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Изабел: Вярвам, че 
всичко си има причина 
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се случват, когато 
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Интересен човек сте Вие! 
Всичко Ви е наред!

Чудно… с такъв късмет…, 
и на свобода.





Като е спокойно времето, 
всичко някак ни е наред. 

Залисани в дребните си 
житейски проблемчета и дала-
верки, великодушно пропус-
каме край ушите си големите 
такива, които записваме в 
графата „всяко чудо за три 
дни”. В мирно време я копаеш 
градинка, я сресваш такава, я 
фъркаш по света и много-мно-
го не намираш махна на тия 
над теб. Един вид, знаем си ги 
що за стока са, ще са будали, 
ако не заделят за себе си.

Ала при криза и карантина 
е друго. Заточен в собствения 
с килер като буркан с мухлясал 
компот, втренчен по цял ден 
в телевизора, ти щеш не щеш 
почваш да се вглеждаш в тех-
ните физиономии и да слушаш 
какви ги плещят. И ако имаш 
малко мозък (а повечето не 
сме без хич), ненадейно ти се 
прояснява какви екземпляри 
сме си сложили да решават 
съдбините ни. Всичко или 
почти всичко лъсва.

Лъсва фактът, че от един 
ухажван и уважаван перио-
дично избирател ти си се 
превърнал в досадник и тари-
кат, който само гледа как да 
заобиколи безпрекословните 
заповеди.

Лъсва новината, че 
художниците, писателите, ад-
вокатите и всички свободно 
упражняващи професиите си 
хора са „маргинали”. Нищо че 
си плащат данъците. Тия пък, 

дето стават по обяд, били 
тулупи. Те и кокошките ста-
ват рано, ама със сигурност не 
искаме да имаме техния акъл. 

Лъсва паникьорството, 
презрението към масите, 
прос тащината, както и себео-
божаването и увереността в 
собствената непогрешимост.

Лъсва спекулативната игра 
със статистиката, за да се 
докажат с едни и същи числа 
днеска едно, а утре – точно 
обратното.

Лъсва липсата на трезв 
поглед отвъд близкия уличен 
ъгъл, която е заменена от 
ужасяващи нощни видения и 
лични ирационални страхове.

Лъсва насладата да се гав-
риш с хиляди сънародници и 
семействата им, които вчера 
си пуснал да заминат с колите 
си, а днеска караш да спят на 
шосето. Видяхте ли колко съм 
могъщ!

Лъсва издевателството да 
се обикалят парковете и пла-
нините еднопосочно в кръг, 
сякаш сме стадо дебили.

Лъсва хитрото, селско, 
поредно измиване на ръцете и 
криене зад гърба на другия, ко-
муто обаче насаме нареждаш 
какво да прави и говори.

Лъсва малоумието „с 
невиждана ярост в човешката 
история”: може да седиш в ав-
тобуса, а не може да седиш на 
пейка; ако си заразен с вируса, 
не те тестват, макар че няма 
как да знаят, че си заразен с 
вируса; слизаш от самолета и 
искаш да си платиш за тест, 
но ти отказват, та да те 
запечатат 14 дни вкъщи, за да 
зяпаш брифинг след брифинг. 
Еtc.

Уви, лъсва и лекотата, с 
която твърде много хора са 

готови да подложат врат на 
нашийника, който уж остана 
в миналото. 

Могат да се добавят още 
много срамни лъскавини, 
защото не сме кьорави и имах-
ме 3 месеца време да мислим, 
не само да блеем. Но да спрем 
дотук. Важното е да помним 
какво сме мислили. Иначе за 
какво се абихме?

И най-вече да не забравяме, 
че докато масите бяха умиш-
лено плашени на принципа 
„Страх лозе пази”, крадливите 
свраки изкълваха гроздето.

А защо е вредно четенето 
ли? Защото тия, дето са чели 
много, нямат голям шанс в 
този свят на еднокнижници. 
Прекалено се разсейват от 
хилядите заглавия. Чел ли си 
само едно – стигаш далеч. Към 
вредата спада и това, че като 
обичаш толкова Алеко, някак 
неизбежно е да почнеш да 
харесваш и героя му. А заради 
любовта към Елин Пелин 
неусетно се оставяш десети-
летия наред да те яхат все 
неуки шопи от софийските 
села, станали по недоразумение 
градове.  

Това е, драги читатели! 
Лошо ви се пише с тая ваша 
неутолима страст към книги-
те. Затова го раздавайте по-
айляк. Наблягайте на чалгата, 
на сръбското и македонското. 
И все пак знайте – не спрете 
ли да избирате подобни 
литературни герои за овчари, 
няма да ни остане друго, 
освен при следващата криза 
да си праснем венозно един 
дезинфектант, да се прекръс-
тим с лява ръка и да си духнем 
свещичката.

Честит ви нов ред, 
трупове!

За вредата от четенето
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тел. 02 4604074, plovdiv2@helikon.bg 
РАЗГРАД 
бул. „България“ № 9, 
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ХАСКОВО 
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СОФИЯ - ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР
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ново остава нагоре надолу връща се

„Забавù, забавù...”
За книжно изкушен човек като 

мен дългогодишната работа в 

книжарница е като да те целуне 

Бог – съчетаваш хоби с любимо 

занятие, а с годините през 

ръцете ти минават хиляди книги. 

И всеки път, когато някоя от 

тях опари пръстите ти, настани 

се в сърцето ти и се загнезди в 

ума ти, се чувстваш щастлив и 

искаш да я споделиш с приятели и 

читатели.

Такава книга за мен е „За 

бавното живеене и насладата от 

живота“ на Светлозар Желев.Тя 

се появи в книжарниците в изклю-

чително подходящ момент – във 

време, когато бясно препускащи-

ят наш живот беше стопиран от 

нечуван вирус.

Книгата е  пъстър калейдос-

коп от 17 истории на различни 

автори, обединени от вкуса към 

живота и изкуството да му се 

наслаждаваш. Темата е изключи-

телно новаторска, подценявана 

досега, но доказала се като много 

важна точно в наши дни. Бавното 

живеене е в стила, в клетките на 

човек – то е осъзнато живеене, 

внимателно присъствие – тук и 

сега, в този момент.

Можем да сравним тази 

книга със скандинавската хюга, 

с люка, с финландското сису и 

японския икигай, но на мен лично 

тя ми прилича на Дом, в който 

се връщаш с любов. Една чудесна 

стара къща с много стаи, до 

една уютни, но всяка различна 

със своя стил и чар. А нейде из 

главата ти звучи и Стефан Въл-

добрев с неговата чудесна песен 

„По-полека, по-полека... Забавù, 

забавù...“

ЕЛИ АЛЕКСИЕВА, 
ХЕЛИКОН БУРГАС

К Н И Ж А РЯ Т 
ПРЕПОРЪЧВА

ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Времеубежище
Георги Господинов
Жанет-45

Живот в скалите
Мария Лалева
Книгомания 

Където пеят раците
Дилия Оуенс
Лабиринт

Заветът
Добри Божилов
Лексикон

Последна спирка Аушвиц
Еди де Винд
Сиела

Татуировчикът  
на Аушвиц
Хедър Морис
Рива

Любов и джелато
Джена Еванс Уелч
Ибис

Яж, моли се и обичай
Елизабет Гилбърт
Прозорец

Шантарам
Грегъри Дейвид 
Робъртс
Оргон

10 минути и 38 секунди 
в този странен свят
Елиф Шафак
Егмонт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2000 
лв.

1490 
лв.

1700 
лв.

3000 
лв.

1990 
лв.

1690 
лв.

1690 
лв.

1999 
лв.

1690 
лв.

1500 
лв.

Преподобна Стойна.  
Чудеса и пророчества, 
съвети и рецепти
Милениум 

Тънкото изкуство 
да не ти пука
Марк Менсън
Хермес

Изкуството на войната
Сун Дзъ
Хеликон

Алманах. История  
на българщината
Милко Палангурски;  
Пламен Павлов

Топ мистериите  
на света
Слави Панайотов
О3 books

Топ мистериите  
на България
Слави Панайотов
О3 books

Тунел през въздуха
У. Д. Ган
Бард

Уважавай себе си
Патриша Спадаро
AMG Publishing

3

4

5

6

7

8

9

10

800 
лв.

1595 
лв.

695 
лв.

3490 
лв.

2299 
лв.

1899 
лв.

1999 
лв.

1495 
лв.

НЕХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Да прецакаш дявола
Наполеон Хил
AMG Publishing

География на мъдростта
Ерик Уайнър
Фабер

1

2
1495 

лв.

2000 
лв.



5
 КЛАСАЦИИ МАЙ

ново остава нагоре надолу връща се

Малко кръв  
и много опера

БОРИСЛАВ КУРДОВ, 
ХЕЛИКОН ТЪРГОВИЩЕ

К Н И Ж А РЯ Т 
ПРЕПОРЪЧВА

Един нов за книжарници 

„Хеликон“ автор направи заявка 

и пожела да ни разходи по ули-

ците на Венеция. И то в дните 

на ежегодния карнавал, когато 

там, в Италия, е доста студе-

но. Така или иначе стоим повече 

вкъщи, защо да не попътуваме 

малко, поне мислено.

Книгата „Изгубеният Мон-

теверди“  на Филип Гуин Джоунс 

е криминален роман, който е 

изпълнен с много класическа 

музика. И най-вече опера. Авто-

рът умело преплита сюжета 

на своята творба с части от 

либретото на познати ни класи-

чески произведения.

Читателите сме въвлече-

ни в търсенето на изчезнала 

опера от Клаудио Монтеверди 

– „Похищението на Прозерпина“. 

Докато търсим произведе-

нието, заедно с героите на 

Джоунс, обикаляме Венеция 

под бръснещия студен вятър, 

влизаме в много кафенета и 

пъбове, в малка църква и дори 

се срещаме с „продавачите на 

глупости“ – дребни непотребни 

неща, като еднократен чадър 

за 5 евро.

И през цялото време „слу-

шаме“ класическа музика – при 

мен, не знам защо, но в главата 

ми звучеше Nessun Dorma, макар 

в книгата това произведение да 

не е споменато.

А финалът на романа… 

Всъщност той има няколко 

финала. Различни. И все по-

неочаквани.

ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ

Излекувай тялото си
Луиз Хей
Кибеа

Сугестопедия за всеки 
родител и учител
Антон Каро
Фондация-Буквите

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

След падането 
Анна Тод
Егмонт

Кървавият портокал
Хариет Тайс
Сиела

Кацането
Йордан Колев
Сиела

Как да печелим приятели  
и да влияем на другите
Дейл Карнеги
Кибеа

Сугестопедия за всеки 
родител и учител 2
Антон Каро
Фондация-Буквите

След сблъсъка
Анна Тод
Егмонт

Лица за милиони 2:  
Стефан Шарлопов - 
рискувам & печеля
Светослава Рудолф
Сиела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

500 
лв.

900 
лв.

600 
лв.

2399 
лв.

1100 
лв.

1350
.
 

лв.

1200 
лв.

2399 
лв.

800 
лв.

600 
лв.

ТИЙН КНИГИ

Малкият принц
Антоан дьо 
Сент-Екзюпери
Хеликон

ОрганИЗИрай се
Изабел Овчарова
Кубар

1

10

499 
лв.

1490 
лв.

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

1990 
лв.

Малки жени
Луиза Мей Олкът
Хеликон

4

995 
лв.

Щастливей
Изабел Овчарова
Кубар

5

1490 
лв.

2 Хари Потър и 
философският камък
Дж. К. Роулинг
Егмонт

1990 
лв.

Детска академия  
за добри обноски
Невена Басарова
СофтПрес

1499 
лв.

Един от нас е следващият
Карън Макменъс
Егмонт

7

1490 
лв.

Приключенията  
на Том Сойер  
(твърда корица) 
Марк Твен
Хеликон

8

1195 
лв.

Тайните на Стефи
Стефани Петкова
Кубар

9

1490 
лв.

3
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БЪЛГАРСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Времеубежище
Георги Господинов
Жанет-45 

Живот в скалите
Мария Лалева
Книгомания 

Заветът 
Добри Божилов
Лексикон

Събрано  
(Юбилейно издание)
Валери Петров
Millenium

Задругата
Добри Божилов
Лексикон

Лейди Гергана 
Цветелина Цветкова
Пощенска кутия 
за приказки
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Добре дошли отново на 
остров Камино, където 

може да се случи всичко – дори 
убийство по време на ураган.  
Току-виж то се оказало идеално-
то престъпление.

Брус Кейбъл, собственик на 
книжарница и търговец на редки 
издания, се подготвя за завръща-
нето на писателката Мърсър 
Ман, чийто втори роман е 
станал бестселър. Но ето че 
ураганът Лио се отклонява от 
очакваната си траектория и се 
насочва към острова. Когато 
губернаторът на Флорида 
разпорежда незабавна евакуа-
ция на жителите на Камино, 
повечето от тях заковават с 
дъски прозорците на домовете 
си и бягат на континента. Брус 
обаче решава да остане.

Ураганът е опустошителен: 
доста къщи хотели и магазини 
са разрушени, наводнени са 
улици, загиват десетина души. 

Изглежда, че една от жертвите 
е Нелсън Кер, приятел на Брус 
и автор на трилъри. Само че 
раните на Нелсън – няколко 
подозрителни удара по главата 
– подсказват, че по-скоро става 
дума за убийство.

Кой би желал смъртта на 
Нелсън? Местната полиция 
е ангажирана с последиците 
от бурята и неспособна да 
разследва случая. Брус започва 
да се пита дали съмнителните 
типове в романите на Нелсън 
не са нещо повече от плод на въ-
ображението му. Някъде в ком-
пютъра на писателя се намира 
и ръкописът на последния му 
роман. Възможно ли е ключът за 
разрешаване на случая да е там – 
черно на бяло?

Онова, което Брус открива 
между редовете, е по-шокиращо 
от сюжетните обрати на Нел-
сън Кер. И много по-опасно.

Преводач е Надежда Розова.

Герои убиват 
автора си

Ветрове над Камино
Джон Гришам
изд. “Обсидиан”
320 стр., 19 лв.
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Често се случва втората книга с един 
и същ герой да не е толкова 

успешна, колкото първата. Със 
„Златният телец” не е 
така. Възкръсналият в 
нея Остап Бендер ни 
повежда на още по-
стремглаво приклю-
чение из руските земи, 
воден от несломимото 
си желание да спечели много 
пари. 

Заедно с Шура Балаганов и нови-
те си другари Паниковски и Козлевич, 
пришпорвайки таратайката „Антилопа 
Гну”, Остап преследва богатството с 
упоритостта на хрътка. Находчивостта 
му не знае граници. Мечтаната печалба е в ръ-
цете му и той се отправя към истинската 
гранична бразда, където... романът заслужено 
заема мястото си до „Дванайсетте стола” в 
европейската класика.

Новият превод е на Боян Станков.

Вторият шедьовър на Илф и Петров

Елена Вавилова е полковник 
от руското разузнаване, 

една от обвиняемите в сенза-
ционния шпионски скандал през 
2010 година, познала горчивина-
та от предателството и ужаса 
от престоя в американски 
затвор.

Идеята за тази книга е вдъх-
новена от една от най-неверо-
ятните шпионски истории 
на XXI век. Авторът ґ Елена 
Вавилова, под името Трейси 
Лий Ан Фоули, и нейният съпруг 
Андрей Безруков (Доналд Хауърд 

Хийтфилд) работят близо чет-
върт век като разузнавачи-не-
легали в различни страни, вклю-
чително и в САЩ. Семейната 
двойка, заедно с двамата си 
синове, живеят в предградията 
на Бостън в нечовешко напреже-
ние, на прага на постоянен риск, 
докато един ден не ги предават. 
Опитайте да си представите 
какво е да сте агент, да остане-
те любяща съпруга и грижовна 
майка, да ходите на работа, 
да водите децата на училище, 
а вечер да приемате секретна 
информация и да планирате 
специални операции.

За първи път се разказва 
честно и подробно истината 
за най-крупното предателство 
в историята на руското разуз-
наване и една от най-успешните 
операции на американското 
контраразузнаване – ФБР.

Интересен човек сте 
Вие! Всичко Ви е наред! 
Чудно… с такъв къс-
мет…, и на свобода. 

Трябва да обичаме пе-
шеходците. Пешеход ците 
са по-голямата част от 
човечеството. Дори по-
добрата му част. Пеше-
ходците са създали света. 
Трябва да се отбележи, 
че автомобилът също е 
изоб ретен от пешеходци. 
Но автомобилистите 
някак си веднага забра-
виха за това. Започнаха 
да потискат кротки-
те и умни пешеходци. 
Улиците, създадени от 
пешеходците, преминаха 
във властта на автомо-
билистите.

Златният телец
Иля Илф и Евгений Петров
изд. “Хеликон”
646 стр., м. к. 17,95 лв., тв. к. 19,95 лв.

Най-крупното 
предателство

Овладейте лесно
езика на съседите

Висш шпионаж
Елена Вавилова
изд. “Атеа”
290 стр., 18,90 лв.

„Научи сам гръцки” е разра-
ботен от издателство 

Hodder&Stoughton – световен 
лидер в областта на езиково-
то самообучение. Ако не сте 
учили гръцки или се нуждаете 
от задълбочаване на вашите 
знания, този учебник ви дава 
възможност да го направите. 
Той обхваща четирите основни 
умения – разбиране, говорене, 
четене и писане.

Достъпните и ясни обясне-
ния са съчетани с разнообразни 
упражнения за практикуване на 

наученото. Курсът е едновре-
менно ефективен и приятен, а 
работейки сами, вие избирате 
приоритетите в зависимост 
от вашите нужди. В предговора 
е изложена подробно струк-
турата на учебника, както и 
указания за ползването му.

В допълнение е издаден и 
аудиозапис на двоен компакт-
диск, на който освен указания на 
български са записани артисти, 
за които гръцкият език е рµден.

Двойният компактдиск се 
продава отделно.

Научи сам гръцки (учебник)
Аристархос Мацукас
изд. “Скайпринт”
288 стр., 19,95лв.

Научи сам гръцки 
(аудиозапис)
Аристархос Мацукас
изд. “Скайпринт”
14,95 лв.
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„Да четеш 
автобиографията 
на Али е като да 
си в една стая 
с него и той да 
отговаря на 
всички въпроси, 
които някога 
си искал да му 
зададеш.“

„Ню Йорк 
Таймс”

Майстора и 
Маргарита
Михаил Булгаков
изд.: Кръг 
брой стр.: 464 
цена: 23.90 лв.

България. Български 
исторически роман 
Т.2: Кубрат
Токораз Исто
изд.: Оренда 
брой стр.: 606 
цена: 24.00 лв.

Дума срещу 
дума. На кого ще 
повярваш?
Eрин Кели
изд.: AMG-Publishing 
брой стр.: 540 
цена: 19.95 лв.

Късметът на дявола  
Кн.2 Фордж
Мегън Марч
изд.: Егмонт 
брой стр.: 272 
цена: 14.90 лв. 

Книгата на Бек
Джон Ъпдайк
изд.: Кръг 
брой стр.: 272 
цена: 16.90 лв. 

Портрет на 
художника като 
млад
Джеймс Джойс
изд.: Лист 
брой стр.: 336 
цена: 18.00 лв. 

Загадката на 
клиника “Стийн”
П.Д.Джеймс
изд.: Сиела 
брой стр.: 300 
цена: 15.90 лв.

Изгубеният 
Монтеверди
Филип Гуин Джоунс
изд.: Ера 
брой стр.: 360 
цена: 17.99 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

„Мир на кумирите ни” е своеобразно продължение 
на скандалните литературни мемоари „Мир 

на страха ни”. Двете книги събират истории, бележки 
и спомени от миналото на автора, а сред страниците 
им могат да бъдат открити имената на Радой Ралин, 
Блага Димитрова, Валери Петров, Джагаров, 
Хайтов, Гец, Константин Констан-
тинов, Марко Ганчев, 
Стефан Продев, Тодор 
Живков, Желю Желев и 
много други.

„Аз съм най-великият” 
е официалната авто-

биография на Мохамед Али. 
Тя е легендарна, а появата ґ 
на български език е истинско 
събитие. „Аз съм най-великият” 
е безкраен спомен за битките, 
които знаменитият боксьор 
води на ринга, но и извън него.

Мохамед Али, или Касиус 
Клей, е роден през 1942 г. в усло-
вията на расова дискриминация. 
Това белязва целия му живот и 
винаги занапред той ще се бори 
повече за уважение и спортни 
победи, отколкото за пари и 
слава. С действията си Али 
предефинира какво е да си спор-
тист, като вдъхновява и дава 
надежда на милиони по цял свят 
да се стремят към истински 
важното за тях. 

„Шампион не се става в 

залата – казва той. – Шампи-
оните носят нещо дълбоко в 
себе си – желание, мечта, визия. 
Те трябва да имат също 
умения и воля. Но 
волята трябва да 
бъде по-силна от 
уменията.”

Книгата „Аз съм 
най-великият” изграж-
да многостранен 
портрет на Али – 
между страниците 
ґ той е спортна 
легенда, безапела-
ционен противник на 
войната, скандален шоу-
мен, любимец на жените, боец, 
поет, провокатор... Завладява-
щият му разказ от първо лице 
е неоспоримо доказателство за 
величието на най-добрия бок-
сьор в историята на спорта.

Аз съм  
най-великият
Мохамед Али

изд. “Кръг”
512 стр., 28 лв.

Многостранен портрет на Али

Животът ни тече в блянове по 
нормално човешко общество, без 
кумири, попличности, вождове. 
Вожд на мегдана ни е Йоло Д.

А в душите ни берат душа три-
те природни опори: Вяра, Надежда, 
Любов и тяхната майка София 
(мъдростта).

Трийсет години след бедствието 
реалсоциализъм дочакахме „от 
всичко по малко“.

Вместо модерна държава, изгра-
дихме неуютни селища, изоста-
вихме плодородни полета, смерч 
отвея младите под чужди небеса. 
Страната е огромна канцелария за 
чиновническата класа. Общество-
то е в бара. Пием си коктейла пред 
барплота и с жест сочим чашата:

От същото! От същото! От 
всичко! И по много... Ако може.

Георги Мишев

Мир на кумирите ни 
Георги Мишев
изд. “Хермес”
336 стр., 17,95 лв.

Продължението
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Историческият роман на Марк Твен, 
всъщност неговият първи опит за ис-

торическа фикция – „Принцът и просякът”, 
остава все така привлекателен за читателите 
от 21 век, колкото е бил и при излизането си през 
1882 г. 

Марк Твен е създал истинска приказка – две 
момчета, изглеждащи абсолютно еднакво, мал-
кият Том Канти от квартала на бедняците в 
Лондон и принц Едуард Тюдор – роден да бъде 
крал, наследник на страшния Хенри VII, разменят 
местата си и от това произтичат страхотни 
приключения и за двете момчета. 

На кое дете не му се е искало да бъде кралска 
особа, да живее в замък, да се разпорежда с прис-
луга и да изпълняват всяко негово желание само с 
махване на ръка? 

Но явно и принцовете имат 
неудовлетворени желания – свобо-
дата и пространството на полята, 
удоволствието от битката с кал с 
връстници – това не е позволено на един 
бъдещ крал. 

Марк Твен описва с майсторското си перо 
какво се случва, когато мечтаеш за невъзможно-
то и колко е важно да внимаваш точно какво си 
пожелаваш. Важен урок за всяко дете.

Преводач e Светлана Комогорова – Комата.

По целия свят има фантас-
тични руини и обекти, 

които не могат да бъдат 
обяснени от общоприетите 
история, археология и религия...

„Спомени от бъдещето” 
има фундаментално значение 
за доказване на хипотезата, че 
в древността планетата ни 
е посещавана от висши форми 
на живот. Ерих фон Деникен 
изследва древни руини, изгубени 
градове, космодруми и без-
брой археологически находки, 
които показват извънземна 

намеса в човешката история и 
потвърждават теорията му, 
че ние сме наследници на тези 
галактически изследователи...

Извънземен субект, съхранен 
в пирамидите?

Древни карти на Земята, 
направени от космическа 
височина?

Компютърна астрономия 
от времето на инките и егип-
тяните?

Карта на Антарктида от-
преди покриването ґ с ледове?

Огромен космод-
рум в Андите?

Книгата включва 
удивителни снимки, 
които представят 
първия контакт 
на човечеството с 
извънземна форма на 
живот в зората на 
цивилизацията.

„Спомени от 
бъдещето” е прово-
кативен опит да се 
обяснят едни от 
най-големите загад-
ки на Земята...

Вълшебната 
размяна

Принцът и просякът
Марк Твен

изд. “Хеликон”
272 стр., 8,95 лв.

Извънземните 
бяха тук

Нов, различен 
живот

Спомени от бъдещето
Ерих фон Деникен

изд. “Бард”
206 стр., 16,99 лв.

Имало едно време, дете мое, 
една принцеса, не по-голяма 

от теб. Целият свят бил в кра-
ката ґ. Светлината се подчи-
нявала на волята ґ. Слънцето, 
луната и звездите изгрявали и 
залязвали при всеки неин жест. 
Имало едно време…

Принцеса Лия е Първата 
дъщеря. От нея се очаква да 
носи дарбата на предците си 
и да осигури на кралството си 
изгоден съюз, като се омъжи за 
принц, когото никога през жи-
вота си не е виждала. Но сват-
бата е измама – както за Лия, 
която мечтае за онази вечна, 
споделена любов, която никога 

няма да има, така и за младоже-
неца, тъй като дарбата на Лия 
все още не се е проявила. А дали 
тя изобщо я носи в себе си?

В сутринта преди сватбата 
си Лия бяга надалеч. Тя си ус-
тройва нов, различен живот, в 
който може да бъде обикновено-
то момиче, без задължения към 
страната и народа. Живот, в 
който дори може да се поласкае 
от вниманието на двама мис-
териозни, красиви непознати. 
Това, което не знае, е, че един 
от двамата мъже е принцът, 
от когото е избягала, а другият 
– наемен убиец, изпратен по 
дирите ґ...

Измамна целувка -  
Кн.1 Хроники на Избавените

Мери Пиърсън
изд. “Егмонт”

448 стр., 16,90 лв.
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Кръвен обет - Кн.2 
Наследството на 
черния кинжал  
Дж. Р. Уорд 
изд.: Ибис 
брой стр.: 392 
цена: 16.90 лв.

По книгата  
ще ме познаеш  
Али Бърг, Мишел Калъс 
изд.: СофтПрес 
брой стр.: 360 
цена: 17.99 лв.

Снежна вихрушка  
Кен Фолет 
изд.: Артлайн-Студиос 
брой стр.: 412 
цена: 19.00 лв.

Дъщерята на Дявола  
Лайза Клейпас 
изд.: Ергон 
брой стр.: 314 
цена: 16.99 лв.

Големите илюзии  
Даниел Стийл 
изд.: Бард 
брой стр.: 256 
цена: 15.99 лв.

Морякът, комуто 
морето обърна гръб 
Юкио Мишима 
изд.: Апостроф 
брой стр.: 206 
цена: 15.00 лв.

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

Спасяване на светец 
Кейго Хигашино 
изд.: Изток-Запад 
брой стр.: 264 
цена: 17.00 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

„Хамлет” е една от най-
популярните пиеси на 

Шекспир и вдъхновява големи 
мислители и писатели като 
Гьоте, Чарлз Дикенс, Джеймс 
Джойс. Смята се за произведе-
нието с най-много екранизации  
в света след „Пепеляшка”. 

Шекспир разказва трагична-
та история на датския принц 
Хамлет. Тя разкъсва жанровите 
ограничения и през вековете се 
превръща от „трагедия на от-
мъщението” в творба, която 
търси отговори на вечни за 
човека въпроси.

Темите за смисъла на живо-
та, за личната отговорност 
при взимането на решения, за 

страданието при сблъсъка на 
възвишения дух с меркантил-
ността и жаждата за власт са 
само малка част от основани-
ята Хамлет да е един от най-
вълнуващите образи, създавани 
някога. Както и самата пиеса да 
заслужи вечната си слава.

На пиесата се приписват 
няколко различни контекста. 
Единият е религиозният – при-
зракът на чичото на Хамлет 
казва, че е затворен в Чисти-
лището, защото е умрял без да 
му е прочетена молитва. Това 
и погребалната церемония на 
Офелия, строго католическа, 
изграждат връзката на пиесата 
с религиозния символизъм.

Вторият контекст, в 
който тя се разглежда, е фило-
софският. Хамлет е противо-
речив философски герой, който 
проповядва идеали, които днес 
са виждани като скептически, 
екзистенциалистки, релативис-
тки. 

Друг контекст на пиесата е 
психоаналитичният, на който 
Фройд базира своята теория 
за Тълкуване на сънищата. Има 
и феминистичен контекст, 
който дава началото на нови 
интерпретации на образите на 
Гертруд и Офелия в началото 
на XX век.

Преводач е Владимир Свин-
тила.

Да бъдеш или да не бъдеш

Хамлет
Уилям Шекспир
изд. “Хеликон”

304 стр., 6,95 лв.

Стефани Петкова, която по-
знаваме като Стефи и един 

от най-любимите  български 
влогъри, събира 20 вълнуващи 
писма във втората си книга 

„Писмата, които никога не 
изпратих” и ги споделя с 

читателите и фенове-
те си. Те са искрената 
ґ изповед към хора, 

белязали живота ґ и изгра-
дили я като човек и личност. 

Книгата носи послания, особено 
важни днес, когато спазваме 
разстояние един от друг, но 
трябва да останем заедно.

Това е втората ґ книга след 
дебютното издание „Тайните 
на Стефи”.

„Писмата, които никога не 
изпратих” с известна ностал-
гия се обръща към позабраве-
ната форма на хартиените 

писма, мотивирайки днешните 
младежи по-смело да изразяват 
своите мисли и емоции. Самото 
издание включва допълнителен 
бележник с бели листове, които 
да използват, за да напишат 
своите писма до близките си 
хора. Книгата е оформена във 
винтидж стил с авторските 
илюстрации на художника Сто-
ян Атанасов, @Kontur Creative.

„Ако си объркан, не знаеш и 
все още търсиш кой е образът, 
който виждаш – всичко е наред. 
Знам какво е да се изгубиш, за да 
може да се намериш. Знам какво 
е да си сам сред много хора, за 
да разбереш, че си си достатъ-
чен. Знам какво е да мислиш, че 
взимаш правилните избори в 
живота си, за да разбереш, че 
няма правилно и грешно.” – спо-
деля Стефи.

Втората и книга

Писмата, които  
никога не изпратих
Стефи 
изд. “Егмонт”
Импринт: КУБАР
80 стр. + бележник, 14,90 лв.
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„Средновековие. Ваканция“ е 

четвъртата книга на Ян Бала-

бан, която излиза на български 

в превод на Красимир Проданов. 

Както в родната му Чехия писа-

телят е цяла институция, така 

и у нас вече го ценят феновете 

на късия разказ. Той си отива 

през 2010, само на 49 г, а тук 

са събрани два малки негови 

сборника  от годините 1995 и 

1999. Времето, в което твори 

Балабан, е силно за страните на 

Централна Европа, но за сметка 

на подема в индустрията, 

хората губят чувствител-

ността си и живуркат, хванати  

в капан. Затова героите 

на чешкия писател повече 

обмислят своите състояния, 

вместо действията си и макар 

да имат имена, лица, професии, 

пол и възраст, усещането 

на читателя е, че нещо се 

изплъзва и разтапя пред очите 

му, като часовник от картина 

на Салвадор Дали. Или че вижда 

манекени, подобни на онези, 

които сред пандемията от 

COVID -19 някои ресторанти 

по света слагат на масите, 

за да запълнят празнотата. 

Неслучайно историите на Ян 

Балабан звучат актуално – те 

се развиват ту в болница, ту 

в тясното пространство на 

дома, във вода, или над къщите, 

в които хората се лутат 

трескаво, а понякога просто 

съзерцават битието. Повечето 

са погълнати от болка, умора, и 

минали грешки до степен, че на 

едни им писва, други минават 

отвъд – близо до Бога, и в това 

е красотата на творчество-

то на Ян Балабан. Първите 

изречения у него оформят 

края, темата, зададена в 

началото на всеки разказ става 

брилянтна поанта, а водещи са 

такива детайли, които рядко 

забелязваме – „Гарвани и чавки 

летяха към града като отвян 

от вятъра дим. Кръжащи живи 

сажди.“

ЛЮДМИЛА ЕЛЕНКОВА 
РАДИО „ХЕЛИКОН”

Майстор на късия разказ

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Камю и 
екзистенциализмът 
София Петрова 
изд.: Милениум 
брой стр.: 172 
цена: 8.00 лв.

За феномена на 
духа в изкуството  
и науката 
К. Г. Юнг 
изд.: Леге-Артис 
брой стр.: 275 
цена: 19.00 лв.

За причината, 
принципа и едното  
Джордано Бруно 
изд.: Изток-Запад 
брой стр.: 376 
цена: 25.00 лв.

По пътеките  
на Севера  
Мацуо Башьо 
изд.: Изток-Запад 
брой стр.: 168 
цена: 19.00 лв.

Иван Вазов 
Симеон Радев 
изд.: Захарий-Стоянов 
брой стр.: 814 
цена: 30.00 лв.

Спомени от 
бъдещето. 
Неразкрити загадки 
от миналото 
Ерих фон Деникен 
изд.: Бард 
брой стр.: 206 
цена: 16.99 лв.

Здравословно 
гладуване  
д-р Джейсън Фънг 
изд.: Изток-Запад 
брой стр.: 320 
цена: 25.00 лв.

Хашимото: хранителна 
фармакология 
Изабела Уенц 
изд.: Вдъхновения 
брой стр.: 362 
цена: 45.00 лв.

Доколкото е извест-
но, „Последна спирка 

Аушвиц” е единственият 
мемоар, написан в лагера 
на смъртта. Еди де Винд 
е лекар, който е изпратен 
на гибел с любимата му 
Фридел, а любовта е един-
ствената им опора срещу 
нацистките зверства. 
През погледа на Де Винд 
лагерът оживява такъв, 
какъвто е бил – най-близ-
кото до ада място на 
земята, но дори 
там доброто 
и надеждата 
продължават 
да цъфтят и да 
носят утеха. 

„Ето зато-
ва се навеждам 
толкова от прозореца 
към Блок 10, където е 
тя. Ето затова нейната 
ръка стиска толкова силно 
телената мрежа на прозореца ґ. 
Ето затова тя обляга глава на 
дървената рамка. За да не угасне 
стремежът ґ към мен, да не 
угасне копнежът ни към онези 
обвити в мъгла сини планини.”

Мемоар от лагера 
на смъртта

„Описанията на Де Винд на хората и преживяванията им 
в Аушвиц – на затворниците, на охраната, на оградите, на 
храната, на татуировките, на душовете и на касапницата – 
предлагат дълбоко вникване в един човек, който е бил наблю-
дателен, докато го наблюдават, и който вероятно без дори да 
има намерение, е съхранил спомените си за момента, когато 
думите ще победят нацистите, когато техните престъпления 
е трябвало да бъдат извадени на показ, за да не се допуска да се 
случат отново.“

Джон Бойн,  
автор на „Момчето с раираната пижама“

Последна спирка 
Аушвиц

Еди де Винд
изд. “Сиела”

304 стр., 16,90 лв.
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Изписани са хиляди книги на 
тема диети, предлагащи 

най-добрите съвременни ме-
тоди за отслабване и подобря-
ване на здравето. Само че има 
по-резултатен и революционен 
подход за постигането на тази 
цел: гладуването.

Гладуване съвсем не означава 
да умирате от глад. Практи-
кувано по правилен начин, то 
е ефективен лечебен метод, 
който оказва изключително 
благоприятно влияние не само 
върху отслабването и лечение-
то на диабет тип 2, но също 
така забавя стареенето, предо-
твратява ракови заболявания и 
подобрява сърдечната дейност. 
Д-р Джейсън Фънг е постиг-
нал блестящи резултати при 
хиляди пациенти с разнообраз-
ни протоколи за периодично 
гладуване.

В книгата „Здравословно гла-
дуване” доктор Фънг си парт-
нира с автора на бестселъри и 
дългогодишен водещ на подкаст 
за здравето – Джими Мур, за да 

обясни какво в действител-
ност представлява гладуване-
то (или както е модерно напос-
ледък – фастингът), защо то е 
важно и как да се практикува по 
най-здравословния начин. Двама-
та заедно превръщат гладуване-
то в практична и лесноразбира-
ема лечебна практика.

ОТ КНИГАТА 
ЩЕ НАУЧИТЕ:
 защо гладуването е полез-

но за здравето ви
 как гладуването 

ви помага да отслаб-
нете, без да забавя 
метаболизма (за 
разлика от диетите 
с намален прием на 
калории)
 защо гладуване-

то лекува диабет тип 2

 при кого гладуване-
то би дало добри резул-
тати (и кой не трябва да 
гладува)
 различните начини 

на гладуване: периодично 
гладуване, гладуване през 
ден и продължително 
гладуване
 какво да очаквате, 

когато започнете да 
гладувате.

В книгата ще намерите 
протоколи за гладуване, съ-
вети за справяне с обичай-

ните притеснения, 
възникнали по вре-
ме на фастинга, 
и препоръки как 
да започнете и 
какво да консуми-
рате за най-добри 
резултати. И тъй 
като гладуването 

трябва да е съче-
тано със здравослов-

но хранене, ще откриете 
и 20 вкусни рецепти без съдър-

жание на зърнени култури.

Чудесно помагало

Здравословно гладуване
Д-р Джейсън Фънг

изд. “Изток-Запад”
320 стр., 25 лв.

Авторката на световния 
феномен „След” предлага кул-

минацията на тази нажежена до 
бяло, страстна история, която 
ще ви потопи сред емоциите 
на любимите персонажи още 
един път.

Ландън живее и учи в Ню 
Йорк, а с него е и дългогодиш-

ната му любов – Дакота. Но 
момичето, в което е влюбен 
от години, се оказва толкова 
различно в големия град. Или 
винаги е била такава, само че 
той не го е забелязвал. Може ли 
любовта да прости? А и Нора, 
да, Нора! Възможно ли е да е бил 
сляп за света и заобикалящите 
го… момичета?

Две момичета, едно мом-
че… Коя ще спечели 

сърцето му, 
в крайна 
сметка?

А да не 
забравяме, че 
и Хардин е в 
града с една 
единствена 
цел – да си върне 
Теса!

Две момичета, 
едно момче

Срамът,  
че си оцелял

Нищо по-малко
Анна Тод

изд. “Егмонт”
Импринт: УО

320 стр., 14,90 лв.

Никога няма да забравя пър-
вата нощ в лагера, която 

превърна целия ми живот в една 
дълга нощ...

Роден през 1928 г. в град 
Сигет, Северна Румъния, Ели 
Визел e едва петнадесетго-
дишен, когато е депортиран 
заедно с цялото си семейство в 
Аушвиц, където загиват майка 
му и по-малката му cecтpа, a 
след това – в Биркенау, където 
губи и баща си.

„Нощта” е разказ за спомени-
те му, за раздялата и загубата 
на семейството, лагерите, 
глада, студа, побоите, мъчени-
ята и чувството на срам, че е 
оцелял, а баща му не е.

„Нощта” е книга за чувство-
то на вина на оцелелия, притча 
за бащата и сина, за жертво-
приношението и съмненията в 
съществуването на Бог, който 
е позволил да се случи всичко 
това.

Нощта
Ели Визел
изд. “My book”
120 стр., 14,90 лв.
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Лесно ли се създава списание? 
Навярно не, но със сигур-

ност е интригуващо и много 
често весело, съдейки по разкази-
те на Джером К. Джером, вклю-
чени в „Истории от Флийт 
Стрийт”. Те проследяват 
раждането на списание „Добро 

настроение”, започвайки от 
една неочаквана и доста стран-
на среща на бъдещия му главен 
редактор, която ще промени 
живота му. Всеки следващ разказ 
е интересната история на 
верните сътрудници на печат-
ното издание и забавния начин, 
по който те стават част от 
него. Трудната и често неблаго-
дарна работа на журналистите 
и виртуозността, с която те 
се справят с всякакви затрудне-
ния (забавни или не) са описани 
в традицията на добрия стар 
английски хумор. Добавете към 

всичко това и един типичен 
английски клуб, средище на 
впечатляваща колекция от 
образи,  и ще добиете предста-
ва за шарения свят, събрал се 
на Флийт Стрийт. Веселата 
бъркотия от комичните ситу-
ации и неочакваните обрати в 
съдбите на героите отново ще 
ни докажат, че поредицата от 
случайности може да доведе до 
неочаквано добър резултат.  И 
той е не само създаването на 
едно списание, а и раждането 
на силни приятелства за цял 
живот.

Смях и забава

Истории от Флийт Стрийт
Джером К. Джером
изд. “Хеликон”
228 стр., 8,95 лв.

„Страх” не е книга „за” или 
„против” Доналд Тръмп, 

а е висша проба политическа 
журналистика от изчезващ 
вид. Боб Удуърд, един от най-
авторитетните американски 
журналисти, е отразявал 
управленията на деветима 
президенти, двукратен носител 
е на „Пулицър” и професионализ-
мът му не подлежи на съмнение. 
В задълбоченото си изследване 
той разкрива в неподозирани 
детайли не само хаоса и про-
тивоборствата в Белия дом в 
последните години, но и как се 
вземат най-важните решения 
за външната и вътрешната 

американска политика.
Фокусът на книгата не е 

само върху противоречивата 
личност на Доналд Тръмп, но и 
върху хората, с чиято помощ 
той успя да съкруши кандидата 
на демократите Хилари Клин-
тън и да дойде на власт на кри-
лете на популистки послания и 
агресивни съобщения в социал-
ните мрежи. Президентският 
му мандат е също така белязан 
от нестихващи скандали и 
опетняващи разкрития. 

В „Страх” са проследени 
детайлно и вътрешните войни 
на Тръмп срещу ФБР и медиите, 
както и отношенията му с раз-

следващите, които 
търсеха доказател-
ства за руска намеса 
в американските 
избори, включител-
но и по отношение 
пикантните сведе-
ния за личния живот 
на милионера.

Една истинска и 
смайваща в детай-
лите си история, 
която се чете като 
трилър – политиче-
ски и фамилен цирк, 
който се е настанил 
в сърцето на най-
могъщата държава в 
света.

Страх в Белия дом

Страх
Боб Удуърд
изд. “Сиела”
472 + 16 цв. стр., 
19,90 лв.

Обмен на чувства
„Песента беше написана, 

изсвирена, почти изпя-
та. Бях решил как ще се казва 
– „По-полека”. Но нещо все още 
ме притесняваше. Още чаках 
моя емоционален барометър 
да се задейства и да ми каже, 
че съм си свършил работата 
правилно. С годините успях 
да изградя в себе си един вид 
душевен тест за силата на 
дадена песен. Понеже не пиша 
по готови формули, а следвам 
инстинктите си, се впускам 
в някакъв мисловен поток, 
вътре съм в тунела, в някакво 
полутрансово състояние, без 
да съм наясно дали ще трае 
седмица, месец или година… Де-
нонощно търсене, надграждане, 
опитване, опипване, докато 
най-накрая не се появи момен-
тът, който очаквам. Той може 
да е изненадваща дума, рима, 
интересна фраза, оригинален 
музикален мотив или силна 
метафора, все едно... Случи ли 
се това, усетя ли го, усетя ли, 
че аз самият се вълнувам, знам, 

че ще има поне няколко души, 
които ще реагират като мен, 
чувайки песента по радиото.”

Книга за песните
Стефан Вълдобрев
изд. “Книгомания
368 стр., 20 лв.

С песните и музиката си 
Стефан Вълдобрев създаде 
огромна територия за об-
мен на чувства между много 
хора. Разкри ни емоционал-
ни канали за комуникация, 
научи ни на изкуството 
да говорим за това, което 
изпитваме. И всичко – с 
идеята да бъдем щастливи, 
защото щастието е със-
тояние, за което се бориш 
ежедневно и е хубаво да не го 
правиш сам.

Казват, че там, където 
свършват думите, започва 
музиката. Тази впечатля-
ваща книга е за думите, за 
музиката и за простран-
ството между тях.

Яна Борисова,  
писател, драматург и 
редактор на книгата
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ФАБИЕН МОРО е френски 
историк и писател. Идеята 
за книгата „Кралицата на 
шампанското“ се заражда 
след като Моро открива 
стари бутилки „Вьов Клико“ 
сред плаж на Балтийско 
море. С достъп до архи-
вите в къщата на Барби 
Клико, Фабиен представя 
истинската история на една 
изключителна жена.

ЗА АВТОРА

Призраци  
от миналото 
Арман Гамаш мисли, че е 

оставил дните си на главен 
инспектор зад гърба си, и заедно 
със съпругата си води спокоен 
живот в Трите бора. Удовлет-
ворение му носят усмивката на 
Рен-Мари, разходките сред при-
родата и срещите с жителите 
на китното селце. Сред тях е и 
деветгодишният Лоран Лепаж 
– момче със силно развита 
фантазия. Всеки ден то вдига 
фалшива тревога с разказите 
си за нашествия на извънземни, 
ходещи дървета и крилати зве-
рове, на които се е натъкнало в 
гората. Никой от жителите на 

Трите бора не се хваща 
на приказките му, в 
това число и Арман Гамаш.

Но когато детето става 
жертва на трагичен инцидент, 
възниква вероятността някоя 
от историите му да е била 
истина. Воден от чувство 
за вина и от безпогрешната 
си интуиция, Арман Гамаш се 
заема с разследването на случая. 
Приказките на Лоран го отвеж-
дат навътре в гората, където 
години наред се е спотайвал 
ужасяващ звяр.  Намирането му 
води до поредица от събития: 
убийство, някогашно престъп-

ление, някогашно 
предателство, а накрая 
Гамаш стига и до врата-
та на възрастната поетеса 
Рут. Преди много време едно 
чудовище посетило Трите бора 
и оставило дълбока следа. Сега 
тя знае, че то се е завърнало, а 
инспектор Гамаш и полицията 
в Квебек трябва да направят 
всичко по силите си, за да 
предотвратят още по-голяма 
трагедия.

Природата на звяра
Луиз Пени

изд. “Софтпрес”
456 стр., 17,99 лв.

Векове наред се е смятало, 
че легендарният град Троя е 

мит – докато през 19 век архе-
олозите не открили древните 
му стени, погребани в пясъците. 
Щом Троя е била истинска, кол-
ко ли други чудеса от епосите на 
Омир „Илиада” и „Одисея” също 
могат да се окажат истина?

Група учени се натъква на 
шокираща находка – средновеко-
вен кораб, скован под дебелите 
ледове на Гренландия. В трюма 
му има колекция от инструмен-
ти на войната, датиращи от 
бронзовата епоха. В капитан-
ската каюта се пази съкровище, 
което се оказва колкото безцен-
но, толкова и чудно – механична 
златна карта с вградена в нея 
сложна сребърна астролабия. 
Механизмът бил изработен от 
известните братя Бану Муса, 
смятани от мнозина за Да 
Винчи на арабския свят – блес-
тящи учени, вдъхновили самия 
Леонардо.

След активирането си кар-
тата проследява легендарното 
пътуване на Одисей след пада-
нето на Троя. Но маршрутът 
се отклонява, когато картата 
се разтваря, за да разкрие огнена 
река, водеща към скрит свят 
под Средиземно море. Този под-
земен свят е Тартар, гръцката 
версия на Ада. В древногръцката 
митология Тартар е мястото, 
където се наказват злите и къде-

Една мисия на 
„Сигма“ в Ада

Прочутата марка

Последната одисея
Джеймс Ролинс
изд. “Бард”
496 стр., 17,99 лв.

Това е вълнуващата исто-
рия за шампанското „Вьов 

Клико” и желязната бизнес дама, 
която го превръща в искряща 
легенда.

Наричана първата бизнес 
дама на своето време, Барби 
Клико признава само едно 
качество за своето шампан-
ско – най-доброто. Тя открива 
метода ремюаж и първа създава 
шампанско, чисто като сълза. 

От първия момент в Бузи, 
Никол Барб е завладяна от 
гледката на стелещите се лозя. 
Омъжена за Франсоа 
Клико, производител 
и търговец на вино, 
тя постепенно научава 
всичко за отглеж-
дането на лозето и 
изкуството да създава 
вино. Когато съпру-
гът ґ умира внезапно, 
Барби не се колебае дълго 
преди да вземе своето 
решение. С неукротимия 
си предприемачески дух 
тя застава начело на 
една компания, която 
въпреки всички 
трудности 
ще превърне 
в истинска 
империя.

Кралицата на 
шампанското
Фабиен Моро
изд. “Ера”
248 стр., 15,99 лв.

то са заточени титаните.
Когато новината за Тартар 

(и за невероятните оръжия, 
скрити в него) се разпространя-
ва, избухва напрежение в район, 
в който турци са изправени 
срещу кюрди, а терористите 
воюват с всички. Фантастич-
ните ужаси от епосите на 
Омир се оказват напълно реални 
– и могат да бъдат отприщени.

И „Сигма” трябва да отиде 
там, където човешките същес-
тва се боят да припарят – да 
прекрачи прага на самия Ад, за 
да не позволи избухването на 
световна война.
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Ароматът им всъщност 
е комбинация от много 

елементи. Най-голяма роля 
играят химическите съставки, 
които се използват за създаване 
на книжното тяло. Обаче всеки 
знае, че новите книги миришат 
по един начин, а старите – 
съвсем различно. Когато питат 
читатели на какво точно 
им ухае книга, измъкната от 
библиотеката вкъщи, най-чес-
то се срещат отговори като 
ванилия или бадеми. Ефектът 
всъщност идва от разпадането 
на химическите съединения 
в хартията. Говорим напри-
мер за бендалдехид, ванилин, 
етилексанол, толуен, етил-
бензен. Самата хартия е от 
целулоза, като в нея има и малко 
лигнин – съединение, което се 
съдържа в дървесината. Именно 
окисляването на лигнина води 
до пожълтяване на любимите 
ни книги.

При новите книги много 
агресивни са химическите 
съставки, които се използват 
за печата. Сред тях е натри-
евият хидроксид, наричан още 
сода каустик. С негова помощ 
се снижава киселинността на 
хартията, която прави така, 
че влакната ґ набъбват и тя 
лесно се поврежда. В новата 

книга силно миришат масти-
лата, а и лепилата, които се 
използват, та страниците да 
станат едно цяло.

Точно миризмата на книгите 
е решаващ фактор много чита-

тели да откажат електронни-
те устройства. Стига се и до 
парадокси като този учените 
да искат да регистрират „уха-
нието” на старите книги като 
културно наследство.

Преди време биб-
лиотекарите в една 
лондонска библи-
отека помолили 
своите посетите-
ли да дефинират 
миризмата от ста-

рите книги. Според 
събраните отговори 

книгите миришели на 
дървесина, на пушек, но 

също и на пръст. Интересното 
е, че 70% от включилите се в 
анкетата определили мириз-
мата като приятна. Други 
14% си мислят, че е по-скоро 
приятна, още 14 % я опреде-
лят за неутрална и всъщност 
само 2% от читателите – за 
неприятна.

Ето още малко от събра-
ните отговори – книгите 
миришат на шоколад, ванилия, 
дърво, кафе, риба, пот, мръсни 
чорапи.

На учените им е хрумнало 
и още нещо – да създават по 
изкуствен път миризмата, 
издавана от книгите, и след 
това да я използват в библи-
отеки, читални, музеи. Така 
според тях посетителите ще 
се чувстват по-уютно. Макар 
че според нас миризмата от 
книгата неминуемо върви с още 
нещо – четенето.

Навикът да 

ги подушваме 

е естествена 

реакция

Лира.бг по материали от Institute for Sustainable Heritage

Пристрастяващата миризма  
на книгите
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На брега на едно южно море 
изгубено синигерче се спри-

ятелява с голямо дърво. Са-
мотно и тъжно, птичето 
намира дом, сигурност 
и любов сред клоните 
на новия си другар и 
много скоро звън-
кият му смях 
отново се 
чува. Заедно 
двамата 
приятели 
посрещат 
бурите, залези-
те и веселите 
летни дни и 
това зрънце 
добрина 
помага на си-
нигерчето да порасне 
здраво и силно. Но един 
ден ужасна беда ги връхлита и 
разделя. Дали завинаги? Изправе-
ни пред поредното изпитание, 
двамата приятели ще научат, 
че заедно могат да се справят с 
всичко.

Писателката Юлия Спи-
ридонова определя „Птичето 
и дървото” като „книга за 
обичане”, а Мария Донева казва 
за нея, че е „мечтателна, успо-
кояваща приказка”. Историята, 
която Вера Асенова е написала, 
а Свилен Димитров е илюстри-

рал, е подходяща за най-малките, 
но може да вдъхнови и всеки 
пораснал читател. Книга за 
истинското приятелство и за 
смисъла от направеното добро, 
за дадените обещания и силата 
на обичта. Разказът за преживе-
лиците на птичето и дървото 
показва, че независимо дали сме 
малки или големи, силни или сла-
би, всички сме свързани и заедно 
винаги сме по-силни.

Обич, изпитания  
и всеотдайност

„Изхвърлени в 
Америка” е 

забележително съчета-
ние между истински 
добра литература и 
четиво, преливащо от 
емпатия, драма и човеч-
ност. Роман, в който 
радостта от живота 
се редува с неподправен 
ужас от изроденото 
и пошлото в същест-
вуването ни. Всичко 
това е обгърнато от 
стихията на майчината 
любов и непобедимата 
способност на човека 
да намира надежда и в 
най-обезсърчаващата 
ситуация.

Надежда  
и човечност

Идеите са твърдата валута 
в рекламната индустрия. 

Всеки ден творческите агенции 
трябва да измислят оригинални 
концепции за клиентите си. Как 
може да се случи това? 

Най-често чрез стария и из-
питан метод проба-грешка. За 
съжаление, той е изключително 
неефективен и така се похабя-
ват огромни интелектуални 
и времеви ресурси. Тази книга 
предлага алтернативен подход 
към търсенето на нестандарт-
ни идеи в рекламата. Подробно 
са разгледани, анализирани и 
систематизирани креативни 

техники, позволяващи да се 
стигне до печелившо решение, 
без да се минава през всевъзмож-
ни варианти. Заедно с това се 
разглеждат и психологическите 
бариери, които пречат за 
намирането на изненадващи 
рекламни ходове.

Умелото използване на 
рекламните похвати, описани 
в книгата, многократно ще 
увеличи творческия потенциал 
на всеки рекламист. Това е 
настолно четиво и истински ге-
нератор на идеи за всеки, който 
има отношение към маркетинга 
и рекламата.

Нестандартните 
идеи

Птичето  
и дървото

Вера Асенова
изд. “Софтпрес”

64 стр., 14,99 лв.

Петър Баанов, мирското име на Паисий, е 
висок, рус и синеок младеж, достатъчно 

образован за своето време. Той е изпълнен 
с енергия и обладан от амбиция да живее 
във Виена, да търгува в тамошната 
кантора на брат си Вълчо, там да 
се задоми и децата му да не бъдат 
„робове”...

Но Петър извършва грях 
– неволно убива момичето, 
което харесва. И вместо към 
Виена, животът му поема към 
монашеската килия при брат му 
Лаврентий в Хилендар, за да търси 
опрощение...

Следват десет години, за които и до 
днес историята и манастирските хрони-
ки мълчат. Години на странстване, време на 
мизерия, смъртни опасности, унижения, разкаяние и 
любов... Бяла лястовица за простите хора в селата и 
черна овца сред манастирското братство, проигумен 
Паисий накрая намира път за спасение на душата си.

Той посвещава остатъка от своя живот, за да даде 
на българския род памет и история.

Път за спасение

Безмълвие
Неда Антонова
изд. “Хермес”
304 стр., 17,95 лв.

„Алексей Иванов 
с прости думи 
обяснява сложните 
неща в рекламата... 
Изобилието от 
примери и лекотата 
на изложението 
превръщат книгите 
му в бестселъри.“

Форбс

Изхвърлени в Америка
Джанин Къминс
изд. “ICU”
500 стр., 24,90 лв.

Скритите оръжия  
в рекламата

Алексей Иванов
изд. “Изток-Запад”
176 стр.,19,90 лв.
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– Ще видим ли теб в някои 
от героите и историите на 
„Причината”?  

– Оставила съм частица 
от себе си във всеки герой и 
ситуация. Историите са вдъх-
новени от мои чувства, мисли 
и наблюдения. Вдъхновени са от 
живота ми, но не са преразка-
зани. Единствената истинска 
ситуация, която директно 
преразказвам, е действието в 
съня на Леон с двете момичета. 
Тя е реална и наистина пре-
живяна от мен. Ситуацията 
описва деня, в който ми хрумна 
идеята за тази книга и чрез нея 
реших да преплета две различни 
реалности.

– Имаше ли много редакции 
книгата, преди да излезе?

– Редакциите бяха минимал-
ни, некасаещи сюжета на самата 
книга, а редакторите споделиха, 
че са впечатлени от написано-
то, което ме направи безкрайно 
щастлива.

– Защо персонажите ти 
носят огледални едно на друго 
имена?

– Леон и Леа са две пълни 
противоположности, които 
се допълват. Това става ясно в 
книгата, а имената допълват 
това. 

– Кой беше любимият ти 
предмет в училище, че имаш 
такава страст към писането 

и говоренето пред камера? 
– Любимият ми предмет 

беше литература (до 7-ми 
клас). Имаше учители, които 
намираха есетата ми за много 
добри и поощряваха писането 
ми, за което винаги ще бъда 
благодарна. Учителите, за 
които говоря се казват Русан 
Полихронов (преподаваше ми 
по английски език от 8-12 клас в 
ПЕГ „Н.Й. Вапцаров”, Шумен) и 
Златка Маджарова (по български 
и литература от 5-7 клас в СУ 
„Сава Доброплодни”, Шумен).

– Има ли писател от 
световната или българската 
литература, който те вдъх-

новява? 
– Любимият ми писател е 

Дейл Карнеги. Чета книгите му 
от малка и винаги са ме вдъх-
новявали изключително много. 
Любима ми е „Как да преодолеем 
безпокойството и да се радваме 
на живота”. Препоръчвам я.

– Ако сега се материализи-
ра пред теб някой, на когото 
си фен, какво ще направиш?

– Мечтая книгата ми да 
бъде преведена на английски език 
и достигне до най-големите 
ми идоли. Ариана Гранде и Ема 
Чембърлейн са изключителни 
личности, които ме вдъхновя-
ват с всичко, което създават. 

Ако се случи така, че някой 
ден имам възможността да 
общувам с тях дори за миг, бих 
била изключително щастлива и 
благодарна.

– А ако възрастен човек 
започне да недоволства срещу 
клиповете на влогъри въобще, 
как ще реагираш?

– Всеки има право на мнение 
и да подкрепя това, в което 
вярва и обича. Обичам това, 
което правя, и важното за мен 
е то да има смисъл и да помага 
на някого. Осъзнавам, че няма 
как всеки да го възприеме, защо-
то всички сме различни. За мен 
има смисъл да продължавам да 
снимам, пиша и да създавам всич-
ко, което чувствам. И докато 
има поне 1 човек, за когото то е 
полезно – ще продължавам да го 
правя и ще бъда най-щастлива-
та точно заради това.

– Изкушава ли те актьор-
ската професия, или пък 
журналистиката? 

– От малка мечтая да имам 
възможността да участвам 
във филм или сериал. Минала-
та година спечелих първата 
си истинска роля за сериал, 
която наистина ми хареса, но 
снимките съвпаднаха с бала и 
матурите ми, което отмени 
участието ми в проекта. Вяр-
вам, че за всичко има причина 
и правилните неща се случват, 
когато трябва.

Изабел: Вярвам, че 
всичко си има причина 
и правилните неща се 
случват, когато трябва!

Изабел Овчарова е име, което едва ли се нуждае от 
представяне. На 18 г. тя печели „Детската Вазова награда 
за литература” за 2019 г. със своята книга „Щастливей”, 
а в социалните мрежи има над 240 000 последователи. 
Харизматична, позитивна и с чувство за отговорност, 
Изи е пример за деца и тийнейджъри, за хора на всякаква 
възраст, които искат да извлекат мъдрост и опит от 
преживяванията си, да се замислят над случки в ежедне-
вието, да приемат чуждата гледна точка и да постигнат 
баланс между себе си и другите. Това са част и от темите 
на нейния роман – „Причината”. Ето какво още разказва 
самата авторка в интервю, специално за сайта „Лира.бг” и 
сп. „Книжарница”. 

(Благодарим на Изабел за отзивчивостта и бързата реак-
ция, и на книжарите от „Хеликон-Шумен”.)   
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Онлайн запознан-
ствата според 

мнозина позволя-
ват да демонстри-
раш визията и 
харизмата си, но 
в много случаи 
накрая решаващи 
са запетайките 
и правописните 
грешки, които 
допускаме. Поне така 
твърдят холандски учени, 
които подложили на анализ 
комуникация в рамките на сайт 
за запознанства – като анкети-
рали близо 800 регистрирани 
потребители. Най-изненадва-
щият резултат бил именно 
този, че онези, които допускат 
повече граматически грешки, 
пък било то и неволни, или 
предпочитат неформален език, 
притежават по-лоши шансове 
за запознанство.

Заради самото проучване 
учените от Университета в 
Тилбург създали поредица от 
фалшиви профили, част от 
които били нескопосано написа-
ни. После реални потребители 
били помолени да ги оценят.

Грешки от рода на разменени 
букви или писане с главни букви 
са възприемани като знак за раз-
сеяност. Съответно, и крайни-
ят резултат на собствениците 
на профилите накрая спадал.

За профилите, в които 
регистрираните потребители 
откривали грешки, надделявало 
мнението, че са на по-нискоин-
телигентни хора, към които съ-
ответно намалявал и общият 
интерес

Вълшебната дума 
У. Д. Ган 
изд.: Бард 
брой стр.: 192 
цена: 13.99 лв.

Таро. Ръководство  
за коладата на  
Чиро Марчети  
Джозефин Елършоу 
изд.:  Аратрон 
брой стр.: 256 
цена: 16.00 лв.

Ел Камино. Пътят на 
св. Яков (Практически 
пътеводител  
за пилигрими)  
Хуанхо Алонсо 
изд.:  Вакон 
брой стр.: 324 
цена: 25.00 лв.

В България след 
Съединението  
Джузепе Модрич 
изд.: Колибри 
брой стр.: 76 
цена: 10.00 лв.

Аз съм най-великият. 
Официална биография 
на Мохамед Али  
Мохамед Али;  
Ричард Дърам 
изд.: Кръг 
брой стр.: 512 
цена: 28.00 лв.

Скритите оръжия  
в рекламата  
Алексей Иванов 
изд.:Изток-Запад 
брой стр.: 176 
цена: 19.90 лв.

Тарото на Марчети. 
Колода карти  
Чиро Марчети 
изд.: Аратрон 
цена: 26.00 лв.

Във виното е истината 
- In vino veritas  
Плиний Стари 
изд.: Атеа-Букс 
брой стр.: 96 
цена: 14.90 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Правописните грешки намаляват 
шанса при ново запознанство

Авторите на изследването 
допускали, че хора, използващи 
повече удивителни от необхо-
димото или пък много емоти-
кони, ще бъдат квалифицирани 
като вдетинени. Изненадва-
що обаче не се случило нищо 
такова. Стига да липсвали 
правописни грешки, участници-

те в изследването отбелязвали 
такива потребители като 
по-сърдечни.

По отношение на грешки-
те при писане и изразяване 
потвърждение идва и от САЩ. 
Цели 88% от жените, търсещи 
партньор, заявяват, че грамот-
ността е важна за тях в проуч-

ване на уебсайт за запознанства. 
При мъжете процентът е мал-
ко по-нисък – 75. Така писането 
без грешки изпреварва по точки 
доброто самочувствие и дори 
здравите зъби.

Лира.бг по материали  
от The Times

Граматиката 
е по-важна от 

самочувствието 
или външния 

вид
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„Аз имам много 
недостатъци, но 

че съм музикант, който се 
взема прекалено насериозно 
– в това никога не бихте 
могли да ме обвините! 
Иска се кураж, иска се и 
мъжество, за да напишеш 
автобиография, в която 
да не спестиш нито една 
истина за себе си.

Всичките ти успехи 
и всичките ти провали, 
всичките ти безобразия и 
всичките ти обикновени 
глупости.”

Но онова, което прави 
автобиографията на 
Елтън Джон още по-неус-
тоимо четиво, е забеле-
жителното му чувство за 
хумор и най-вече безпощад-
ната му самоирония.

Какво е да си „сър”

АЗ Елтън Джон
Елтън Джон

изд. “Прозорец”
351 стр., 35 лв.

2011 г. Тим Кук е на 50, 
радва се на спокоен 

живот и блестяща кариера 
като висш ръководен кадър в 
Apple. 

Същата година Стив 
Джобс умира и светът губи 
един от най-емблематичните 
предприемачи и визионери на 
нашето съвремие. Независимо 
че самият той посочва Кук 
за свой наследник, много хора 
проявяват дълбок скептици-
зъм и дори презрение към новия 
изпълнителен директор на 
Apple и към бъдещето на ком-
панията: „Apple може да оцелее, 
но няма да просперира”.

Как би могъл един скучен 
оперативен ръководител като 
Тим Кук да замести Стив 
Джобс, гения, дал на хората 
хитовите продукти Mac, 
iPod, iPhone?

Критиците и скептиците 
обаче грешат!

Тим Кук – Мълчаливият 
гений, Тихият лидер, Ръководи-
телят в сянка, както го нари-
чат колегите му, извежда Apple 
до нови, непознати преди ви-
соти и я превръща в първата 
компания с пазарна капитализа-
ция 1 трилион щатски долара, 
което я прави най-скъпата в 
света. Цената на акциите ґ 
почти се утроява, по приходи 

изпреварва Facebook и вечния 
си съперник Microsoft. Под ръ-
ководството на Кук iPhone се 
утвърждава като най-успешния 
продукт на всички времена. 
Apple Watch формира цял нов 
пазар на мобилните аксесоари. 
Делът на Apple в сегмента 
на персонални компютри се 
покачва стабилно.

Тим Кук обаче постига 
много повече. Той прави 
Apple по-добра компания, а 
света – по-добро и по-сигурно 
място. Изгражда нова фирмена 
култура и създава работна 
етика, основана на спокой-
ствие и доверие. Утвърждава 
фирмени ценности, по които 
определено се различава от 
Джобс. Отстоява поверител-
ността на личната информа-
ция, безопасността на труда, 
човешките права и опазването 
на околната среда. 

Базирана на множество фак-
ти, документи и интервюта, 
написана в увлекателен стил, 
книгата разказва вдъхновяваща-
та история на човека, който 
заема мястото на харизматич-
на, незаменима личност, но 
чрез лидерство, основано на 
морал, ангажираност към ком-
панията и света, успява много 
повече, отколкото някой е 
мислил, че е възможно.

Мълчаливият 
гений

Тим Кук - лидерът, който издигна 
Apple на по-високо ниво
Лиандър Кейни
изд. “Кръгозор”
320 стр., 25 лв.

Убеден съм, че 
най-добрите 
ни години 
предстоят и 
че заедно ще 
продължаваме 
да правим 
Apple онова 
магическо 
място,  
което е сега.

Тим Кук

Как ще изглежда светът след 
пандемията?

Какви ще са последиците от 
нея за демокрацията?

Какво ще стане с Европей-
ския съюз?

Как ще се промени начинът 
ни на живот?

Тези въпроси са в основа-
та на новата книга на Иван 
Кръстев. В нея той изтъква 
защо кризата, предизвикана 
от коронавируса, се различава 
фундаментално от всяка друга, 
която е преживявал светът 
през последните 30 
години. Спо-
ред него тя ще 
промени света, 
но най-радикално 
политическото 
ґ въздействие ще 
почувства Европа, 
защото пандемията 
ни заставя да преосмис-
лим мястото на нашия 
континент в света и 
бъдещето на Европейския 
проект.

Анализирайки безпре-
цедентната ситуация, 
известният политолог 
съзира в нея седем парадокса, 
които – също парадоксално! 
– са едновременно тревожни и 
обнадеждаващи.

 Завършена в началото 
на май 2020 г., тази толкова 
актуална книга вече се превежда 
на 17 езика.

Тревога и надежда

Утре ли е вече?
Иван Кръстев
изд. “Обсидиан”
104 стр., 12 лв.

Иван Кръстев:

Кризата 
COVID-19 е 
най-големият 

социален експеримент, 
който ще се случи в нашия 
живот. Ние живеем като 
в научнофантастичен 
роман.
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Наташа е собственичка на 
очарователен малък магазин 

за цветя в пленителното селце 
Уилоубрук. Тя харесва новия 
си живот и планира да купи 
къщата, в която е живяла като 
дете. Всичко върви по план до 
момента, в който изневиделица 
се появява Люк.

Той никога не е споделял на 

семейството си, че се е развел 
с Наташа и ґ прави предложе-
ние, което тя трудно може да 
откаже. Сделката включва две 
седмици в зашеметяваща къща 
с омагьосваща градина във френ-
ския Прованс. Но има условие... 
Двамата трябва да се престру-
ват на щастливо женени.

Златисто слънце, опияня-

ващо вино и топли спомени. 
Ще съживят ли магнетичните 
лавандулови полета и лазурни-
ят бряг старата искра между 
двамата?

В сборника „Изгубени вещи” 
по необичаен начин се разказ-

ва за наглед обичайни неща. Из-
лезлите от употреба предмети 
(ютията на въглища, пишещата 
машина, пощенската картичка, 
старата книга), които мнозина 
са изхвърлили на боклука, крият 
много истории. Смесвайки 
автобиографичното, приказно-
то и гротесковото, авторът 
ги е дарил с втори живот и те 
стават част от човешките би-
ографии, участват в тях както 
в делнични, така и в гранични, 
понякога съдбоносни моменти. 
Уж дребни – смешни и тъжни, 
– случайно завърнали се в памет-
та, историите на „изгубените 
вещи” и на хората от градската 
маргиналия се разгръщат на 
фона на обществените промени 
и се нанизват в поредица от 
сюжети с екзистенциални пос-
лания, скрити дълбоко отвъд 
думите.

В разказите често участва и 
едно момиченце. Малката любо-

питна Ани става (съ)участник 
и своеобразен съдник в реалните 
и измислените приключения на 
своя дядо разказвач и неговите 
герои.

Енциклопедия на 
обикновените неща  
изд.: Прозорец 
брой стр.: 87 
цена: 25.00 лв.

Валентин и 
Госпожица Син кит 
Надежда и Валентин 
изд.:  Труд 
брой стр.: 34 
цена: 7.99 лв.

Точната книжка: 
за деца на възраст 
2-2,5 години  
изд.: Емас 
брой стр.: 10 
цена: 5.90 лв.

Дори чудовищата си 
подреждат стаите  
Джесика Мартинело; 
Грегъри Мабир 
изд.: Прозорче 
брой стр.: 24 
цена: 7.90 лв.

Странните следи  
от лапички!  
Фабиен Бланшю;  
Камий Дюбоа 
изд.: Робертино 
брой стр.: 18 
цена: 11.99 лв.

Илюстрована 
енциклопедия: 
Професиите 
Наталия и Сергей 
Гордиенко 
изд.: Пан 
брой стр.: 96 
цена: 19.90 лв.

Не може да 
бъде! Животни 
(Невероятни факти 
за изключителни 
животни)  
изд.: Книгомания 
брой стр.: 176 
цена: 23.90 лв.

The Brawler's. 
Енциклопедия 
(неофициален наръчник  
за играчи на Brawl Stars)  
Джейсън Р. Рич 
изд.: Парнас 
брой стр.: 120 
цена: 15.00 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Вярвате ли в любовта  
от втори поглед?

Тюркоазени лъчи и ароматно вино
Софи Клеър

изд. “Ера”
224 стр., 15,99 лв.

Не са изгубени! Блестящ роман!

Изгубени вещи
Алберт Бенбасат
изд. “Колибри”
264 стр., 17 лв.

Разследващата журналистка Джина Кейн 
получава имейл от своя колежка, опис-

ващ „ужасно преживяване”, докато е била 
на работа в телевизионна компания. Решава 
да проучи историята, но е шокирана да 
научи, че младата жена е загинала в нещас-
тен случай.

С времето се появяват и други подоб-
ни случаи и Джина осъзнава, че някой (или 
някои) би направил всичко, за да попречи на 
историята да се разчуе.

Мери Хигинс Кларк пленява читателите 
си с нова вълнуваща история, която разкри-
ва как големият бизнес, свързан с пари 
и власт, е готов на абсо-
лютно всичко, 
за да защити 
активите си, 
когато бъде 
застрашен.

„Кларк 
преминава на 
следващото 
ниво – 
изненадващ 
сюжет за ново 
поколение жени.“

Къркъс Ревю

Целуни момичетата и 
ги накарай да плачат
Мери Хигинс Кларк
изд. “Бард”
365 стр., 17,99 лв.
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Ричард Бандлър е светило 
в сферата на личностно-

то развитие. Бернардо Моя 
разкрива как и защо д-р Бандлър 
поставя под съмнение много 
от традиционните концепции 
на психотерапията и помага 
на огромен брой хора да бъдат 
велики в това, което правят.

НЛП (невро-лингвистично 
програмиране) несъмнено е 
световен феномен, завоювал 
солидна позиция като мощно 
средство за личностна промяна. 
В многобройни телевизионни 
предавания Пол Маккена, един 
от учениците на Бандлър, е 
демонстрирал как можем да пре-
дизвикаме промяна у околните 
чрез техниките, разработени 
от д-р Бандлър. Той е обучавал 
топ спортисти, предприема-
чи, дори военни. Днес Ричард 
Бандлър е олицетворение на уве-
реността и успеха, но пътят 
дотук не е бил кратък.

Като ученик Ричард е запле-
нен от математиката, както и 
от музиката. Започва да свири 
на няколко интрумента, макар 
тогавашните му учители да 
твърдят, че няма музикален 
талант. По-късно той създава 
така наречените невросонич-
ни мелодии – комбинация от 
звукови вълни, които влияят на 
мозъка по особен начин.

В университета учи компю-
търно програмиране. Въображе-

нието и любопитството му 
са свръхразвити. Увлича се по 
трудовете на психотерапевти 
като Фриц Пърлс и започва да 
осъзнава, че психотерапевтите 
и консултантите имат само 
бегла представа как да постиг-
нат промяна у пациентите си. 
Ричард намира подхода им за 
странен и неефективен.

Той се заема да изучава 
работата на неколцината ус-
пешни терапевти, сред които 
Вирджиния Сатир и Милтън 
Ериксън. Проявявайки дълбок 
интерес към символната логика, 
лингвистиката и висшата 
математика, Ричард вижда 
общото в работата на успеш-
ните терапевти и започва да 
имитира успехите, които те 
постигат интуитивно. Така се 
ражда НЛП – не само средство, 
което помага на хората да 
постигат промяна в психически 
план, но и начин да се разбере 
как те успяват да са добри в 
това, което правят, и да им 
се помогне да оптимизират 
поведението си. 

Ето и как е стигнал до наи-
менованието НЛП:

„Един ден карах с превише-
на скорост по магистралата 
и, естествено, полицейският 
сигнал не закъсня.  Колата ми 
беше пълна с книги. Полицаят 
ме погледна и попита: „Какво 
работите?”. Избрах първите 

думи от три 
различни книги, 
които попаднаха 
пред погледа ми на 
съседната седалка. 
Едната беше учеб-
ник по неврология, 
втората по линг-
вистика, а трета-
та – ръководство 
по програмиране. 
Отговорих: „Аз съм 
невро-лингвистичен 
програмист”. Поли-
цаят беше видимо 
впечатлен: „Боже, 
това звучи изключи-
телно сложно”. 
И така си 
спестих 
глобата.”

Разноо-
бразните 
интереси и 
любопитство 
на Ричард го срещат 
с хора от различни сфери 
– спортисти, артисти, 
предприемачи, военни и много 
други. Звезди от сферата на 
личностното развитие, като 
Тони Робинс, споделят как 
използват НЛП в работата и 
живота си.

Днес НЛП е световен 
феномен, далеч извън контрола 
на създателя си. Ричард гледа 
философски на глобалното му 
разпространение – и на това 

как вместо програмист той 
е водещата фигура в света на 
личностното развитие. 

„Понякога всичко е въпрос на 
късмет. ...Вие сте на точното 
място в точното време.”

Хипноза = промяна 

Транс-формация
Ричард Бандлър

изд. “Интенс”
360 стр., 22 лв.

Една готварска книга, написа-
на за хора, които не са спе-

циалисти по хранене (нутрици-
олози), нито са шеф-готвачи. Тя 
е предназначена за тези, които 
са готови да поемат отговор-
ност за собственото си здраве. 
Книгата е лесен за използване 
и добре организиран наръчник, 
който предоставя средствата 
и увереността за оптимизиране 
на храненето и осигурява рецеп-
ти за вкусни ястия, които не 
изискват целодневен престой в 
кухнята.

Да си помогнем сами „Споделяйки тази книга с вас, споделям част от 
своето сърце. Повечето от рецептите в тази готвар-
ска книга са любими за семейството ни, такива, които 
аз и моят съпруг приготвяме в ежедневието си. Надявам 
се, че ще ви бъде приятно да прочетете книгата и да 
приготвяте ястия по указанията в нея така, както за 
мен беше удоволствие да я създам.

Можем да използваме храната като свое лекарство 
по същия начин, по който използваме фармацевтич-
ните препарати, за да повлияем на биологията си. 
Наричам тази концепция хранителна фармакология. 
Храната може да бъде ваш мощен съюзник по пътя ви 
към излекуването и точно както се стараете да се 
уверите, че медикаментите, които приемате, са подхо-
дящи за тялото ви, добре би било да изградите диетата 
си така, че да получите най-добрите резултати.

От безкрайните часове в проучвания, от собствено-
то си пътуване с хашимото и от работата си с хиляди 
хора с това заболяване научих, че макар всеки човек да 
е уникален, съществуват предвидими и повтарящи се 
хранителни решения, които действат при повечето 
хора с тиреоидит на Хашимото. Много от тези реше-
ния може също да са ефикасни при хора с други автои-
мунни заболявания.

Готови ли сте да опитате?“

Изабела Уенц, д-р по фармация, фармаколог, пациент 
с Хашимото и пионер в областта на промените в начи-

на на живот, необходими при тиреоидит на Хашимото.

Хашимото: хранителна 
фармакология

Изабела Уенц
изд. “Вдъхновения”

362 стр., 45 лв.
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Необикновената 
книга на емоциите 
Киара Пироди 
изд.: Робертино 
брой стр.: 48 
цена: 23.00 лв.

Как кученцето си 
намери дом  
(твърда корица) 
Мая Дългъчева,  
Невена Ангелова 
изд.: Жанет-45 
брой стр.: 36 
цена: 20.00 лв.

Птичето и дървото  
Вера Асенова 
изд.: СофтПрес 
брой стр.: 64 
цена: 14.99 лв.

Моята малка 
енциклопедия 
Космос.  
Оцвети и открий 
изд.: Ина 
брой стр.: 36 
цена: 4.99 лв.

Батко 
Мария Пар 
изд.: Изида 
брой стр.: 32 
цена: 5.00 лв.

Агент Ванилия  
в мисия  
“Горска ягода” 
Катя Антонова 
изд.: Издателство Рибка 
брой стр.: 140 
цена: 16.00 лв.

Енциклопедия 
за най-малките: 
Чисти, спретнати  
и здрави! 
изд.: Фют 
брой стр.: 16 
цена: 10.90 лв.

Индийски приказки 
Венера Атанасова - 
съставител 
изд.: Изток-Запад 
брой стр.: 112 
цена: 19.00 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Случвало ли ви се е да се озовете на ня-
кое великолепно място, а после, като 

се опитате да го опишете, колкото и да 
говорите за цвета на небето, за арома-
та на вятъра, за ширналия се простор, 
все нещо не се получава. Не може да се 
разкаже, трябва да се види със собствени-
те очи. Има и такива книги. Колкото и 
да говориш за тях, все не е достатъчно. 
Трябва просто да ги разгърнеш.

„Небивалици с буквите от А до Я” е 
точно такава книга. Още щом я отво-
риш, сякаш попадаш в пъстър, шумен, 
шарен и забавен калейдоскоп, който 
така те завихря, че имаш чувството, че 
си полетял с вълшебно килимче. Бук-
вите от азбуката буквално оживяват 
и започват да разказват невероятни 
истории, изпълнени с много смях и 
неудържимо веселие. „А” ще ви разкаже 
за акулата в Ахтопол, която мечтае да 
стане актриса и да свири на арфа. „Б” ще 

ви разсмее с небивалата история за една 
баба с бастун, балтон и малко багаж, 
която полетяла с един голям бял балон. 
А с „В” ще се озовете отвъд връх Вихрен 
при висок въздишащ вулкан, от който 
се вдигат весели облачета пара… и така 
чак до „Я”, където ще се срещнете с един 
язовец с яке на райета, с ято яребици и с 
яркочервена ябълка. 

Досещате ли се вече? Това е книга, в 
която главен герой е азбуката. Затова 
и всяка небивалица започва с кратко 
стихче за съответната буква. Така деца-
та неусетно и като на игра ще научат 
азбуката и ще направят първите си 
стъпки в самостоятелното четене. Но 
по-важното е друго. Това е книга, която 
показва на децата цялата красота, 
богатство и пластичност на нашия 
език. Книга, в която буквите и думите 
танцуват сред фойерверките на взривно 
въображение.

Държите в ръце своеобразна енциклопедия на 
занаятите, професиите и специалностите, 

истински помощник на децата в избора им за 
бъдещето. Книгата ще ви поведе на любопит-
но пътешествие в света на професиите, ще 
заинтригува както по-малките, които могат 
да разглеждат веселите картинки, така и по-
големите, които умеят да четат. Младите 
читатели ще получат нова информация, която 
ще обогати представата им за света и ще 
допринесе за развиването на речта и логичес-
кото мислене, ще активизира вниманието и 
паметта.

Тази красива книга ще подари на родите-
лите приятни часове на съвместно четене и 
приятелско общуване с техните деца. Книгата 
е адресирана към родителите, възпитателите и 
учителите от началните класове. Препоръчва 
се за деца от 4 до 10 години.

Какъв  
да стана?

Главен герой –  
азбуката

Илюстрована енциклопедия:  
Професиите
Наталия и Сергей Гордиенко
изд. “Пан”
96 стр., 19,90 лв.

Небивалици от А до Я
Цвета Брестничка,  
Албена Каменова

изд. “Фют”
124 стр., м. к. 12,90 лв.,  

тв. к. 17,90 лв.






