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Узнайте истината  
за избухналата 
истерия около 
“фалшивите 
новини” и 
прочетете 

повече за онези 
разкрития на  

НАСА и Ватикана,  
които медиите 
премълчават.





helikon.bg

По традиция, от време 
на време Добромир 

ми се обажда по телефона 
и ме цапардосва с по някой 
страхотен виц. Открива ги 
някъде из мрежата и понеже 
сме на една вицаджийска 
вълна, ме уцелва в десятката. 
Дни наред ги разказвам наляво 
и надясно, а понякога дори 
вечер си ги повтарям сам на 
себе си и се хиля с глас.

...
С жена ми четем едни и 

същи книги, кримки и три-
лъри. Някъде бях прочел, че 
те са добри лекарства срещу 
депресията. (Не знаех, че тя 
ме заплашва, може би точно 
защото не ґ давам шанс.) 
И така, или аз ги вземам от 
книжарницата, или жена ми 
– от библиотеката и си ги 
разменяме, като тя е по-бър-
зият читател. Понякога аха! 
да ми разкаже как се развива 
действието, но бързо я сряз-
вам и тя огорчено млъква, че 
не може да съпреживее с мен 
невероятния сюжетен об-
рат. Но нали и аз съм човек, и 
аз искам да се изненадам, като 
дойде моят ред и стигна до 
тия страници! Не съм ли 
прав?

...
Отивам при 95-годиш-

ната си майка и тя още 
от вратата ме започва с 
коронавируса, затаилите 
се временно мигранти или 

някоя друга страхотия. В за-
висимост от настроението 
си, или разширявам обхвата 
на информацията ґ, или кора-
восърдечно я успокоявам, че 
глобалното затопляне – кап! 
кап! кап! – ще реши всичките 
ни проблеми. Топлата зима 
беше само предвестникът. 
На което склонната ми към 
катастрофични заключения 
майка отвръща:

– Високосна година е, 
оттам иде всичко!...

...
Мъча се да си спомня кога 

животът ми не се определя-
ше от телевизора, интер-
нета и фейса, но не мога. 
Откъде съм черпел познания 
за света, идея си нямам. Цяло 
чудо е, че все пак съм успял 
да си изградя някаква що-годе 
стройна представа за това 
наоколо и тя, добра или 
лоша, все още ми помага да се 
крепя на вълните. Докога – не 
знам. Може би, додето някой 
ден, призован от прияте-
лите ми от фейса, не изляза 
на площада, за да защитавам 
ведно с тях някоя важна 
него ден кауза, и не рухна 
на паважа, уцелен от някой 
оловен куршум, погрешка 
зареден вместо гумен. Или не 
ме стъпчат подметките на 
възкръсналите мигранти.

...
Понякога, като насън, 

излизам навън, взирам се в 
небето или подлагам слуха си 
на птичите песни и се мъча 
да си спомня какво толкова 
ме е правило щастлив в дет-
ството. Така и не намирам 
отговор. Седнал на някой 
пън, останал от поредната 

санитарна сеч, или на недочу-
пената пейка при параклиса, 
се взирам над върховете на 
боровете, изгризани от гъсе-
ниците, и търся някакъв знак 
свише. Ала небето просто си 
стои отгоре и не дава знаци. 
Странно, като бях дете, 
в него имаше живот, то 
пулсираше, дишаше, изпъл-
ваше и мен със синевата си. 
Сега е само няколко десетки 
километра атмосфера, отвъд 
която е черният безкрай. И 
аз, кукнал под него като в 
сапунен мехур, само мога да 
гадая колко още ще издържи 
тънката му ципа.

...
Откраднатата разход-

ка свършва, неумолимият 
ластик на отговорността 
ме придърпва обратно надолу 
към леговището ми между 
четирите стени, сред които 
компютърът несръчно се 
прави на заспал. Достатъч-
но е само леко трепване на 
пръстите ми и той отваря 
хищно очи, и се втренчва в 
мен, обвинявайки ме безмълв-
но за краткото ми бягство. 

Тук съм, спокойно, твой 
съм, разтерзай ме! И той го 
прави.

...
И все пак не всичко е изгу-

бено. И да не е днес или утре, 
знам, че все един ден Добри 
пак ще ми звънне. Отсега се 
подготвям за бъдещите пор-
ции смях и временна забрава, 
смях и временна забрава... 

Много, ама много искам 
да повярвам, че всичко това 
наоколо, което виждам и не 
виждам, което чувам и не 
чувам, не е истина.

Не е истина
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БЛАГОЕВГРАД 
ул. „Васил Левски“ № 1, 
тел: 02 4604068, helikon.blagrad@gmail.com
БУРГАС 
пл. „Тройката“ № 4, 
тел. 02 4604083, burgas@helikon.bg
БУРГАС 2
ул. „Македония“ 13
тел. 02 460 40 03, burgas2@helikon.bg
БУРГАС 3
ул. „Васил Априлов“ 4
тел. 02 460 40 93, burgas3@helikon.bg 
ВАРНА 
бул. „Княз Борис I“ № 17, 
тел. 02 4604049, helikon.varna@gmail.com
ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ул. „Васил Левски“ № 17, 
тел: 02 4604070, helikon.vtarnovo@gmail.com 
ВРАЦА 
ул. „Никола Войводов“ № 18, 
тел: 02 460 40 92, helikon.vratsa@gmail.com
ГАБРОВО 
ул. „Генерал Радецки“ № 28
тел. 02 4604086, helikon.gabrovo@gmail.com
ГОРНА ОРЯХОВИЦА 
пл. „Георги Измирлиев“ №3
тел. 02 4604018, helikon.goriahovitsa@gmail.com
ДОБРИЧ 
ул. „25 септември“ № 34, 
тел: 02 4604065, helikon.dobrich@gmail.com 
КЪРДЖАЛИ 
бул. „България“ № 58, 
тел: 02 4604057, helikon.kardzhali@gmail.com
КЮСТЕНДИЛ 
ул. „Демокрация“ № 33, 
тел: 02 4604069, helikon.kiust@gmail.com
ПАЗАРДЖИК
ул. „Втори януари“ № 2,
тел. 02 4604089, helikon.pazardzik@gmail.com
ПЛЕВЕН 
ул. „Васил Левски“ 161, 
тел: 02 4604058, helikon.pleven@gmail.com
ПЛОВДИВ 
ул. „Райко Даскалов“ № 13, 
тел: 02 4604064, plovdiv@helikon.bg 
ПЛОВДИВ - ЦЕНТЪР 
ул. „Княз Александър Батенберг“ № 29, 
тел. 02 4604074, plovdiv2@helikon.bg 
РАЗГРАД 
бул. „България“ № 9, 
тел: 02 4604048, helikon.razgrad@gmail.com 
РУСЕ 
ул. „Александровска“ № 50, 
тел: 02 4604071, helikon.ruse@gmail.com 
СЛИВЕН 
ул. „Цар Освободител“ № 28
тел. 02 4604079, helikon.sliven@gmail.com 
СОФИЯ - ВИТОША 
бул. „Патриарх Евтимий“ № 68, 
тел: 02 4604060, 02 4604061, 
bigbookshop@helikon.bg 
СОФИЯ - СЛАВЕЙКОВ
пл. „Славейков“ № 1, 
тел: 02 4604067, slaveykov1@helikon.bg 
СОФИЯ - СЪБОРНА 
ул. „Съборна“ № 5, 
тел: 02 4604087, saborna@helikon.bg
СОФИЯ - ШИШМАН 
ул. „Цар Иван Шишман“ 27Б, 
тел: 02 4604082, shishman@helikon.bg
СТАРА ЗАГОРА 
ул. „Цар Симеон Велики“ № 100, 
тел: 02 4604066, helikon.stz@gmail.com
ТЪРГОВИЩЕ 
ул. „Васил Левски“ № 9, 
тел: 02 4604039, helikon.targovishte@gmail.com 
ХАСКОВО 
ул. „Отец Паисий“ № 14, 
тел: 02 4604038, helikon.haskovo@gmail.com
ШУМЕН 
бул. „Славянски“ № 88, 
тел: 02 4604072, helikon.shumen@gmail.com
ЯМБОЛ
ул. „Търговска“ 29
тел: 02 4604046, helikon.yambol@gmail.com
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



4

КЛАСАЦИИ АПРИЛ  

ново остава нагоре надолу връща се

ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Шантарам
Грегъри Дейвид 
Робъртс
Оргон

Любов по време  
на холера
Габриел Гарсия Маркес
Лъчезар Минчев

Заветът
Добри Божилов
Лексикон

1984
Джордж Оруел
Фама

Гордост и предразсъдъци
Джейн Остин
Хеликон

Живот в скалите
Мария Лалева
Книгомания 

Сто години самота. 
Ново пълно издание
Габриел Гарсия Маркес
Лъчезар Минчев

Любов
Елиф Шафак
Егмонт

Човек на име Уве 
Фредрик Бакман
Сиела

Да убиеш присмехулник
Харпър Ли
Бард

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3000 
лв.

3000 
лв.

1990 
лв.

1400 
лв.

1699 
лв.

1500 
лв.

995 
лв.

1600 
лв.

1999 
лв.

2800 
лв.

Да прецакаш дявола
Наполеон Хил
AMG Publishing

Богат татко, беден 
татко. Актуализиран за 
съвременния свят
Робърт Кийосаки
Анхира

Изкуството на войната
Сун Дзъ
Хеликон

Не пипай тази книга!
Ян ван Хелсинг
Дилок

Тънкото изкуство 
да не ти пука
Марк Менсън
Хермес

Тунел през въздуха
У. Д. Ган
Бард

Психология на тълпите
Густав Льобон
Асеневци

География на мъдростта
Ерик Уайнър
Фабер

3

4

5

6

7

8

9

10

1495 
лв.

1595 
лв.

695 
лв.

1700 
лв.

1495 
лв.

1999 
лв.

995 
лв.

2000 
лв.

Всеки ден е подарък
Барт е на тринайсет. Няма 

баща, майка му е алкохоличка, 

бедни са и живеят в квартал, 

свърталище на наркомани и 

престъпници. На Барт му се 

налага да отглежда майка си, 

вместо тя него. Пораства бър-

зо. Така, както никое дете не 

бива да пораства. Освен това 

в училище го тормозят. Но 

той приема всичко с безкраен 

оптимизъм, а спасение открива 

в музиката.

Лично за себе си заключих 

няколко неща, след като проче-

тох „Балада за един счупен нос“: 

Животът не е невъзможен за 

живеене, въпреки трудностите, 

които изпречва на пътя ти. 

Никога не казвай, че на теб ти 

е най-тежко, защото нямаш и 

представа колко по-тежко им 

е на някои хора! Както казва 

Барт, всеки ден е подарък! Аз 

бих добавила – възможност да 

започнеш на чисто! Стига да 

искаш…

Книжката е много тро-

гателна и си струва да се 

прочете, както от юноши, така 

и от родителите им. Освен за 

тормоза в училище, психически 

и физически – един огромен 

проблем във всяко едно учебно 

заведение, това томче говори и 

за самоувереността, пораства-

нето, възпитанието, приятел-

ството. Бих я препоръчала и 

за училищно четене, защото 

смятам, че рационални и разум-

ни хора се формират не само 

въз основа на добро домашно 

възпитание, а и в училище.

МАРИЕТА ИВАНОВА, 
ХЕЛИКОН РУСЕ

К Н И Ж А РЯ Т 
ПРЕПОРЪЧВА

НЕХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Преподобна Стойна.  
Чудеса и пророчества, 
съвети и рецепти
Милениум 

Мисли и забогатявай
Наполеон Хил
Изток-Запад

1

2
800 

лв.

1500 
лв.
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ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ

Завръщането на свещеното 
познание на катара
Александър Миланов
Фондация „Граждани  
на Новата епоха“

Тази, която си отива, 
тази, която остава
Елена Феранте
Колибри

Силата на Настоящето
Екхарт Толе
Кибеа

Биология на убежденията
Брус Липтън
Изток-Запад

Размерът има  
значение 2. Наръчникът
Александра Иванова
Millenium

Смисълът на 
тревожността
Роло Мей
Изток-Запад

Историята на  
изгубеното дете
Елена Феранте
Колибри

Оръжия за масово 
съблазняване
Master DJ Fingers
СофтПрес

Размерът има значение 
[размерът на талията]
Александра Иванова
Millenium

Серенада
Зюлфю Ливанели
Книгопис 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

800 
лв.

1200 
лв.

399 
лв.

700 
лв.

1000 
лв.

1750
.
 

лв.

700 
лв.

800 
лв.

800 
лв.

1200 
лв.

Лъч надежда в 
„Старата гора“

ЦВЕТОМИР ЦАНКОВ, 
ХЕЛИКОН ГАБРОВО

ТИЙН КНИГИ

Малки жени
Луиза Мей Олкът
Хеликон

Бабата бандит
Дейвид Уолямс
ДуоДИЗАЙН

1

10

995 
лв.

1990 
лв.

6 Хари Потър и  
Орденът на феникса
Дж. К. Роулинг
Егмонт

2490 
лв.

Хари Потър и Прокълнатото 
дете – част 1 и 2
Дж. К. Роулинг, Джон 
Тифани, Джак Торн
Егмонт

4

1990 
лв.

Хари Потър и 
Нечистокръвния принц
Дж. К. Роулинг
Егмонт

5

2490 
лв.

2 Един от нас лъже
Карън Макменъс
Егмонт

1490 
лв.

Хари Потър и  
Огненият бокал
Дж. К. Роулинг
Егмонт

2490 
лв.

Малкият принц
Антоан дьо 
Сент-Екзюпери
Хеликон

7

499 
лв.

Хари Потър и стаята  
на тайните
Дж. К. Роулинг
Егмонт

8

1990 
лв.

Хари Потър и 
затворникът от Азкабан
Дж. К. Роулинг
Егмонт

9

1990 
лв.

К Н И Ж А РЯ Т 
ПРЕПОРЪЧВА

3

В историята на литература-

та Дино Будзати (1906-1972) ос-

тавя трайна диря с „Татарската 

пустиня“ (1940) – роман не само 

изпреварил следвоенното разви-

хряне на темата за отчуждение-

то, но и признат за предтеча на 

„магическия реализъм“.

От месеци насам благодаре-

ние на изд. „Лист“ ценителите 

на екзистенциалната проза 

– и в частност на Будзати – 

имат шанс да се докоснат до 

страхотното книжно тяло, 

разкриващо ни написания пет 

години преди „Татарската пус-

тиня“ роман-алегория „Тайната 

на Старата гора“. Чрез превода 

на Нева Мичева и илюстрациите 

на Кирил Златков попадаме в 

стопанство, наследено от нев-

ръстния Бенвенуто Прїколо и 

неговия чичо-попечител – бивши-

ят военен полковник Себастиа-

но. Възрастният Прїколо прави 

всичко възможно да подчини 

приказните стихии от приле-

жащата към имението Стара 

гора, за да унижи и унищожи своя 

роднина, но получава заслужен 

съдбовен урок, докато момчето 

извървява пътя към житейска-

та си инициация. 

Многовековни ели, духове, 

ветрове, отряд от кошмари и 

своенравна сянка са само част 

от образния притчов арсенал 

на романа, в който Будзати 

не изневерява на любимите си 

мотиви за погубения автори-

тет и горчивия житейски край. 

Дали все пак остава лъч надежда 

– вижте сами!
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БЪЛГАРСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Заветът
Добри Божилов
Лексикон

Живот в скалите
Мария Лалева
Книгомания 

Живот в скалите
(твърда корица)
Мария Лалева
Книгомания 

Милионерката 
Венета Райкова
Enthusiast

Аз още броя дните
Георги Бърдаров
Сиела

Задругата
Добри Божилов
Лексикон

Затворисърце
Константин Трендафилов
Жанет-45

Още във вторник
Ваня Щерева
Пощенска кутия  
за приказки

Лейди Гергана 
Цветелина Цветкова
Пощенска кутия 
за приказки

Дневник от панелните 
блокове
Никола Крумов
Пощенска кутия  
за приказки
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Във времена, в които играчи 
като Лионел Меси, Кристи-

ано Роналдо и Златан Ибрахи-
мович диктуват правилата 
на футболните терени по 
света, едно име все още се 
титулува като създателят 
на тези правила. Гениалният 
виртуоз на коженото кълбо 
Диего Марадона продължава 
да стои на върха в множес-
тво класации за най-добрите 
футболисти в историята на 
великата игра. Кариерата му, 
увенчана със стотици мачове и 
поне още толкова скандали, се 
превръща в обект на изследване 
от страна на Джими Бърнс, 
дългогодишен кореспондент на 
„Файненшъл таймс”, „Би Би Си” 
и „Икономист”. Бърнс се заема 
с тежката задача да разучи из 
основи живота на футболния 
гений, превръщайки написване-
то на книгата в своеобразно 
пътуване между двете страни 
на Атлантика. След множес-
тво интервюта с играчи, 

Неподражаемият 
Марадона

„Малко хора ще запазят 
невинността си, след 
като прочетат тази 
книга.“

La Nacion, Буенос Айрес

Марадона. Божията ръка
Джими Бърнс
изд. “Хибрид букс”
368 + 8 цв. стр. 20 лв. м.к., 
25 лв. тв.к.

треньори, мениджъри и дори 
лекари Бърнс издава „Марадона: 
Божията ръка”, която обхваща 
живота на Диего Марадона от 
родното гето в Буенос Айрес, 
преминава през периодите му на 
върхове в Наполи и Барселона и 
стига до терените на Съеди-
нените американски щати, 
където Марадона сензационно 
е изхвърлен от Световното 
първенство след положителен 
тест за наркотици. Последва-
щите изяви на „Микеланджело 
на футбола” пък са отразени в 
допълнителна глава, написана 
през 2019 г. от Джими Бърнс 
специално за българското изда-
ние на книгата.

Но дори алкохолът и кокаи-
нът не успяват да смачкат Ма-
радона, превръщайки личност-
та му в култ за множество 
други млади футболни надежди 
и обикновени почитатели. За 
книгата самият дон Диего казва:

„Бърнс наистина се е побър-
кал. Онези, които са говорили 
за мен в „Божията ръка”, ще си 
имат истински неприятности. 
Не искам хора да се изказват в 
книга, която не говори добри 
неща за мен. Ако това са ми 
приятелите, бих предпочел да 

имам врагове.”
Преводът е на Сибин 

Майналовски.
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Амали, бивша циркова звезда, 
влага всичките си пари в 

къща в градчето Бърнинг Коув 
с намерението да я превърне в 
малък хотел. Никой обаче не 
я е предупредил, че къщата се 
ползва с лоша слава, дори се 
говори, че е обитавана от 
призраци. И сякаш наистина 
е така, защото първият 
гост на Амали е убит, дока-
то демонстрира изобретен 
от него робот.

Матиас Джоунс, който 
разследва убийството, е нещо 
повече, отколкото изглежда. 
Той е човек с много тайни и е 
свързан с мафията. Целта му е 
много по-различна от рутинно 
разследване на престъпление…

Една необикновена 
жена и един мъж, 
обгърнат от мис-
терия, вървят по 

опънатото въже на страстта 
си един към друг; двамата се 
надбягват с времето и с опасен 
убиец, опитвайки се да намерят 
машината, която може да про-
мени света.

„Сейнт Амброуз” е 
училище за богати. 

Бъдещи адвокати, политици, 
бизнесмени се възпитават 
тук. По традиция училището 
е само за момчета, но това е 
първата учебна година, когато 
в „Сейнт Амброуз” ще учат и 
момичета.

Един ден след празнен-
ството за Хелоуин ученичка е 
приета в болница с алкохолно 

натравяне. 
Родители, 

учители, 
ученици, полиция и 

медии се опитват да разберат 
какво точно се е случило. Само 
няколко ученици, които са 
били с нея, знаят отговорите, 
а те са се зарекли да пазят 
тайна. Но никой в „Сейнт 
Амброуз” няма да избегне пос-
ледиците от случилото се.

Приключенията  
на Том Сойер

Марк Твен
изд. “Хеликон”

308 стр., 11,95 лв.

Тайна, която  
не може да бъде 
прикрита...

По опънатото 
въже на страстта

Големите илюзии
Даниел Стийл
изд. “Бард”
256 стр., 15,99 лв.

Въжеиграчката
Аманда Куик
изд. “Плеяда”
336 стр., 16 лв.

КРИСТИНА ЦОНЕВА

„Приключенията на Том 
Сойер” е първият самос-

тоятелен роман на Марк Твен, 
а със сигурност е и първият, 
за който всеки от нас се сеща, 
като чуе името на вечния 
хуморист. Той е и първият от 
поредица истории за Том Сойер 
и неговите любими другари, 
начело с Хъкълбери Фин.

Години по-късно Ърнест 
Хемингуей ще напише: „Цяла-
та съвременна американска 
литература произхожда от 
една книга на Марк Твен, наре-
чена „Хъкълбери Фин”, а Уилям 
Фокнър нарича Твен „бащата 
на американската литература” 
именно заради тези два негови 
персонажа.

„Приключенията на Том 
Сойер” е чудесно четиво за 

времето на социална изолация. 
И от вкъщи, седейки на дивана, 
можем да пътуваме из различни 
светове. Защо един от тях да 
не включва градче в поречието 
на река Мисисипи, в края на 
XIX век, придружавайки Том и 
приятелите му в множество 
приключения – разкривайки 
убийство, губейки се в пеще-
ра, намирайки съкровище и 
сблъсквайки се с трепетите на 
първата любов.

Освен това от романа може-
те да почерпите чудесен пример 
за управление на проекти. Една 
от най-популярните сцени 
показва как Том делегира задълже-
нията си на своите приятели и 
ги наглежда.

Затова от „Хеликон” ви 
го предлагаме в ново издание с 
твърди корици на отличната 
цена от 11.95 лв. Преводът 

Безсмъртният Том
в нови одежди

отново е на обичаната Нели 
Доспевска, а художник на кори-
цата му е утвърдилата се вече 
с множество наши книги худож-
ничка Лизи Симпсън. „Доб ре 
свършената работа” личи и в 
изражението на Том.
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баща.
И започват истинските 

приключения, в които момиче-
то ще пощури своите родите-
ли, няколко опасни престъпници 
и един куп полицаи.

А след това ваканцията 
я изправя пред куп предизви-
кателства в красивия Созо-
пол – тя трябва да воюва с 
най-ужасното момче в света и 
с още по-ужасната му майка, да 
разкрие тайната на симпатич-
ния чуждопланетянин Локи Три, 
да разбере кой краде кучета в 

града и в крайна сметка да 
направи всичко 

възможно 
да събере 
отново 
майка си и 
баща си.

Едно е 
сигурно. С 
чудатото 
момиченце 
Лили прик-
люченията 
нямат край!

В дните, когато все повече 
хора се обръщат за помощ 

към нетрадиционните мето-
ди за лечение, тази енцикло-
педия:

  ще ви помогне да се справи-
те с над 160 заболявания

  ще ви запознае с повече от 
40 най-ефективни видове 
алтернативна медицина, 
с разнообразни масажи и 
подмладяващи терапии

  ще ви покаже най-популяр-
ните диети и хранителни 
режими, за да изберете 
най-подходящите за вас

  ще ви представи лечеб-
ните свойства на много 
билки и растения

Енциклопедията е между-
народен бестселър, без аналог 
на пазара. Написана е от 
над 50 известни експерти, 
насочвани и подпомагани 
от специален борд именити 
консултанти, а тези на бъл-
гарското издание са водещи 
специалисти в областта на 
алтернативната медицина 
и опитни лекари. За улесне-
ние при използването и за 

Коронавирусът убиец 2019-nCoV се 
появи в Китай в края на 2019 годи-

на. Според статистиката през първия 
месец са потвърдени 32 хиляди случая 
на заболяването. Лечение няма, вакси-
на няма, броят на леталните изходи 
наброява хиляди. Откъде се е взел този 
неизвестен на науката вирус?

Според официалната версия източ-
никът на заразяването е пазарът за 
риба. Съдбоносна случайност: някой 
продавал месо от диви животни, някой 
не си измил ръцете преди хранене... 
Може ли да вярваме на тази версия?

Журналистическото разследване на 
Игор Прокопенко, документалист и те-
левизионен водещ, проведено непосред-

ствено в Китай, а също и в Москва и 
Новосибирск, където изтъкнати лекари 
и биолози изучават най-опасните вируси 
(там има и сътрудници на разузнаване-
то), ще отговори изчерпателно на тези 
и на други въпроси за вируса убиец.

Как да се опазим?

Коронавирус
Игор Прокопенко

изд. “Бард”
176 стр., 14,99 лв.

  Космически пътешественик 
или мутант от секретна 
лаборатория?

 Как да се опазим от коронавируса?
  Неизвестни факти за трагедията 

в Ухан!
  Възможен ли е биологичен 

Апокалипсис?

 Вирусът се оказа в пълна готовност да се предава от човек на човек. Защо това не е 
ставало и преди?
 Какво казват участниците и очевидците за странностите на тази трагедия, започна-

ла през зимата на 2019/2020 в китайския град Ухан?
 Има ли основания да се твърди, че истинският брой на жертвите на новия коронави-

рус е десетки пъти повече и че стремително ще расте?
 Може ли човечеството да е заплашено от смъртоносна пандемия?
 Как да се опазим от тази страшна болест?

Една друга 
възможност

Истинска фурия

Алтернативна медицина. 
Енциклопедия А-Я
Консултанти д-р Димитър Пашкулев; 
д-р Атанас Михайлов;  
д-р Петранка Попова
изд. “Световна библиотека София”
592 стр., 44,90 лв.

по-голяма яснота, статиите 
са подредени по азбучен ред 
и онагледени от множество 
илюстрации и таблици.

Тя никак не е малка – както 
сама твърди, след пет годи-

ни ще навърши четиринайсет!
Има си любимо куче на име 

Роки и безкрайни фантазии, в 
които се впуска винаги когато 
светът около нея ґ доскучае.

А това се случва честичко, 
защото Лили умее да се потапя 
в невероятни приключения, 
които са далеч по-интересни 
от уроците в клас.

Но сега на Лили ґ предстои 
да пътува сама с влака до море-
то, където я чака 
нейният обичан 

Лили
Братя Мормареви
изд. “Сиела”
303 стр., 15,90 лв.
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Още от времето на Дон 

Кихот хората, които вземат 

желаното за действително, ми-

нават за непоправими романти-

ци. Постепенно литературата 

използва психичните проекции 

на злото и благодарение на 

него се раждат готическите 

шедьоври, а в съвременност-

та – чудесни психотрилъри. 

„Верити“ е от тях. Динамичен 

и непредвидим, този роман на 

американката Колийн Хувър по-

казва колко е важно читателят 

да бъде съпричастен на процеса 

на писане. Така, заради една кни-

га, нейната героиня Верити се 

озовова в капан, който неволно 

сама е заложила, и повлича след 

себе си куп трагедии. 

Тя е писателка, прикована на 

легло вследствие на катас-

трофа, а съпругът є наема 

друга талантлива авторка да 

продължи недовършеното є  

творчество. Заместничката 

Лоуен Ашли не подозира, че 

вместо да получи работен ан-

гажимент, ще се влюби до уши 

и ще изпълни ролята на поредна 

изкупителна жертва в дома 

на семейство хипохондрици. 

Автобиографията на Верити 

е разковничето на романа, 

своеобразна книга в книгата, 

ключ към ужасно престъпление 

и доказателство, че страст-

та не е достатъчна там, 

където стои нещо премълчано 

и скрито. Въпросът е може ли 

литературата буквално да пре-

създава реалността, трябва ли 

личността на автора да покри-

ва героя му, как самозаблудата 

става осъзната лъжа и защо 

хората не я разграничават дори 

когато съсипва живота им. В 

книгата има смърт и секс, но 

не те са главното. Когато чо-

век твори, или обича, трябва да 

намери начин да го изрази. И да 

подходи с безусловно доверие, в 

противен случай – умира!       

ЛЮДМИЛА ЕЛЕНКОВА 
РАДИО „ХЕЛИКОН“

Ако не се довериш, умираш!

ДЕТСКА КЛАСИКА www.helikon.bg

Тайната градина
Франсис Бърнет 
изд.: Хеликон 
брой стр.: 280 
цена: 12.95 лв.

Автобиография
Бранислав Нушич
изд.: Хеликон 
брой стр.: 280 
цена: 9.95 лв. 

Ян Бибиян.  
Ян Бибиян на Луната 
Елин Пелин
изд.: Хеликон 
брой стр.: 268 
цена: 8.95 лв.

Приключенията  
на Том Сойер  
(твърда корица)
Марк Твен 
изд.: Хеликон 
брой стр.: 308 
цена: 11.95 лв. 

Добри съпруги
Луиза Мей Олкът 
изд.: Хеликон 
брой стр.: 396 
цена: 14.95 лв. 

 

Приключенията  
на Пинокио
Карло Колоди
изд.: Хеликон 
брой стр.: 200 
цена: 5.95 лв. 

Алиса в Страната 
на чудесата. Алиса 
в Огледалния свят
Луис Карол
изд.: Хеликон 
брой стр.: 252 
цена: 6.95 лв.

Деца играят вън
Георги Данаилов
изд.: Хеликон 
брой стр.: 176 
цена: 7.95 лв.

Отхвърлян „само” 
20 пъти
„Портрет на художника 

като млад” е отхвърлян 
за публикуване „само” 20 пъти 
– за сравнение „Дъблинчани” е 
отхвърлен от 40 издателства. 
Причините са ясни, критикът 
Едуард Гарет казва, че книгата 
е „твърде неконвенционална за 
нашата британска публика... ре-
алистична, непредразполагаща, 
непривлекателна”. 

Днес романът е сред светов-
ните класики, определян от 
Карл Уве Кнаусгор като „жиз-
неноважен, за разлика 

от почти всички други романи, 
публикувани през 1916 г.”.

Създаден е като есеистичен 
ескиз с името „Портрет на 
художника” през 1904 г. Джойс 
го предлага на списание ,„Дейна”, 
но го отхвърлят. Тогава писа-
телят решава да го преработи 
в автобиографичен роман с 
работно заглавие „Стивън 
хероят”. Работи над текста 
2 години паралелно с писане-
то на разказите от сборника 
„Дъблинчани”. Неудовлетворен 

от резултата, през 
1907-а отново започва 
да пише „Портрет 
на художника като 
млад”. Завършва го 
през 1911 г., но през 
1913-1914 г. отново 
го преработва. 

През 1914 г. 
романът излиза 
като подлистник на 
списание „Егоист”, а 
две години по-късно е 
издаден и като книга.

Портрет на художника 
като млад
Джеймс Джойс
изд. “Лист”
336 стр., 18 лв.
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Характери
Жан дьо Лабрюйер
изд.: Колибри
брой стр.: 304
цена: 16.00 лв.

Приключенията  
на Уесли Джаксън
Уилям Сароян
изд.: Лабиринт
брой стр.: 332
цена: 17.90 лв.

Камбаната не бие  
за никого
Чарлс Буковски
изд.: Фама +
брой стр.: 312
цена: 19.00 лв.

Как да бъдеш 
чужденец/
Как да бъдеш 
упадъчен
Джордж Майкс
изд.: Колибри
брой стр.: 176
цена: 15.00 лв.

Сърцето с девет стаи
Джанис Париат
изд.: Колибри
брой стр.: 200
цена: 14.00 лв.

Жажда
Естер Херитсен
изд.: ICU
брой стр.: 208
цена: 14.90 лв.

Невидимият огън
Хавиер Сиера
изд.: Хермес
брой стр.: 440
цена: 17.95 лв.

Отвъд предела
Джеймс Патерсън
изд.: Хермес
брой стр.: 320
цена: 17.95 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

В следващите десетина годи-
ни роботите, киборгите 

и изкуственият разум ще 
променят толкова всеобх-
ватно този свят, колкото 
никой в момента не може да си 
представи. Първите камиони 
без шофьори вече се движат по 
шосетата. Дронове разнасят 
колети и пици, по цял свят 
се появяват хотели и ресто-
ранти без човешки персонал. 
Експертите предполагат, че в 
скоро време ще отпаднат към 
80% от работните места, 
защото машините и роботи-
те ще се справят с работата 
по-добре и по-изгодно. Дори и 
сега работят едва половината 
от всички хора, което озна-
чава, че в бъдеще 90% от нас 
няма да имат работа. Тогава 
какво ще правим и по кой път 
ще тръгнем като човечество 
и общество?

Политическата, икономичес-
ката и обществената система 
на 20 век се провали, но старите 
политически и медийни елити 
правят всичко възможно да я 
задържат и се противопоста-
вят на всяка нова концепция. Те 
се опитват да дискредитират 
като „фалшиви новини” или 
„дясна пропаганда” всякакви не-
съгласия и забележки към погреш-
ното си досегашно поведение. 
Въпреки че тайното световно 
правителство се отнася все по-
брутално към своите критици, 
силата му отслабва, защото все 
повече хора се събуждат и про-
зират мръсната им игра, а това 
вече докарва управляващите до 
лудост.

Те представят 
лъжата за истина...

Някои ги наричат Фалшиви новини,  
а други - откровения!
Михаел Морис
изд. “Дилок”
344 стр., 20 лв.

Изборът на Доналд Тръмп 
за 45-ти президент на Съедине-
ните щати трайно повлия на 
света. Но не този политик е 
проблемът, както много често 
се твърди. Той е много повече 
резултат от дългогодишните 
политически засечки и несполуки, 
продукт на лицемерието, лъжа-
та и невежеството на господ-
стващия западен елит, който 
копае гроба на всички нас.

Узнайте истината за избухна-
лата истерия около „фалшиви-
те новини” и прочетете повече 
за онези разкрития на НАСА 
и Ватикана, които медиите 
премълчават.

.... И ИСТИНАТА ЗА 
ЛЪЖА!

Тони Гало, администрати-
вен директор на шот-

ландска фирма за медицински 
изследвания, има проблем. От 
лабораторията ґ изчезва заек, 
тестван срещу патоген, по-
опасен от Ебола. Ситуацията 
се обърква още повече, когато 
самият вирус е откраднат, за 
да бъде използван при теро-
ристична атака. С помощта 
на местната полиция Тони се 
впуска по петите на извърши-
телите през снежната вихруш-
ка в навечерието на Коледа. Тя 
трябва да спре крадците, за 
да спаси бъдещето на лабора-
торията и да предотврати 
смъртоносна епидемия.

„Прекарах 
няколко 

месеца с мисълта 
за Наум, а след 

това – в неговата 
тиха компания. Пред-

ложих му да разкаже 
в книга своя изпълнен с 

обрати живот. Живот-
път. Наум се замисли. Не 

след дълго каза „да”. „По-добре 
е аз да го разкажа, а не след вре-
ме, когато ме няма, други да го 
преразказват с лъжи!” Мъдрец 
– това е Наум. Тишината му 
е вик за човечност. Насъбрана 
енергия за споделяне. За него 
думите са важни.” 

Георги Тошев

Откраднат вирус

Снежна вихрушка
Кен Фолет

изд. “Артлайн Студиос”
412 стр., 19 лв.

Тишина – вик  
за човечност

Наум Шопов.  
Бележки от един живот
Георги Тошев
изд. “Книгомания”
184 стр., 12 лв.
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„Писмо за Гарсия” е най-из-
вестното произведение 

на Елберт Хъбард, отпечатано 
в 40-милионен тираж и преве-
дено на всички езици, които 
имат писменост. Но тук ще 
прочетете за първи път още 
23 трогателни и вдъхновяващи 
истории – отчасти притчи, 
отчасти разкази – заредени с 
концентрирана мъдрост, любов 
и човечност. Ще видите неви-
димото с Лафкадио Хърн, ще 
пораснете в бизнеса с момчето 

от Мисури Вали, ще пророните 
сълза за стария Зийк Кросби, ще 
се грижите заедно с безименния 
кондуктор за петте невръстни 
германчета, пътуващи сами за 
Чикаго...

Независимо дали пише за 
ценностите, за призванието, 
за добротата или за успеха, 
Елберт Хъбард го прави с 
лекотата на мъдрец, призван да 
открехне вратата към тайни-
те на битието и да ни покаже 
пътя към светлината.

По пътя към 
светлината

Писмо за Гарсия
Елберт Хъбард
изд. “Скайпринт”
152 стр., 14,95 лв.

„Равелщайн” е последният роман на 
нобеловия лауреат Сол Белоу, 

приеман и като завет как се пише 
биография. Книгата е издадена за 
първи път в САЩ през април 
2000 г. – само няколко месеца 
преди авторът ґ да навър-
ши 85 години, и предиз-
виква мълниеносен 
интерес и обществен 
скандал. Първо, 
защото Белоу дълго 
време води битка с 
тежка болест и никой не 
очаква подобно изригване на вулканич-
ния му талант. Второ, защото главният 
герой Ейб Равелщайн е хомосексуалист, а по 
онова време според думите на самия Белоу 
„обществото продължава да се отнася с 
хомосексуалистите сякаш са прокажени. 
Веднъж засегнат, този проблем трябва да 
бъде разглеждан отново и отново; това 
е и една от целите на книгата – да насочи 
вниманието върху подобни провокативни 
теми.”  В романа си Сол Белоу на няколко 
пъти загатва и за нацисткото минало на 
световноизвестния философ и писател 
Мирча Елиаде, който се явява прототип 
на юнгианеца Раду Грилеску.

 

„Равелщайн” е роман за 
приятелството и за усилие-
то да откриеш есенцията сред 
купищата емоционални наноси, сред 
тривиалното и материалното на 
съвременния свят. Прототип на Ейб Равел-
щайн е философът Алън Блум, преподавател 
в Чикагския университет и близък приятел 

на Сол Белоу, който го смята за един от 
своите интелектуални ментори. Именно 

в интелектуалното общество 
на Чикагския университет ще 

открием и останалите герои 
от „Равелщайн”, отбелязва 

преводачката на романа 
Боряна Даракчиева. 

Според нея 
авторът Сол 
Белоу сам ни под-

сказва как трябва 
да четем творбата 

му. Той и разказва-
чът Чик са запленени 

от феномените, от 
естественото за децата 

вглеждане в света, в реал-
ността, към която трябва да 

приближиш любящото си лице. 
Защото Белоу не се стреми към 

психологизъм, неговите персонажи 
са едновременно изцяло дух и изцяло 

телесност – непохватни, тромави, 
пълни, гръмогласно смеещи се. Тези тела 

са физическите обвивки, или дори затвори, 
на души. А душите в романа са преминали 
и през изпитанието на двайсетия век – ве-
кът, който позволи толкова много зло. 

Скандалният завет на Сол Белоу

Равелщайн
Сол Белоу
изд. “Лист”
192 стр.,18 лв.

„Криминалната литерату-
ра е толкова широкооб-

хватна: от психологическите 
до полицейските кримки, от 
кабинетните детективи до 
наемните убийци – всички те са 
част от жанра. Обаче има едно 
нещо, което винаги търсите 
в криминалния разказ, и то е 
някакъв краен изход. 
Понякога той 
е смъртта, 
понякога съби-
тие, от което 
е започнало всич-
ко… или с което 
завършва.

Неизбежното 
следствие от този 
краен изход или 
отсъствието му – 
независимо дали той е 
в края, или в началото 
на историята – е да има 
и някакъв вид нараняване. 
Не е задължително то 
да е физическо – може да 
е емоционално (понякога 
този вид рани са дори по-
лоши). Свържете тези две 
идеи заедно и ще се получи… 

„Изходни рани” – книгата, коя-
то държите в ръцете си.”

Пол Б. Кейн и Мари О’Риган

Сборникът включва и пър-
вия публикуван разказ на Дийн 
Кунц!

Взривоопасна 
колекция разкази

Изходни рани
изд. “Сиела”
368 стр., 17,90 лв.
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Кестеновия човек 
Сьорен Свайструп
изд.: Емас
брой стр.: 560
цена: 20.00 лв. 

Среща в Сардиния
Сара Алегзандър
изд.: Рива
брой стр.: 400
цена: 16.90 лв. 

Сърце от огън и 
печал
Бриджит Кемерер
изд.: Егмонт
брой стр.: 448
цена: 19.90 лв.

Един от нас е 
следващият
Карън Макменъс
изд.: Егмонт
брой стр.: 352
цена: 14.90 лв. 

Български народни 
орнаменти
Кирил Попов
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 168
цена: 20.00 лв.

Вторият пол
Симон дьо Бовоар
изд.: Колибри
брой стр.: 936
цена: 40.00 лв. 

Съветският съюз  
и войните в 
Латинска Америка
Александър 
Окороков
изд.: Прозорец
брой стр.: 168
цена: 15.00 лв.

Смехът.  
Есе за значението  
на комичното
Анри Бергсон
изд.: Сонм
брой стр.: 150
цена: 15.00 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

На пръв поглед пси-
хиатрична кли-

ника „Стийн” е една 
от най-уважаваните 
институции в Лондон. 
Но когато директорка-
та на администрацията 
е намерена с длето, забито 
в сърцето, бляскавата 
фасада започва да се разпада. 
Главен инспектор Адам 
Далглиш от Скотланд Ярд е 
извикан да разследва – и бързо 
се оказва въвлечен във вихър 
от измами, а неограниченият 
достъп на персонала до каби-
нета с лекарствата не прави 
нещата по-малко притеснител-
ни. Далглиш трябва да извади на 
повърхността цяла плетеница 
от тайни, желания и лъжи, за да 
достигне до истината. А тя е 
прикривана еднакво ревностно 
както от пациентите, така 
и от техните лекари. Но 

– Хората идват в Италия 
по различни причини, но винаги 
остават заради две неща.

– Кои? 
– Любов и джелато.

Лина трябва да прекара 
лятото в Тоскана, но не е 

в настроение за прословутия 
и приказен пейзаж. Тя 
пристига в слънчева 
Италия само защото 
това е предсмъртно-
то желание на нейната 
майка, която иска дъщеря 
ґ да опознае баща си. Но 
що за баща е онзи, който 
не е присъствал в живота ґ 
през последните шестнайсет 
години? Всичко, което Лина 
иска, е да се прибере у дома, в 
Сиатъл. 

Но тогава получава дневни-
ка, който майка ґ си е водила, 
докато е живяла в Италия. 
Внезапно момичето открива 
един вълшебен свят на скрита 
любов, изкуство и ароматни 
пекарни. Свят, който вдъхно-

вява Лина да последва стъпките 
на майка си заедно с очаровател-
ния Рен и да разбули дълго пазена 
тайна. Тайна, която ще проме-
ни всичко, което тя е знаела за 
майка си, за баща си и дори за 
самата себе си.

времето изтича. В сенчестите 
коридори дебне хитроумен 
убиец, който чака своя шанс да 
действа отново.

Втората книга  
с инспектор  
Адам Далглиш

Загадката на  
улица “Стийн” 

П.Д.Джеймс
изд. “Сиела”

300 стр., 15,90 лв.

Дневникът, 
променил всичко

Любов и джелато
Джена Еванс Уелч

изд. “Ибис”
300 стр., 14,90 лв.

Народният лечител Петър 
Димков, известен и само 

с името Лечителят, завинаги 
ще остане в сърцата на хората, 
потърсили помощта му и 
намерили изцеление от неговата 
ръка. Роден е на 19 декември 
1886 г. в София, в семейството 
на свещеника Иван Димков. 

Следвайки традицията в свое-
то семейство, Петър Димков 
посвещава по-голямата част 
от живота си на изучаване на 
билките, събиране на рецепти, 
тяхното осмисляне и доразви-
ване. Във фитотерапията той 
открива и прилага свои ориги-
нални съчетания от билки.

Великият лечител
Лечителят  
Петър Димков  
в над 200 рецепти
Съставител  
София Петрова
изд. “Милениум”
190 стр., 8 лв.
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„Алкално пречистване 
и рестарт” предлага 

доказан начин, по който да пре-
чистим, заздравим и обновим 
организма си само за 7 дни.

Рос Бриджфорд е известен 
коуч по здравословно хранене, 
чийто алкален режим е 
помогнал на десетки хиляди 
хора. В книгата си той събира 
всичко, което трябва да 
знаем за алкалното хранене и 
положителното му влияние 
върху организма.

Режимът на Бриджфорд е 
лесна за изпълнение 7-дневна 
програма, която се бори с нане-
сените върху организма вреди 
от нездравословното хранене.

Програмата включва 
незадължителна подготовка 
от 7 дни, която ще помогне за 

по-плавното пречистване на 
организма. Същинската 7-днев-
на програма за алкално пречист-
ване и рестарт е придружена 
от списъци за пазаруване, меню, 
рецепти и полезни съвети. Ще 
се запознаете и с вдъхновяващи-
те истории на хора, които са 
изпълнили програмата.

С алкалната програма на 
Бриджфорд ще дадем на тяло-
то си нужните инструменти, 
с които то да се заздрави и 
обнови. Само за 1 седмица, из-
пълнена с истинска и питател-
на храна, „Алкално пречистване 
и рестарт” ще ви помогне да 
отслабнете, да подсилите 
имунната си система, да успо-
коите храносмилането си и да 
постигнете истинско здраве.

Преводач е Мария Демирева.

Тези думи, приписвани на Дж. П. Мор-
ган, се отнасят с най-голяма сила за 

Уилям Ган, наричан Прорицателя от Уол-
стрийт. Смятан за един от най-великите 
борсови играчи и финансови анализатори 
на всички времена, Ган дори не е завършил 
гимназия. Въпреки това създава легенда-
рен метод за прогнозиране на борсовите 
котировки, който съчетава геометрия, 
астрономия, астрология и 
древна математика.

„Тунел през 
въздуха” е най-про-
чутото и най-
загадъчното 
произведение 
на Уилям 
Ган. Едни 
виждат 
в него 
вдъх-
новяваща 
история за мястото 
на човека във Вселената, други смятат, 
че тук Ган е разкодирал послания, скрити 
в Библията, трети са убедени, че книгата 
крие тайните на борсовата астрология и 
феноменалните успехи на Ган.

Самият Ган определя „Тунел през възду-
ха” като „мистичен роман, който съдържа 

безценна тайна, забулена с воала на словото. 
Някои ще я разкрият още с първия прочит, 
други с втория, но повечето ще разбулят 
тайната едва когато прочетат книгата за 
трети път.”

У. Д. Ган прогнозира тотален икономиче-
ски срив през 2020 година.

РОС БРИДЖФОРД е съз-
дателят на алкалното 
пречистване и рестарт, 
на антивъзпалителния 
пробив и на алкалното 
противораково решение, 
както и на серия от кни-
ги с рецепти за алкална 
диета.
Повече от 15 години 
той преподава и обучава 
хората, показвайки им 
как да са здрави, енер-
гични и как да постиг-
нат целите относно 
телата си. Благодарение 
на интернет сайта си 
rossbridgeford.com той 
достига до над два 
милиона души годишно, 
а чрез програмите, 
книгите и курсовете си, 
Рос има пряко влияние 
върху живота на над 
10 000 клиенти от 64 
различни държави.

ЗА АВТОРА7 дни за пречистване и 
предотвратяване на болести

Авторката Юлия Стоянова (биолог с 
богат опит в медицината) разкрива 

накратко епидемиологията на коронави-
руса и сезонния грип и как да действаме, 
за да съхраним себе си. Тя отговаря на 
най-често задаваните въпроси във връзка 
с епидемията. Разглежда много и разнооб-
разни природни средства, подпомагащи 
преодоляването на инфекцията и подоб-
ряващи имунитета.

Природата
с/у covid 19

Милионерите не 
използват астрология, 
милиардерите го правят!

Тунел през въздуха
У. Д. Ган

изд. “Бард”
368 стр., 19,99 лв.

Коронавирус  
и сезонен грип SARS-CoV-2
Юлия Стоянова
изд. “Еньовче”
168 стр., 8 лв.

Алкално пречистване и рестарт
Рос Бриджфорд
изд. “Асеневци”
294 стр., 19,95 лв.
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Въведение в 
Астропсихологията
Глен Пери
изд.: Лира Принт
брой стр.: 416
цена: 21.00 лв. 

След кризата
Джеймс Рикардс
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 400
цена: 22.00 лв.

8 години в Тибет
Петер Ауфшнайтер
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 256
цена: 29.00 лв.

Пеша из Хималаите
Левисън Уд
изд.: Вакон
брой стр.: 322
цена: 21.00 лв.

Чиракът магьосник
Йохан Волфганг Гьоте
изд.: Лист
брой стр.: 48
цена: 12.98 лв.

Вълшебната будка
Нортън Джъстър;  
Джулс Файфър
изд.: Прозорец
брой стр.: 248
цена: 15.00 лв.

При дивите неща
Морис Сендак
изд.: Лист
брой стр.: 48
цена: 25.00 лв.

Удивителната история 
на живота
Колектив
изд.: Фют
брой стр.: 80
цена: 17.90 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

В „Тялото. Наръчник за 
упот реба” Бил Брайсън 

прави същото за медицината, 
което през 2003 г. направи за 
историята на науката със своя 
невероятен труд „Кратка 
история на почти всичко”.

Прекарваме целия си живот 
в едно тяло и въпреки това 
повечето от нас имат съвсем 
бегла представа как работи то 
и какво се случва вътре в него. 
С много чувство за хумор, ог-
ромно количество любопитна 
и полезна информация, както и 
немалко вълнуващи и куриозни 
истории Бил Брайсън се е заел 
с трудната задача да обясни на 
достъпен език как функционира 
може би най-сложната форма 
на живот, която познаваме – 
човекът.

В „Тялото. Наръчник за 
упот реба”  Брайсън разказва на-

кратко историята на човеш-
кото тяло и на невероятните 
опити на поколения медици 
и биолози да го разберат и да 
го предпазят от болести.Тази 
книга е резултат от усилен 
труд, множество интервюта 
с някои от най-го-
лемите 
съвременни 
специалисти 
и допитване 
до стотици 
специализирани 
издания.

В нея се 
разбиват много 
митове и се дава ясна 
представа както за 
огромното количество 
нерешени въпроси в медици-
ната, така и за невероятни-
ят напредък, постигнат в нея 
през последните десетилетия.

Как функционираме

Тялото. Наръчник за употреба
Бил Брайсън
изд. “Сиела”
416 стр., 27 лв.

Космосът е вътре в нас. 
Ние сме изградени от 

звездна материя.
Ние сме начин космосът да 

опознае себе си.
„Космос: Възможни свето-

ве” е следващата стъпка от 
завладяващото приключение, 
което Карл Сейгън и Ан Друян 
започнаха заедно. Друян ще 
ви преведе с размах през 14 
милиарда години космическа 
еволюция и ще ви разкрие най-
съкровените тайни кътчета 

на планетата.
От появата на живота на 

Земята в дебрите на дълбо-
ките океани до бъдещето, в 
което междузвездни кораби се 
насочват към други части на 
галактиката, посещавайки все 
още неизвестни за нас свето-
ве, Друян изследва откъде сме 
тръгнали и накъде отиваме. 
Това е история на идеите, 
които стоят в основата на 
науката на бъдещето. Ще се 
срещнете с познати учени 

като Галилео Галилей и Чарлз 
Дарвин и със забравени герои 
като астронома Каролин 
Хершел, ботаника Николай 
Вавилов и инженера Юрий 
Кондратюк.

В тази завладяваща книга 
Друян предвижда вдъхновява-
щото бъдеще, което можем да 
сътворим – само ако навреме 
се осъзнаем и започнем да 
използваме знанието, което 
науката и новите технологии 
ни носят.

Подгответе се да отлетите  
към звездите!

Космос: Възможни светове
Ан Друян
изд. “Егмонт”
384 стр., 35 лв.






