна книжка ще откриетe 50 вкуснотии като аромат-
ни спагети с червеи, пухкава бъркана тиня и освежаващ бонбоскоч. 
Ще се научите да си приготвяте специално меню за почивните 
дни и ще намерите идеи за рождени дни. Включени са и откъси от 
любимите книжки от Роалд Дал, както и полезна информация за 
преобразуването на тегло и течности от една мярка в друга; как 
да си приготвим среднощна закуска, в случай че се събудим гладни 
посред нощ и още много пакостливи идеи.

Ако сте фенове на писателя, със сигурност познавате фермера 
Бънс, Уили Уонка и семейство Тъ-
пашки. Защо тогава само фермерът 
Бънс да може да пирува с вкусни 
понички? Защо само Уили Уонка да 
може да приготвя горещ сладолед 
за студени дни? И най-вече защо 
противното семейство Тъпашки 
единствено да може да похапва от 
спагетите с червеи?

Една невероятно вкусна книжка 
от Разказвач №1 в света!

Компаньонката на краля” е първа книга от нова впечатляваща 
поредица исторически романи. Филипа Грегъри и Кристъфър 

Гортнър вече имат равностойна конкуренция в лицето на Ан 
О`Брайън. О`Брайън насочва вниманието си към не толкова из-
вестни в наше време жени, стояли редом до владетелите от Сред-
новековието. Тя се интересува от ролята и властта им, която 
тайно и явно са оказвали върху монарсите и тяхната политика.

Романът е посветен на Алис Перърс, любовница и компаньонка 
на прославения английски крал Едуард III в последните му години. 
Младата Алис Перърс е момиче без потекло, без средства и все пак 
отказва да приеме малкото, което й предлага манастирът, в който 
живее. Защото Алис всъщност притежава друго: огромна амбиция 
и абсолютна убеденост, че я очаква нещо повече от живот на 
монахиня. Шансът идва с посещението на кралица Филипа. Макар и 
обожавана от съпруга си, крал Еду-
ард, остаряващата и болна Филипа 
д`Ено вече не може да му бъде пъл-
ноценна съпруга. Алис с готовност 
приема предложението на кралица-
та да я замести в леглото на краля 
и да се ползва с благосклонността 
и на двамата. За да се превърне в 
най-влиятелната и най-мразена жена 
в Англия…

гнусно, 
но вкусно

Цената на успеха 
на всяка цена

изключително гнусни рецепти и други 
вкусни удоволствия

Роалд Дал
изд. “Ентусиаст”

128 стр, 15,00 лв.

компаньонката на краля
Ан О`Брайън

изд. “Ентусиаст”
520 стр, 18,00 лв.
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Star Wars. 
Завръщането на 
джедаите: внимавай 
със силата на тъмната 
страна
Том Енгълбергер
изд.: Егмонт
брой стр.: 392
цена: 14.90 лв.

и заживели 
щастливо
Кийра Кас
изд.: Егмонт
брой стр.: 408
цена: 14.90 лв.

войната на 
вещиците кн.3: 
проклятието на оди
Майте Каранса
изд.: Унискорп
брой стр.: 440
цена: 14.00 лв.

грижите на 
Безгрижко кн.1: 
срам
Иван дьо Мюи
изд.: ДуоДИЗАЙН
брой стр.: 224
цена: 11.90 лв.

наследниците: 
дневникът на Мал
изд.: Егмонт
брой стр.: 192
цена: 19.90 лв.

ейнджъл
Джос Стърлинг
изд.: Егмонт
брой стр.: 304
цена: 12.90 лв.

под знака на лъва
Ханс Хаген
изд.: Емас
брой стр.: 528
цена: 14.00 лв.

питър пан и уенди
изд.: Дамян Яков
брой стр.: 88
цена: 22.00 лв.

Фют представя
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Ако обичате животни-
те, ако като малки сте 

мечтали да имате животно у 
дома, но мечтата ви още не се е 
изпълнила, ако собственото ви 
дете всяка сутрин още преди 
да каже „добро утро”, упорито 
пита: „А кога ще си вземем 
кученце? Или коте? Може и риб-
ка…”, значи поредицата книги 
на британската авторка Холи 
Уеб задължително трябва да 
стане част от библиотеката 
на вашето семейство.

Издателство „Фют” пред-

лага на малките си читатели 
три пленителни истории за 
приятелството между хората 
и животните, в които грани-
ците между реалността и въоб-
ражението са толкова тънки, 
че героите с лекота премина-
ват през тях. Представете си 
как навън тихо се сипе сняг и 
затрупва всичко, вятърът вие 
и се опитва да се вмъкне през 
прозорците, а вътре е топло 
и на масата вдига пара чаша го-
рещ шоколад. Наближава Коледа 
– време за чудеса. И те започват 

да се случват… Защото там, 
където се срещат обичта и 
мечтата, задължително става 
чудо. Чудо, което прави света 
по-добър и по-истински.

Холи Уеб пленява сърцата 
на малките си читатели още 
с първата си книга, излязла във 
Великобритания през 2003 
година. Оттогава тя има зад 
гърба си над 100 издадени книги 
и много-много почитатели. 

Къде е разковничето на 
този успех? Може би се крие 
в признанието на Холи, че се 

стреми да пише не като ЗА 
деца, а като ОТ деца, да раз-
казва за неща, които трогват 
сърцата на малките й читате-
ли, и че в историите й винаги 
присъства гледната точка 
на животните, а не само на 
хората. 

Така че пригответе топло 
одеяло, горещ шоколад и книги-
те на Холи Уеб, за да стоплите 
студените зимни дни. „Снеж-
ното мече”, „Зимното вълче” и 
„Снежното еленче” ви канят на 
пътешествие.

Топли истории за 
зимните дни

снежното еленче
Холи Уеб

изд. “Фют”
112 стр, 4,99 лв.

снежното мече
Холи Уеб

изд. “Фют”
112 стр, 4,99 лв.

Зимното вълче
Холи Уеб

изд. “Фют”
126 стр, 4,99 лв.

Холи Уеб е родена през 
1976 г. в лондон. от малка 
обича древногръцките ми-

тове и може би заради това 
започва да учи старогръцки 

и латински. завършила е 
Университета в Кеймбридж. 
никога не е мислила да става 

писател, но след успеха на 
първата й поредица за деца, 
тя се отдава само на писа-

нето. „обичам да изграждам 
историите си от гледната 
точка на детето и живот-

ното и да показвам как се 
развиват взаимоотношения-

та им” – споделя Холи.
В момента живее извън лон-

дон със съпруга си и трите 
си сина и с една котка.
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добрият динозавър: 
книга за филма
изд.: Егмонт
брой стр.: 64
цена: 13.90 лв.

Момчето с роклята
Дейвид Уолямс
изд.: ДуоДИЗАЙН
брой стр.: 240
цена: 14.90 лв.

изкуството да 
творим: идеи за 
детската стая и 
парти
изд.: ИнфоДар
брой стр.: 64
цена: 14.99 лв.

приказки за 
страната алабашия
Карл Сандбърг
изд.: Захарий Стоянов
брой стр.: 166
цена: 15.00 лв.

илюстрована 
енциклопедия 
Животните
Емили Бомон
изд.: Пан
брой стр.: 194
цена: 29.90 лв.

светът на акото
Тери Пратчет
изд.: Архонт - В ООД
брой стр.: 122
цена: 9.00 лв.

изкуството да творим: 
Материали и основни 
техники
изд.: ИнфоДар
брой стр.: 64
цена: 14.99 лв.

приказки на пушкин
Александър С.Пушкин
изд.: СофтПрес
брой стр.: 120
цена: 19.99 лв.

Преди коледните празници 
популярната българска 

детска писателка Юлия Спи-
ридонова ще зарадва малките 
читатели с вълшебна приказка, 
вдъхновена от българския фолк-
лор. „Каква магия крие се в снега” 
е вълнуваща история за верните 
приятели, за безкрайната мъд-
рост на природата, за обичта и 
надеждата. 

Книгата е продължение на 
„Бъди ми приятел” и отново 
ни среща с краставото жабче, 
което се отправя на ново 
приключение. 

Както в първата книга, 
така и в „Каква магия крие се 
в снега” илюстрациите са дело 
на художника Пенко Гелев. Те 
са уловили духа на приказките 
и допълват прекрасно текста, 
като обогатят преживяването 
на малките читатели. Образът 
на малкото жабче е любим не 

само на читателите, но и на 
Юлия: „Щом го видях (точно 
като в приказките с портрети 
на принцеси) – край, обикнах 
краставото жабче завинаги, 
споделя авторката.  В илюс-
трациите на Пенко има много 
силно вълшебство! Просто не 
можеш да се откъснеш от тях 
(опитах, но не става – продъл-
жавам да си ги разглеждам всеки 
ден вече месеци наред)”.

Приключението от „Бъди 
ми приятел” продължава с увле-
кателната история на малкото 
жабче, която започва така: 
„Имало някога, много отдавна... 
или пък не чак толкова отдавна, 
кой знае, едно жабче. То не било 
обикновено, а краставо жабче и 
като всички жаби спяло зимен 
сън. Тази зима обаче не паднал 
сняг. Нито една снежинка! Гор-
ската вещица събудила жабчето, 
защото само то можело да се 

качи на Горната земя и да разбе-
ре къде е отишъл снегът.”

Жабчето тръгва на път, за 
да се срещне отново със змея, 
с таласъма и неговото съкро-
вище, с благородния стопан и 
ламята. Освен че разбира каква 
магия се крие в снега, жабчето 
узнава, че всяко нещо на света 
си има място и роля за равнове-

сието в природата. И че най-
важна е обичта, защото имаш 
ли обич, имаш всичко.

„Каква магия крие се в снега” 
е приказка за големи и малки, 
но най-вече е приказка, която 
големите могат да прочетат на 
малките.

Кръгозор представя
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“Каква магия крие се в снега”

риказка за малки и 
големи П

каква магия крие се в снега
Юлия Спиридонова - Юлка

изд. “Кръгозор”
32 стр., 15,00 лв.
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Богинята Майка на 
вселената. дневникът 
на един веган
Атанас Скатов
изд.: Кибеа
брой стр.: 272
цена: 24.00 лв.

транссърфинг на 
реалността: аз мога 
всичко - 52 стъпки 
към успеха
Татяна Самарина
изд.: НСМ-Медиа
брой стр.: 184
цена: 11.00 лв.

избор на кариера
Соня Карабельова
изд.: Класика и стил
брой стр.: 236
цена: 14.00 лв.

Бизнес на високи 
токчета
Тамара Мелън
изд.: AMG Publishing
брой стр.: 280
цена: 14.95 лв.

Бит и душевност на 
моя народ
Лин Ютан
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 448
цена: 28.00 лв.

C ++ в примери и 
задачи
Алексей Василев
изд.: Асеневци
брой стр.: 342
цена: 24.95 лв.

продажби в реалния 
свят
Саймън Хезълдейн
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 208
цена: 14.00 лв.

как и защо се случва 
успехът на борсата
Сузан Леверман
изд.: Топ Ню Букс
брой стр.: 266
цена: 16.00 лв.

Вакон представя
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Опитайте специалитета 
на деня! Задушена боброва 

опашка с гарнитура от пикант-
ни пържени тарантули. 

За да оцелеете в дивата 
природа, е необходимо да им-
провизирате, и то доста. И ако 
някой знае как да го прави, то 
това е Беър Грилс – безизходица-
та е принуждавала екстремния 
авантюрист да се храни с някои 
особено неприятни храни, като 
например стомашното съдържа-
ние на току-що убито живот-
но или пък алигаторски крака 
на скара. Това обаче не е никак 
учудващо, тъй като търсенето 
на храна в първобитни условия 
може да бъде едно от най-го-
лемите предизвикателства. 
Суровата действителност на 
оцеляването налага по-различно 
разбиране за храната, която 
вече не е въпрос на вкус, а жизне-
новажно гориво за грандиозния 
сблъсък с Майката Природа.  

В книгата си „Екстремна 
храна” Беър Грилс ще събуди у 
вас зова на дивото и ще ви даде 
безценни уроци за набавяне и 
приготвяне на храна сред при-
родата, които някой ден могат 
да спасят живота ви. Този 
изключително ценен наръчник 
е подходящ както за начинаещи 
ентусиасти, така и за опитни 
приключенци, които желаят да 
задълбочат бушкрафт позна-
нията си. Написано достъпно 
и находчиво, ръководството 
съдържа полезна и разнообразна 
информация, като:

- Златните правила на Беър 
за събиране на диви растения

- Универсален тест за ядли-
вост

- Съвети при натравяне
- Как да филтрирате вода
- Как да ловите, убивате и 

приготвяте диви животни, 
насекоми, земноводни, крокоди-
ли и змии

- Как да консервирате плячка-
та

- Как да наточите ножа си с 
гъба и да си сготвите супа от 
катерица

„Екстремна храна” ще про-
мени не само начина, по който 
гледате на храната, но и ще ви 
мотивира да намирате изход 
там, където другите се отказ-
ват да продължат.

рудни уроци по 
оцеляване

“екстремна храна”

Т

екстремна храна
Беър Грилс

изд. “Вакон”
20,00 лв.

изпитание 
на волята

В „Зовът на далечния Север” 
безкраят на канадските 

степи се разлива под греблата 
на Ким Хафез в проникновено 
пътешествие от Отава до 
Северния полярeн кръг. Един 
мъж и неговото кану порят 
ледовитите води на Великия 
север в продължение на 7000 км. 
Без документи за самоличност, 
без опит и без претенции, 
французинът се движи като 
омайна индианска мелодия 
през обширни езера и бурни 
реки. Хафез се хвърля в своето 
приключение със страстта на 
мечтател и приветства всяко 
усилие и препятствие, защо-
то само те каляват тялото 
и ума. Той пътува сам, но не е 
самотен. Срещите с добронаме-
рени непознати, представители 
на реда и коренни жители от 
резерватите се разнообразяват 
от случайните му спътници – 
бобри, лосове,  койоти, орли. 

Умиротворен, бившият 
легионер Хафез се връща към 
корените на човечеството...

Зовът на далечния север
Ким Хафез

изд. “Вакон”
286 стр, 17,00 лв.



Издателство Егмонт
и книжарници ХЕлИкон ви канят 
на невероятно пътешествие с 

Събирайте печати и вземете своя подарък!*

*При покупка на издания на „Егмонт“ в книжарници „Хеликон“ на минимална стойност 9,90 лв. в периода на кампанията 
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В америка забраниха 
„приключенията  
на Хъкълбери Фин”

Романът за деца „Приключе-
нията на Хъкълбери Фин” 

от Марк Твен бе премахнат от 
учебната програма на училище 
в американския град Филаделфия 
след решение на администрация-
та на учебното заведение.

Класическият американски 
роман разказва историята на 
Хък Фин, който избягва от 
баща си алкохолик, като симу-
лира собствената си смърт, и 
среща беглеца Джим.

Ърнест Хемингуей казва, че 
„всичката модерна американска 
литература идва от книгата на 
Марк Твен за Хъкълбери Фин”. 
Но романът, публикуван за пър-
ви път през 1884 г., е определен 
и за един от най-предизвика-
телните на всички времена от 
Американската библиотечна 
асоциация, която полага усилия 
да премахва книги от библиоте-
ките.

За първи път книгата е 
забранена през 1885 г. в Конкорд, 
щата Масачузетс, и е наречена 

„боклук, подходящ единствено 
за бедняците”. Днес тя предиз-
виква бурни реакции поради мно-
гократната употреба на думата 
негър, която се появява повече 
от 200 пъти в текста. През 
2011 г. издателска къща пусна 
версия на романа, заменяйки „ра-
систката обида” с думата „роб” 
с цел „да се противопостави на 
цензурата, заради която тези 
важни литературни произве-
дения отпадат от учебните 
програми навсякъде по света”.

Поредното предизвикател-
ство идва от училище в окръг 

Монтгомъри, чиято админи-
страция е решила да премахне 
романа от програмата на еди-
надесетокласниците, въпреки 
че в библиотеката ще останат 
копия от произведението.

Училището изповядва 
квакерска философия и мирното 
разрешаване на конфликтите, 
търсенето на истината и  
сътрудничеството са ключови 
принципи в дейността му.

Директорът на учебното 
заведение обяснил на родите-
лите с писмо, че някои ученици 
намират употребата на думата 
„негър” за „оскърбителна”.

„Ние всички стигнахме до 
заключението, че влиянието, 
което четенето на тази книга 
може да окаже на обществото, 
надхвърля литературните 
достойнства на романа.

Не подкрепям цензурата, но 
вярвам във възможността наше-
то училище да направи стъпка 
напред и да послуша учениците”, 
споделя директорът.

В Токио специално за люби-
телите да заспят с книга в 

ръка беше създаден хотел Book 
and Bed, с разработката на кой-
то се заел Макото Танидзири 
от Suppose Design Office.

От 5 ноември всеки желаещ 
може да посети този необикно-
вен хотел, разположен на седмия 
етаж на небостъргач в то-
кийския район Икебукуро. Ако 
обаче вие решите да отседнете 
там, бъдете готови да запла-
тите от 3800 до 6000 йени 
(35-50 долара) на нощ. И все пак 
това си струва  – дори още при 
откриването на хотела библио-
теката е наброявала около 1700 
книги на японски и английски.
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