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Дойде ли септември, все се 
сещам за него. Скъпият ми 

вуйчо Въльо беше мъж канара. 
Най-силно в кльощавото ми 
детство ме впечатляваха 
бицепсите му – като агнешки 
главички на яките му ръце. Беше 
четвъртит, с широки рамене, 
плътни прасци и светла кожа, 
а гласът му бурия кънтеше 
надалеч. Смееше се шумно, някак 
давейки се, а очите му примижа-
ваха като на китаец. Радваше ми 
се като дете всеки път, когато 
отидехме с майка ми у тях в 
тясното им жилище недалеч 
от ДНА-то в Казанлък, където 
живееха с учинайка ми Малина 
и братовчедите ми Марина и 
Цветан. 

Беше танкист в казанлъш-
ката танкова бригада. Завърши 
кариерата си като ротен 
командир с чин майор. Палеше се 
като барут като ми разказваше 
за непобедимите Т-34, с които 
бяха оборудвани. Четеше всичко. 
Но винаги най-много се е палил 
от политиката. 

С времето срещите ни се раз-
редиха, ²ко че ни деляха някакви 
си двеста километра. Всеки път, 
колкото и дълго да не бяхме се 

виждали, той подхващаше шум-
но някоя злободневна тема и се 
налагаше майка ми или учинайка 
да се редуват да му шъткат. 
Тогава той почваше да шепне, 
но за компенсация блещеше очи и 
ръкомахаше, за да изложи по-крас-
норечиво аргументите си. Беше 
хем забавно, хем пленяващо.

Учинайка почина сравнител-
но млада, а с вуйчо все по-рядко 
се чувахме или виждахме. През 
август 2001 бяхме с майка ми по 
някакъв повод в Казанлък и ми-
нахме през зеленчуковия пазар. И 
не щеш ли – насреща ни изникна 
вуйчо. Изненадата беше пълна и 
то не бяха прегръдки, ахкания. 
Вуйчо (на моите днешни години) 
се бе цанил охрана на пазара. 
Не беше вече същата канара и 
гласът му бе поотслабнал, но пак 
си беше як и пак лесно се палеше. 
Прекарахме вечерта заедно в 
къщата на леля ми Мара.

Двамата с майка ми си обе-
щаха отсега нататък по-често 
да си общуват. Аз – че ще им 
съдействам. И се разделихме. 
А на 13 септември се обади 
братовчедка ми Марина и ни 
съобщи, че вуйчо е починал. Така 
че наистина имаше скорошна 
среща, но... на погребението му.

А какво се бе случило.
Братовчед ми Цветан, 

който е агроном, през 90-те 
години замина със семейството 
си в Америка. Беше се установил 
в един от аграрните им щати, 
не помня кой. Непосредствено 
преди 11 септември 2001 година 

децата му заминават на екскур-
зия в Ню Йорк, където посеще-
нието на Кулите-близнаци било 
задължителна точка в програма-
та им. Когато кулите гръмват, 
от претоварване блокират и 
телефонните комуникации и два 
дни Цветан и жена му нямат ни-
каква информация какво се случва 
с децата им. Вуйчо в Казанлък 
бил в течение на цялата тази 
ужасия. Мога само да гадая какво 
му е било в душата, докато се 
е надявал с децата всичко да е 
наред. Слава Богу, беше, но той 
така и не го разбрал. Получил ин-
султ (или инфаркт) и си замина.

Статистиката от този ден 
съобщава за 2974 жертви от 90 
държави. Не съм срещал България 
сред тях, но със смъртта на 
вуйчо ми Въльо категорично 
слагам и нашата страна като де-
ветдесет и първата, а числото 
поправям на 2975. 

Днес си мисля, че с рухването 
на двете кули някак бе рухнала 
и моята детска вяра в непокла-
тимостта на отделния човек, 
пък бил той танкист и канара. 
Не можем поединично в този 
свят, колкото и да се палим, да 
оправим политиката. Трябва да 
сме много и да сме заедно.

А понеже случилото се на 
11 септември приемам твърде 
лично, без значение дали е дело на 
ония фанатици от Ал-Кайда или 
на някои дълбоко законспирира-
ни местни политически мутри, 
ще им кажа само това: да гниете 
в ада, боклуци!

Вуйчо ми

ИВАН ГОЛЕВ
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ново остава нагоре надолу връща се

Пълно издание
Ето че в ръцете си държа 

първото пълно издание с нов 

превод от немски език на „Тъл-

куване на сънищата“ – научен 

труд на най-провокативния 

психолог на XX век, д-р Зигмунд 

Фройд. Макар спряган от едни за 

гений, а от други за луд поради 

неговите стряскащи теории, 

д-р Фройд е дал на човечеството 

универсален ключ към дълбини-

те на човешкото подсъзнание 

и пръв е разгадал тайната на 

сънуването.

В книгата, която може да 

откриете в книжарниците ни 

и с твърди, и с меки корици, 

разбираме, че мотивацията 

на човешкия сън е изпълня-

ване на скритото желание в 

подсъзнанието. Научаваме и 

още – причините и целите на 

сънищата (нормалните такива, 

както сам д-р Фройд натъртва) 

могат да бъдат установени със 

сигурност. А от многобройните 

наблюдения на Фройд е изведена 

и най-популярната му теория, 

че отношенията с родителите 

играят главна роля в душевния 

живот на човека. Повече за 

връзките между съновиденията 

и будното състояние, етически-

те чувства в съня, сетивните 

дразнители и т.н. четете в 

изданието на ИК „Колибри“.

„Тълкуване на сънищата“ 

може да бъде както помагало 

за бъдещи психолози, така и 

чудесен подарък на близък.

ВИКТОРИЯ АЛБЕРТ, 
ХЕЛИКОН СЪБОРНА

К Н И Ж А РЯ Т 
ПРЕПОРЪЧВА

ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Живот в скалите
Мария Лалева
Книгомания 

Изкупление
Дейвид Балдачи
Обсидиан

Подаряваш ми звезди
Джоджо Мойс
Хермес

Времеубежище
Георги Господинов
Жанет-45

Където пеят раците
Дилия Оуенс
Лабиринт

Ветрове над Камино
Джон Гришам
Обсидиан

Новото момиче
Даниъл Силва
Хермес

У майкини
Иво Сиромахов
Сиела

Убежище
Нора Робъртс
Бард

Годините пред нас
Даниел Стийл
Бард

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1500 
лв.

1795 
лв.

1590 
лв.

1799 
лв.

1599 
лв.

1900 
лв.

1690 
лв.

2000 
лв.

1795 
лв.

2000 
лв.

Главните прокурори:  
От Татарчев до Гешев
Анна Заркова
Издателство  
Валентин Траянов

Георги Парцалев -  
Хамлет от град Левски
Георги Тошев
Книгомания

Зад завесата на прехода
Калин Тодоров
Изток-Запад

Зад завесата на СОЦА
Калин Тодоров
Прозорец

Топ мистериите  
на света
Слави Панайотов
О3 books

Топ мистериите  
на България
Слави Панайотов
О3 books

Мисли и забогатявай
Наполеон Хил
Изток-Запад

Петте рани, които  
пречат да бъдеш 
какъвто си
Лиз Бурбо
Enthusiast

3

4

5

6

7

8

9

10

2500 
лв.

2490 
лв.

1400 
лв.

1500 
лв.

2299 
лв.

1899 
лв.

1500 
лв.

1600 
лв.

НЕХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Зад завесата на 
демокрацията
Калин Тодоров
Изток-Запад

Тънкото изкуство 
да не ти пука
Марк Менсън
Хермес

1

2
1100 

лв.

1595 
лв.
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ново остава нагоре надолу връща се

Лятното удоволствие 
на един книгоман

ЦВЕТОМИР ЦАНКОВ, 
ХЕЛИКОН ГАБРОВО

К Н И Ж А РЯ Т 
ПРЕПОРЪЧВА

Сигурен съм, че всеки 

книгоман има своите рекордни 

по брой на изчитане книги. В 

моя 44-годишен житейски път 

такива заглавия-фаворити 

са „Дванайсетте стола“ и 

„Златният телец“ на Иля Илф и 

Евгений Петров.

С ръка на сърцето призна-

вам, че лятното ми книжно  

удоволствие тази година е 

петото засега (!!!) подред съп-

рикосновение с перипетиите 

на Остап Бендер в търсене на 

съкровището в столовете на 

мадам Петухова и на милиони-

те в куфарчето на гражданина 

Корейко. Това удоволствие е 

допълнително подсилено както 

заради скорошните издания 

с логото на „Хеликон“, така и 

заради новия превод на Боян 

Станков.

Станков е високоерудиран 

преводач, отлично познаващ не 

само словото на Илф и Петров, 

но и политическата, социална-

та и духовната атмосфера на 

следреволюционна Русия. Това 

е особено видно в подробните 

бележки, които той е изнесъл 

на финалите и на двете книги 

–  един огромен „бонус“, който 

срещам за пръв път в издания 

на „Столовете“ и „Телеца“ за... 

почти половинвековния ми 

път в живота (моля да бъда 

поправен, ако греша!).

И нека ледът се пропука, 

а заседанието да продължи, 

господа съдебни заседатели!

ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ

Уроците на Сатурн
Хули Леонис
Апостроф

Сърцето на дявола -  
Кн.3 Фордж 
Мегън Марч
Егмонт

Свидетелства за прехода. 
1989-1999
Иван Костов
Сиела

Дом на пръст и кръв  
кн.1 Лунатион
Сара Дж. Маас
Анишър

След сблъсъка 
Анна Тод
Егмонт

Тайните на Венера: 
Очевидната скрита 
истина за емоциите
Хули Леонис
Апостроф

Любов
Елиф Шафак
Егмонт

Слушай своето тяло
Лиз Бурбо
Enthusiast

Нищо повече
Анна Тод
Егмонт

Излекувай живота си!
Луиз Хей
Кибеа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

800 
лв.

1799 
лв.

1500 
лв.

1099 
лв.

1000 
лв.

900 
лв.

2399 
лв.

3499 
лв.

1500 
лв.

1299 
лв.

ТИЙН КНИГИ

Малкият принц
Антоан дьо 
Сент-Екзюпери
Хеликон

Шерлок Холмс:  
Знакът на четиримата 
(Адаптирано издание)
Артър Конан Дойл
Робертино

1

10

499 
лв.

1000 
лв.

6 Изгубен
Станислав Койчев - Стан
Кубар; Егмонт

1490 
лв.

Хари Потър и 
философският камък
Дж. К. Роулинг
Егмонт

4

1990 
лв.

Пърси Джаксън и боговете 
на Олимп Кн.2: Морето на 
чудовищата 
Рик Риърдън
Егмонт

5

1290 
лв.

2 Пърси Джаксън и 
боговете на Олимп Кн.1: 
Похитителят на мълнии
Рик Риърдън
Егмонт 1290 

лв.

Причината
Изабел Овчарова
Робертино

1590 
лв.

Детска академия  
за добри обноски
Невена Басарова
СофтПрес

7

1499 
лв.

Били Айлиш:  
Най-страхотната книга 
за феновете
Егмонт

8

1290 
лв.

Били Айлиш.  
Книга за фенове
Малкълм Крофт
Хермес

9

1495 
лв.

3
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БЪЛГАРСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Живот в скалите
Мария Лалева
Книгомания 

Времеубежище
Георги Господинов
Жанет-45 

У майкини 
Иво Сиромахов
Сиела

Война
Яна Язова
Сдружение  
„Българска история“

Тъй рече баба Ега 
Ивинела Самуилова
Хермес

Физика на тъгата  
(осмо издание)
Георги Господинов
Жанет-45

Заветът 
Добри Божилов
Лексикон

Милионерката
Венета Райкова
Enthusiast

Софийски разкази
Иван Вазов
Колибри

За бавното живеене и 
насладата от живота
Светлозар Желев
Колибри

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1500 
лв.

1999 
лв.

1800 
лв.

1600 
лв.

1600 
лв.

1600 
лв.

1595 
лв.

1800 
лв.

1590 
лв.

2000 
лв.

ГРАД АДРЕС ТЕЛЕФОН e-mail

АЙТОС ул. “Цар Освободител” ¹ 5 02 4604024 helikon.aytos@gmail.com

БЛАГОЕВГРАД ул. “Васил Левски” ¹ 1 02 4604068 helikon.blagrad@gmail.com

БУРГАС пл. “Тройката” ¹ 4 02 4604083 burgas@helikon.bg

БУРГАС 2 ул. “Македония” ¹ 13 02 4604003 burgas2@helikon.bg

БУРГАС 3 ул. “Васил Априлов” ¹ 4 02 4604093 burgas3@helikon.bg

ВАРНА бул. “Княз Борис I” ¹ 17 02 4604049 helikon.varna@gmail.com

ВАРНА 2 бул. “Вл. Варненчик” ¹ 48 02 4604022 helikon.varna2@gmail.com

ВАРНА 3 бул. “Сливница” ¹ 22 02 4604023 helikon.varna3@gmail.com

ВЕЛИКО 

ТЪРНОВО 

ул. “Васил Левски” ¹ 17 02 4604070 helikon.vtarnovo@gmail.com 

ВРАЦА ул. “Никола Войводов” ¹ 18 02 4604092 helikon.vratsa@gmail.com

ГАБРОВО ул. “Генерал Радецки” ¹ 28 02 4604086 helikon.gabrovo@gmail.com

ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 

пл. “Георги Измирлиев” ¹ 3 02 4604018 helikon.goriahovitsa@gmail.com

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул. “Търговска” ¹ 11 02 4604029 helikon.gdeltchev@gmail.com

ДОБРИЧ ул. “25 септември” ¹ 34 02 4604065 helikon.dobrich@gmail.com 

КЪРДЖАЛИ бул. “България” ¹ 58 02 4604057 helikon.kardzhali@gmail.com

КЮСТЕНДИЛ ул. “Демокрация” ¹ 33 02 4604069 helikon.kiust@gmail.com

НОВА ЗАГОРА ул. “Васил Левски” ¹ 34 02 4604025 helikon.nzagora@gmail.com

ПАЗАРДЖИК ул. “Втори януари” ¹ 2 02 4604089 helikon.pazardzik@gmail.com

ПЛЕВЕН ул. “Васил Левски” ¹ 161 02 4604058 helikon.pleven@gmail.com

ПЛЕВЕН 2 бул. “Данаил Попов” ¹ 18 02 4604026 helikon.pleven2@gmail.com

ПЛОВДИВ ул. “Райко Даскалов” ¹ 13 02 4604064 plovdiv@helikon.bg 

ПЛОВДИВ - 

ЦЕНТЪР 

ул. “Княз Александър 

Батенберг” ¹ 29

02 4604074 plovdiv2@helikon.bg 

РАЗГРАД бул. “България” ¹ 9 02 4604048 helikon.razgrad@gmail.com 

РУСЕ ул. “Александровска” ¹ 50 02 4604071 helikon.ruse@gmail.com 

СЛИВЕН ул. “Цар Освободител” ¹ 28 02 4604079 helikon.sliven@gmail.com 

СМОЛЯН бул. “България” ¹ 57, бл. Ела 02 4604028 helikon.smolyan@gmail.com 

СОФИЯ - 

ВИТОША 

бул. “Патриарх Евтимий” ¹ 68 02 4604060 

02 4604061

bigbookshop@helikon.bg 

СОФИЯ - 

СЛАВЕЙКОВ

пл. “Славейков” ¹ 1 02 4604067 slaveykov1@helikon.bg 

СОФИЯ - 

СЪБОРНА

ул. “Съборна” ¹ 5 02 4604087 saborna@helikon.bg

СОФИЯ - 

ШИШМАН

ул. “Цар Иван Шишман” 27Б 02 4604082 shishman@helikon.bg

СТАРА 

ЗАГОРА 

ул. “Цар Симеон Велики” 

¹ 100

02 4604066 helikon.stz@gmail.com

СТАРА 

ЗАГОРА 2 

ул. “Цар Симеон Велики” 

¹ 133

02 4604096 helikon.stz2@gmail.com

ТРОЯН ул. “Васил Левски” ¹ 42 02 4604027 helikon.troyan@gmail.com

ТЪРГОВИЩЕ ул. “Васил Левски” ¹ 9 02 4604039 helikon.targovishte@gmail.com 

ХАСКОВО ул. “Отец Паисий” ¹ 14 02 4604038 helikon.haskovo@gmail.com

ШУМЕН бул. “Славянски” ¹ 88 02 4604072 helikon.shumen@gmail.com

ЯМБОЛ ул. “Търговска” 29 02 4604046 helikon.yambol@gmail.com

СОФИЯ - 

ЛОГИСТИЧЕН 

ЦЕНТЪР

с. Казичене, 

ул. “Индустриална”

02 4604051, 

53, 54 

helikonsklad@helikon.bg

Къде да намерите 
книжарници ХЕЛИКОН
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Областта Шампан, Фран-
ция, е известна с едни от 

най-добрите вина в света, а 
автентичният и скъп вкус на 
шампанското е запазена марка за 
местните производители. Ро-
залин пристига в малко френско 
градче със задачата да намери 
партньори за американската 
фирма – вносител на вина, в 
която работи. Тя не се вълнува 
от красивите гледки, не харесва 
вкуса на шампанското и не бле-
нува за лукса и престижа, които 
пенливото вино символизира. 
След като съдбата внезапно 
е отнела най-близкия ґ човек, 
Розалин копнее единствено за 
спокойствие и ново начало, за 
да избяга от хилядите въпроси, 
които я преследват.

Шампан я посреща с нови 
приятелства, пълни чаши с 
вино и вързоп със стари писма, 
които разказват красива лю-
бовна история, родила се сред 
мрачните и несигурни години на 
Първата световна война. Вре-
ме, в което местните намирали 
убежище сред тъмния лаби-
ринт от тунели под лозята на 
Шампан. Нощем галериите се 
превръщали в техен дом, който 
да ги предпази от свистящите 
куршуми и експлозии, а денем 
доброволци рискували живота 
си, за да спасят реколтата и да 

С аромат на тайни 
и любов!

Загадъчната 
италианка

Прелестна притча за живота 
и смъртта

Лозята на Шампан
Джулиет Блекуел
изд. “Софтпрес”
352 стр., 17,99 лв.

напълнят бутилките с шампан-
ско, с което един ден да полеят 
края на войната. Сред тях е 
и Луси – млада жена, която в 
наши дни Розалин опознава от 
пожълтелите листове. Какво се 
е случило с нея и какви тайни са 
останали скрити из тунелите 
на Шампан?

Красивото личице на моми-
ченцето Джована се е про-

менило, погрозняло е, а самата 
тя се е превърнала в непокорна 
тийнейджърка. Поне така из-
глежда. Но така ли е наистина? 
И в какво огледало трябва да се 
погледнеш, за да разбереш какъв 
си? Джована търси новото 
си лице в два града, които се 
ненавиждат и се боят един 
от друг: горният, лъскавият 
Неапол, надянал красива маска, 
и Неапол на низините, средище 
на крайности и вулгарност. Де-
войката се лута между тези два 
града, но в нито един от тях 
не намира отговор на терзаещи-
те я въпроси. Вълнуващ роман 
на трудното съзряване, 
„Измамният живот 
на възрастните” е 
поредната творба 
на загадъчната 
италианка, 
приковаваща 
вниманието 
на читателя 
до последния 
ред.

„Елена Феранте създава 
не просто история, 
а цял един свят.“

Ил Либрайо, Италия

„Феранте още 
веднъж показва, 
че е ненадмината.“

Таймс, Великобритания

Измамният живот 
на възрастните
Елена Феранте
изд. “Колибри”
352 стр., 18 лв.

Тази малка приказка е нещо 
повече от художествена 

творба. Като всеки литерату-
рен шедьовър тя далеч е над-
хвърлила жанровите си граници. 
Историята на странното зла-
токосо момче и неговия случаен 
възрастен приятел е прелестна 
притча за живота и смъртта, 
любов та и раздялата, красота-
та и преходността.

Tънката книжка на Антоан 
дьо Сент-Екзюпери оставя 
усещането, че в душата и на 
най-обикновения от нас живее 
по един крехък Малък Принц, 
дошъл за кратко от неведомия 
безкрай. И че всеки, преди да се 
отправи обрат но натам, е длъ-

жен да раздаде на оставащите 
тук своята обич, безкорист-
ност и по детски чиста 
мъдрост.

Книгата е в нов 
превод на Албена 
Стамболова.

Малкият принц
Антоан дьо Сент-Екзюпери
изд. “Хеликон”
96 стр., 4,95 лв.

Малкият принц
Антоан дьо Сент-Екзюпери
изд. “Хеликон”
96 стр., 4,95 лв.
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безсловесните и вижданията на 
предишните им собственици, 
които също живеят в при-
видната „свобода” на младата 
демокрация, но таят носталгия 
по стария строй. Воден от лю-
бопитство, авторът продъл-
жава своето пътуване из други 
посткомунистически страни 
като Грузия, Куба или Албания, 
където открива белези на същия 
стокхолмски синдром.

И заключава, че самите ние, 
посттоталитарните хора, сме 
като танцуващи мечки. В тази 
книга е достатъчно думата 
„мечка” да се замени с друга, 
например „българин”, „поляк”, 
„сърбин” или „румънец”, за да 
разберем какъв беше пътят ни 
към свободата и как се опи-
тахме и всъщност все още се 
опитваме да се примирим с 
нея. За онзи, който през целия 
си живот е живял на верига, 
запознанството със свободата 
съвсем не е лесна задача. Без зна-
чение дали говорим за дресирана 
мечка в клетка или за човек зад 
Желязната завеса.

Благотворител-
на галавечер е 

събрала елита на 
Ню Йорк, когато 
избухва бомба. Убит 
е един от организа-
торите. Детективи 
Зак Джордан и Кайли 
Макдоналд от отдел 
„Специални клиенти” 
едва са успели да изве-
дат кмета от мястото 
на експлозията, когато 
получават сигнал за друго 
убийство. 

Известна кинорежисьорка 
е открита мъртва в руините 
на изоставена болница. При-
тиснати от времето, кмета 
и началниците си, Зак и Кайли 
работят паралелно по двата 
случая. Към убийствата се при-
бавят хитро разработена схема 
за изнудване, мащабен обир по 
време на нелегална игра на покер 
с огромни залози... И едно дълго 
планирано отмъщение. 

Шокиращите разкрития, 
направени от детективите, 
могат да преобърнат живота 

на онези привилегировани граж-
дани, които отдел „Специални 
клиенти” трябва да защитава.

Преводът е на Стоянка 
Карачанова.

„Като видят човек – 
изправят се на задни 

лапи и започват да се покла-
щат отляво надясно. Все едно 

просят – както някога – хляб, 
бонбон, глътка бира, ласка, 
освобождаване от болката. 
Болката, която отдавна вече 
никой не им причинява.”

Полският репортер и пи-
сател Витолд Шаб-

ловски обикаля 
България, среща 
се с бившите 
мечкадари и 
с природоза-
щитниците, 
работили по 
„спасяването” 
на животните, 
посещава и сами-
те тях в парка 
им край Белица. И 
открива необик-
новени паралели 
между объркано-
то поведение на 

Ние като танцуващи мечки

Взривоопасен 
роман

Това не е 
обикновена книга

Тимъти Гартън Аш,  
сп. Foreign Affairs:

“Танцуващите 
мечки” е все 
едно Том Улф 

да напише обща книга 
с Франц Кафка или пък 
Милан Кундера да 
направи римейк на 
“Танцуващият с 
вълци”.

Взрив
Джеймс Патерсън

изд. “Хермес”
280 стр., 17,95 лв.

Танцуващите 
мечки
Витолд Шабловски
изд. “Парадокс”
256 стр., 16 лв.

Един сериен убиец няма да се 
спре пред нищо...
Това не е обикновена книга... 

Прочетете я на своя отговор-
ност.

Убиецът:
Неговото най-ценно при-

тежание е откраднато. Той 
трябва да си го върне на всяка 
цена!

Момичето:
Анджела Ууд просто искаше 

да даде урок на невъзпитания 
мъж. Тази чанта на пръв поглед 
беше като всички останали. 
Но когато я отвори, започна 
най-страшният кошмар в 
живота ґ.

Детективът:
Мистериозен дневник се 

появява на бюрото на Робърт 
Хънтър. Скоро става ясно, че 
жесток сериен убиец е на сво-
бода. И ако Хънтър не успее да 
го залови навреме, много хора 
ще умрат.

Написано с кръв
Крис Картър
изд. “Ера”
392 стр., 17 лв.
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Убийства 
в Кингфишър Хил
Софи Хана
изд. Ера
брой стр.: 296 
цена: 15.99 лв.

3 дни
Андерс Руслунд
изд. Сиела
брой стр.: 456 
цена: 18.90 лв.

Бегълка
Харлан Коубън
изд. Колибри
брой стр.: 416 
цена: 19 лв.

Стаено зло
Лиз Нюджънт
изд. Еднорог
брой стр.: 367 
цена: 17.90 лв.

 
 

Южняшка кръв
Гуен Бристоу
изд. Плеяда
брой стр.: 344 
цена: 18 лв.

Преследването 
на Касандра
Лайза Клейпас
изд. Ергон
брой стр.: 320 
цена: 16.99 лв.

Седмица край 
морето
Барбара Делински
изд. Хермес
брой стр.: 408 
цена: 17.95 лв.

Четирите кътчета 
на сърцето
Франсоаз Саган
изд. Колибри
брой стр.: 152 
цена: 15 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg
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Скоро ще е необходим 
отделен пътеводител 
за книжарници „Хели-

кон” в страната, а конкрет-
но жителите на Варна и 
онези българи, които все пак 
избраха родното Черномо-
рие за лятната си отпуска, 
да не съжаляват. Дори да са 
забравили да сложат книги в 
багажа, на тяхно разположение 
вече има цели три книжарници 

„Хеликон” в центъра на града, 
като към първата – на „Княз 
Борис I” № 17, се прибавиха 
нови две. Едната е на бул. 
„Сливница” 22, на метри от 
входа на Морската градина 
и в непосредствена близост 
до емблематичния за Варна 
хотел „Черно море”, точно 
срещу градинка „Севастопол”. 
Другата е на бул. „Владислав 
Варненчик” 48, в търговския 

комплекс „Образцов дом”, 
между Катедралния храм 
„Свето Успение Богородично” 
и Районния съд.

И трите книжарници са 
издържани в познатия дух, кой-
то наложи марката „Хеликон” 
за еталон в книгоразпростра-
нението в България. Богатият 
избор на нови заглавия и на 
тези, които са се доказали във 
времето, заедно с акценти-

те на книжарите и бързото 
обслужване ще накарат всеки 
скептик да се усмихне или 
най-малкото да не мърмори, че 
са го „цакали” с данък пясък и 
топла бира. Във варненските 
книжарници „Хеликон” изпра-
щат с хубаво четиво за плаж и 
в тон с нагласата за отмора и 
себепознание.

Попътен вятър на новите 
Хеликони!

Нови две книжарници на 
„Хеликон” работят във Варна Туристическият сезон се превръща в книжен
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„Приковаващ 
вниманието 
роман, превъзходно 
прецизен... Образът 
на природа с напълно 
унищожен животински 
свят съкрушава, 
чудатостите на Франи 
са очарователни, а 
преживените от нея 
злополучия и тайните, 
които я терзаят, 
вълнуват дълбоко.“

Booklist

Три второродни дъщери 
предприемат буйно пъте-

шествие през италианската 
провинция в опит да развалят 
старо семейно проклятие, 
което гласи, че никога няма да 
открият истинската любов.

От деня, в който Филомена 
Фонтана запраща проклятие 
срещу сестра си, нито една 
второродна дъщеря от фамили-
ята Фонтана не е открила ис-
тинската, вечна любов. Някои 
– като щастливо необвързана-
та сладкарка Емилия – вярват, 
че това е странно съвпадение. 
Други – като нейната, отчаяно 
търсеща любовта, братовчедка 
Луси – настояват, че прокля-
тието е истина. 

Но и двете се озадачават, 
когато тяхната пралеля им 
пише с изненадващо предложе-
ние: да я придружат до родната 
Италия, където на осемдесетия 
си рожден ден леля Попи ще 
срещне любовта на живота си 
на стъпалата на катедралата 
в Равело и ще разбие ужасното 
проклятие веднъж завинаги.

На фона на лъкатушещите 
венециански канали, хълмисти-
те тоскански полета и омагьос-
ващите селца по Амалфийското 
крайбрежие разцъфва неустоима 
романтика, сбъдват се съдби 
и се разкриват дълго пазени 
семейни тайни.

Нежен, крехък и несломим 
като птиците, които 

следва, разказът в романа „Пос-
ледната миграция” е едновре-
менно възторжена ода на 
нашия заплашен от гибел 
свят, шеметен порив 
към свобода и увлека-
телно четиво за 
онова, на което 
сме способни 
за любимите 
си хора.

Франи Сто-
ун е скиталец по 
душа. Докато 
плава по океански-
те течения и над гла-
вата ґ се реят птичи ята, 
тя има шанс да забрави за 
всичко, което е изгубила в 
живота си. Ала когато узнава, 
че любимият ґ вид птици 
са зас трашени от изчезване, 
Франи престава да скита без 

посока. Пристига в Гренландия 
с една-единствена цел: да на-

мери последното ято 
полярни рибарки и да 
ги последва в тяхна-
та последна мигра-
ция, най-дългата на 
света. Франи успява 
да убеди Енис Малоун, 
капитан на риболовния 
кораб „Сагани” да я 
качи на борда, и спечелва 
съгласието на екипажа с 
обещание, че птиците 
ще ги отведат до обилен 
улов.

Докато „Сагани” плава 

По следите на миналото

на юг, моряците постепенно 
разбират, че Франи крие мрачни 
тайни: сънува кошмари, трупа 
купчина неизпратени писма 
и е решена да последва поляр-
ните рибарки на всяка цена, с 
маниакално упорство. Когато 
историята за нейното минало 
започва да се разплита, Енис 
и екипажът са изправени пред 
въпроса накъде бяга Франи. Или 
от какво.

Последната миграция
Шарлот Макконъхи
изд. “My book”
336 стр., 18,90 лв.

Неустоима 
романтика

Прокълнатите сестри 
от Тоскана
Лори Нелсън Шпилман
изд. “Анишър”
464 стр., 19,90 лв.

Тази книга е адаптация за 
тийнейджъри на романа 

„Съкровищата на пътешест-
веника” от Анди Андрюс. 
Сюжетът на „Даровете 
на младия пътешест-
веник” следва този 
на оригинала, но 
тук главен 
герой е 
17-го-
диш-
ният 
Майкъл 
Холдър. Безгриж-
ните дни на младежа 
са прекъснати от серия 
злощастни обстоятелства, 
които водят до арест и обви-
нение в престъпна небрежност. 
А докато се опитва да оправи 
нещата, се оказва, че това е 
само началото и ударите на съд-
бата продължават да се сипят 
един след друг върху него. 

„Къде сбърках?”, „Какво 
бъдеще има човек като мен?”, 
„Защо точно аз?” Когато пуска 
безпомощно волана на кола-
та си преди поредния завой, 
Майкъл не предполага, че е сред 
малцината, избрани да получат 
отговор.

В „Даровете на младия пъ-
тешественик” ще участвате в 

битка от Гражданската война в 
Щатите, ще плавате на кораба 
„Санта Мария” към бреговете 
на неоткритата Америка, ще 
поговорите с Ане Франк в тай-
ната квартира, където тя се 
крие от нацистите. Тук заедно 
с Майкъл Холдър ще разберете, 
че никоя ситуация не е напълно 
безнадеждна и че има изход от 
всяка безизходица. И може би 
най-важното – че ключът към 
нашите стремежи и желания се 
намира в собствените ни ръце.

Ключът е 
в ръцете ни

Даровете на младия 
пътешественик

Анди Андрюс 
изд. “Скайпринт”

124 стр., 11,95 лв.
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Рядко излизат книги от 

Томас Бернхард, а появи ли се 

такава, става събитие. Ето го 

сега романа „Бетон“ в превод на 

Любомир Илиев. Впрочем здраво 

се потят всички  преводачи на  

големия австрийски писател, 

който е абсолютен виртуоз 

на думите и специалист по 

дългите безутешни изречения, 

и продължава да бъде сред най-

влиятелните интелектуалци 

в Европа. Обсъждат го като 

прозаик, поставят пиесите му 

като драматург, дори 30 години 

след неговата смърт.  

„Бетон“ е писана през 1982 

г. и в тази сравнително малка 

книга, около 180 стр., Бернхард, 

в типичния си маниер „поток на 

съзнанието“, разказва за един 

мизантроп и безделник-естет, 

който десет години се мъчи да 

напише първото изречение на 

биографията на композитора 

Феликс Менделсон-Бартолди. 

Героят му е на 48, живее нес-

мущаван от никого в огромна 

къща със седем стаи, съседите 

го смятат за луд, страда от 

всевъзможни болежки, чак 

собствената си сестра приема 

за дразнител, да не говорим 

за австрийското общество 

и материалния свят въобще. 

Парадоксът е, че докато 

размишлява философски, или 

грубо казано – мрънка за щяло 

и нещяло, този нереализиран 

човек се възползва от всички 

блага, които ненавистно от-

рича.Така решава да замине за 

Палма де Майорка, а дори двата 

куфара, които трябва да вземе, 

будят тежка съдбовна драма. 

Разбира се, би звучало твърде 

елементарно да приемем 

вторачването му в детайлите 

за мързел. Освен че предизвиква 

смях, книгата по-скоро поставя 

въпроса доколко е ефективен 

човек, който не може да излезе 

от ума си. Дали това не е белег 

на цялата немскоезична среда, 

разкъсвана от дилемата да 

бъде на висотата на своето 

историческо предопределение, 

или да се впусне без грам съпро-

тива по наклонената права на 

бюргерския комфорт, където 

духът става вкаменелост на 

материята, подобно на бето-

нена настилка от романа на То-

мас Бернхард. Насладете му се 

бавно и за контраст, какъвто е 

целил автора, тихо си пуснете 

музиката на Менделсон.    

ЛЮДМИЛА ЕЛЕНКОВА 
РАДИО „ХЕЛИКОН“

Капанът на ума

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Предателско сърце 
Кн.2 Хроники на 
Избавените
Мери Пиърсън
изд. Егмонт
брой стр.: 432 
цена: 16.90 лв.

Аса в небето
Редактор и съставител 
Джордж Р. Р. Мартин
изд. Сиела
брой стр.: 448 
цена: 20 лв.

Сплавта на закона 
(Мъглороден 4)
Брандън Сандерсън
изд. Артлайн Студиос
брой стр.: 736  
цена: 20 лв.

Сенките 
помежду ни
Триша Левънселър
изд. Артемис Букс
брой стр.: 320 
цена: 15.90 лв.

 
Хартуел 
Кн.3: Неизречени  
неща
Саманта Йънг
изд. Orange Books
брой стр.: 416 
цена: 16.90 лв.

Руж
Ричард Кършенбаум
изд. Кръг
брой стр.: 344 
цена: 18 лв.

Дървото на 
коприната
Джулиан Стокуин
изд. AMG Publishing
брой стр.: 600 
цена: 19.95 лв.

Неудачниците
Том Ракман
изд. Кръг
брой стр.: 400 
цена: 20 лв.

Само едно телефонно 
обаждане е нужно, за да 

върне Малъри Олдис в родния 
ґ дом на крайбрежието на Роуд 
Айлънд. Преди двайсет години 
тя е избягала оттам след тра-
гичен инцидент с близка на се-
мейството. Инцидент, който 
е разрушил брака на родителите 
ґ, отчуждил я е от сестрите 
ґ, сложил е край на връзката с 
първата ґ любов. Завръщането 
е емоционално и изпълнено с 
мъчителни спомени, мистерии 
и неразгадани тайни.

За Джой – тринайсетго-
дишната дъщеря на 
Малъри, всичко това 
е ново и непознато. 
Израснала без баща, 
тя жадува за голямо 
семейство и копнее да 
прекара повече време 
с дядо си, когото едва 
познава.

В рамките на 
седмица три жени 
ще пос тавят на 
изпитание силата на 
семейните връз-
ки и прия-
телските 
взаимоот-
ношения. И 
ще открият 
каква е ролята 
на любовта и 
спомените в живо-
та им.

Преводът е на Пепа 
Стоилова.

История за море, 
семейство и любов

„Интригуваща, 
стопляща сърцето 
история за 
неразрушимите 
семейни връзки.“

Publishers Weekly

„Прекрасно плажно 
четиво!“

Booklist 

Седмица край морето
Барбара Делински

изд. “Хермес”
408 стр., 17,95 лв.
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Съчинения Т.7: 
За неподчинението 
и други есета
Ерих Фром
изд. Захарий Стоянов
брой стр.: 688 
цена: 30 лв.

Законите на 
човешката природа 
(твърда корица)
Робърт Грийн
изд. Сиела
брой стр.: 832 
цена: 39 лв.

Обзавеждане и 
стил. Тайните на 
професионалистите 
по интериорен дизайн
Фрида Рамстед
изд. Бард
брой стр.: 240 
цена: 25 лв.

Дървената 
народна къща 
(твърда корица)
Стефан Стамов
брой стр.: 340 
цена: 50 лв.

 
 
“РЕАЛ” [Мадрид] - 
Кралете на Европа
Сантяго Сигеро
изд. Сиела
брой стр.: 244 
цена: 15.90 лв.

Около Исландия 
за 14 дни
Крум Крумов
изд. Вакон
брой стр.: 294 
цена: 19 лв.

Риба и пържени 
картофки - Моята 
невероятна година 
в Полша
Бен Ейткен
изд. Ера  
брой стр.: 248 
цена: 15.99 лв.

Две момичета, 
два катамарана
Джеймс Уоръм
изд. Вакон
брой стр.: 264 
цена: 19 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Съгласна съм с Габриел 
Марсел, че „любовта 

дарява безсмъртие” и че когато 
произнасяш: „Обичам те”, с 
това заявяваш: „Ти никога няма 
да умреш.” 

Няма да умреш, докато аз, 
който те обичам, съм жив и те 
помня.

Пиша тези спомени с тай-
ната надежда, че вие, моите 
читатели, ще обикнете също 
както живите, така и тези, за 
които аз си спомням. Обикнете 
ги, възкресете ги в своята па-
мет и в сърцата си. И така им 
подарете безсмъртие – пише в 
началните страници на своята 
книга „По бреговете на Нева” 
поетесата Ирина Одоевцева. 

Любимата ученичка на Гуми-
льов обрисува удивително жива, 

колоритна и интригуваща 
сбирка от портрети, събития, 
характери и стихове на поети 
от следреволюционното време. 
В нея ще срещнете някои от 
най-знаковите имена от руския 
Сребърен век: Николай Гуми-
льов, Осип Манделщам, Анна 
Ахматова, Александър Блок, Ан-
дрей Бели, Владимир Маяковски, 
Георгий Иванов, Михаил Кузмин, 
Фьодор Сологуб и др.

През 1921 г. тя заминава за 
Париж със съпруга си Георгий 
Иванов и живее там до 1987 г., 
когато на 92-годишна възраст 
се завръща в своя Петербург. 
Благодарение на феноменалната 
си памет в „По бреговете на 
Нева” тя възпроизвежда разгово-
ри, спорове, признания, които 
добавят нови щрихи към повече 

или по-малко познати 
имена от руския литера-
турен живот в началото 
на XX в. Разказва с възхита, 
любов и чувство за хумор, 
а живият ґ емоционално 
обагрен разказ помага на 
ценителите да се озоват в 
гладните и страховити 
преломни години 
в Русия, когато 
се създават ярки 
и емблематични 
литературни 
творби.

Преводач е Нели 
Пигулева.

Мъдростта е нещо непре-
ходно. От древността 

до днес в паметта на хората 
като в скрижали се съхраняват 
кратки безсмъртни наблю-
дения върху всичко, което се 
отнася до човека. Тези малки 
словесни бисери не познават 
нито времеви, нито тери-
ториални граници. Едничка-
та им цел е да ни помагат в 
битността ни на мислещи 
тръстики и да ни сочат пътя 
в житейската мъгла.

Насладете се на тази нова 
подборка с поговорки от цял 
свят, за да се убедите за поре-
ден път, че самопознанието 
ни е само на ръка разстояние 
от нас.

Сок от мислещи тръстики Едно общество става велико, 
когато възрастните мъже 

засаждат дървета,  
в чиято сянка знаят,  

че никога няма  
да седят. 

(гръцка поговорка)

* * *
Споделената радост е двойна 

радост, споделената тъга  
е половин тъга. 

(шведска поговорка)

* * *
Ако имаш много, раздавай от 
притежанията си, ако имаш 

малко – раздавай от сърцето си. 
(нилотска поговорка)

* * *
По-добре да ходиш без обувки, 

отколкото без книги. 
(исландска поговорка)

Тежко̀ на умния сред будали
Съставител Инна Учкунова
изд. “Хеликон”
112 стр., 7,95 лв.

Оживелият Сребърен век

По бреговете на Нева
Ирина Одоевцева

изд. “Изток-Запад”
424 стр., 19,90 лв.
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Бум(ел) на колелетата

Трима на бумел
Джером К. Джером
изд. “Хеликон”
268 стр., 12,95 лв.

Трима на бумел
Джером К. Джером
изд. “Хеликон”
268 стр., 
твърда корица 15,95 лв.

велосипедите, както и описани-
ята на екипировки, марките и 
конкуренцията помежду им са 
актуални и забавни и днес.

А любопитен факт за загла-
вието е, че актьорът и певец 
Хю Лори го чете за програмата 
„Книга за лека нощ” (Book at 
Bedtime) на Би Би Си през 2001 г.

Не си правете труда да 
търсите значението на думата 
„бумел” в английски речник (или 
в  Google Translate), няма да при-
съства там. Въпреки че Джером 
К. Джером ни е познат като 
обигран британски хуморист. 
Това е един своеобразен пъзел, 
който не бива разкрит на чита-
теля до последното изречение 
в романа. Думата е немска и 
означава пътешествие. По-
подробното значение можете 
да намерите, когато завършите 
книгата.

Малко са книгите в 
българската лите-

ратурна история, които 
биват обречени на забвение 
в продължение на повече 
от половин век. Една от 
тях е романът на Яна Язова 
„Война”.

Сюжетът се развива сред 
драматични за съвременната 
българска история събития 
– Втората световна война, 
смъртта на цар Борис III, 
бомбардировките над София, 
нахлуването на Червената 
армия в България, преврата от 
9 септември 1944 г. и т.нар. На-
роден съд. Според литератур-
ната критика именно „Война” 
е единственото произведение 
в рамките на половин век 
(или поне едно от малкото), 
в което истината за устано-
вяването на власт на Отечес-
твения фронт се представя без 
идеологически фалшификации и 
манипулации.

Поради това, след завърш-
ването му през 1946 година, 
ръкописът дълго време остава 
неизвестен за читатели и изсле-
дователи. Произведението за 
първи път вижда бял свят чрез 
откъси в списание „Летописи” 
в средата на 90-те години, а 
настоящото издание на „Бъл-

Драматичен 
роман

Софи Хана 
възкресява Поаро

гарска история” е първо след 
почти две десетилетия.

В романа ,,Война” ходът на 
историята противопоста-
вя един на друг двама стари 
приятели. Успоредно с личната, 
бурно се развива и обществе-
ната история, като в един 
момент двете стават едно. 
От този момент разказът 
потича драматично и стряска-
що, а благодарение на блестящия 
писателски талант на Яна 
Язова читателят съпреживя-
ва ужаса и неизбежността на 
събитията.

Война
Яна Язова

изд. “Сдружение  
“Българска история”

360 стр., 18 лв.

Еркюл Поаро пътува с лук-
созен пътнически автобус 

от Лондон до изключителното 
имение Кингфишър Хил. Призо-
ван е от Ричард Девънпорт, за 
да докаже, че годеницата му не 
е убила брат му Франк. Но има 
и едно странно условие – Поаро 
трябва да скрие истинската 
причина да е там от семей-
ството на Девънпорт.

По време на пътуването, 
разтревожена жена всява смут, 
като настоява, че ако остане 
на мястото си, ще бъде убита. 
А когато Поаро пристига, в 
дома на Девънпорт е откри-
то тяло с бележка, която 
гласи: „Зае седалка забранена, 
сега шапката ти разбита е с 
ръжена!” Каква е вероятност-
та двете убийства и стран-
ният инцидент да са свързани? 
Поаро е притиснат от 
времето и 

трябва да открие истинския 
убиец, преди невинна жена да 
бъде осъдена.

Софи Хана продължава да 
вдъхва живот на най-известния 
детектив в света. Световно-
известната английска писа-
телка, спечелила доверието на 
наследниците на Агата Кристи, 
отново създава изключително 
заплетена мистерия, която 
съдържа всички елементи на кла-
сическите истории на Първата 
дама на криминалния жанр.

Убийства 
в Кингфишър Хил

Софи Хана
изд. “Ера”

296 стр. 15,99 лв.

„Трима на бумел” е продъл-
жeнието на бестселъра 

„Трима души в една лодка (без да 
става дума за кучето)”. Героите 
са същите, лодката е заменена за 
велосипеди, кучето го няма.

Тримата вече познати ни 
герои яхват своите колелета 
и потеглят за немската Черна 
гора. Книгата е продължение, 
което достойно допълва своя 
предшественик. Освен китни 
пейзажи и много терминология 
за велосипеди, Джером предста-
вя и характера на немците пос-
редством присъщия си тънък 
хумор. Разкрива част от образа 
на типичния германец, поне 
такъв, какъвто е бил виждан 
от британците по това време. 
Книгата дори е изучавана дълго 
време в немските училища.

Романът е написан в края на 
Викторианската ера, която 
ражда явлението, познато 
като „бум на колелетата”. Тя 
започва с изобретяването на 
колелото на две гуми. Много 
от коментарите на Джером за 
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ИНТЕРВЮ НА  
ENTERTAINMENT WEEKLY

– Новата ви книга със си-
гурност ще изненада и шокира 
читателите ви.

– Благодаря! Моят колега и 
близък приятел Том Перота 
казва, че това са всъщност три 
книги: първо е книга за търсене-
то на самоидентичност. След 
това е книга за брака. И накрая – 
за една мистерия. Мистерията 
надделява.

– Има ли обща линия, 
която обединява всичките ви 
романи?

– Във всички се появяват 
няколко натрапливи фикс идеи. 
Осъзнах го едва когато пишех 
седмата си книга. Във всяка 
една обаче присъства въпросът 
„Какво означава семейството. 
Какво е определението за семей-
ство?”. Дали водеща е кръвната 
връзка, или изборът?

– Какво друго неизменно 
присъства?

– Мисля, че идеята за 
честта. За баща ми най-важно-
то беше да си честен човек. 
Възпита ни по този начин и 
единственото, което знам със 
сигурност, е, че не съм пасив-

но-агресивен. Просто не съм 
такъв.

– Вие сте си определено 
агресивен.

– (Смее се) Да, определено 
агресивен. Хубаво би било, 
ако светът, до известна 
степен, бе устроен по този 
начин. Аз пиша за гангстери, 
но не мисля, че те са добри-
те момчета. Но защо е така, 
ето, виждаме, че хората от 
Уолстрийт може да вършат 
много по-ужасни неща, откол-
кото средностатистически-
ят мафиот и въпреки това не 
са санкционирани.  

– Какви са отношенията 
ви с режисьорите, с които 
сте работили – 
Клинт Истууд 
(„Реката на тай-
ните”), Мартин 
Скорсезе („Злоко-
бен остров”), Бен 
Афлек („Те живеят 
в нощта”)? 

– Изключително добре 
се сработихме с Клинт и с 
Бен. С Марти проведохме три 
страхотни разговора и дотук. 
Стилът му е: „Снимаме”, 
точка. И когато Марти снима, 
той снима. Все едно си просто 

гост, отбил се на снимачната 
площадка за малко, помахваш му 
и изчезваш. 

– Какъв съвет бихте дали 
на читателите и изобщо на 
хората днес?

– Четете всичко, до което 
можете да се доберете! Семей-
ството ми беше от работни-
ческата класа. Нямахме книги, 
само няколко енциклопедии 
и Библията. Прочетох я от 
кора до кора, когато бях дете 
– Библията има забележителна 
история и наратив. После май-
ка ми чу от монахините – може 
би единственото мило нещо, 

което монахиня някога е каз-
вала за мен, че ми харесвало 
да чета. Така че мама ме 
заведе в библиотеката. И 
до днес редовно дарявам 
книги за библиотеки. Без 
библиотеките нямаше да 
седя тук сега.

Четете всичко! Холивуд обича Лихейн. След успеха на филмовите версии на 
„Реката на тайните”, „Злокобен остров”, „Те живеят в нощта” 
и „Gone Baby Gone” той е един от най-търсените сценаристи. В 
момента работи по адаптацията на новия си роман „Откакто 
те срещнах”, последният необикновен обрат за Лихейн, чиито 
творби се отличават с комбинация от популярните елементи 
на трилъра и литературна изтънченост. 

Откакто те срещнах
Денис Лихейн
изд. “Интенс”
472 стр., 19 лв.

Да го овладеем!„В тази епоха на 
изкуствено възмущение 
и постоянно разсейване 
способността да запазиш 
вътрешен покой е може 
би по-важна от всичко. 
Книгата на Райън Холидей 
възражда древната 
мъдрост и призовава за 
тих живот на фона на 
шумния и неспокоен свят.“

Марк Менсън

„В днешния свят 
опасностите са много, 
а най-голямата от тях 
се крие в постоянните 
смущения и дребнави 
проблеми, които ни карат 
да живеем без цел и 
смисъл. В тази книга, един 
майсторски синтез на 
източната и западната 
философия, Райън Холидей 
ни учи как да се фокусираме 
върху важното на фона на 
понякога затрупващите ни 
конфликти и проблеми на 
XXI век.“

Робърт Грийн

Изкуството 
да бъдеш спокоен
Райън Холидей
изд. “Сиела”
276 стр., 15 лв.

Как да запазим самообладание, 
когато всичко сякаш се 

срива около нас? Как да намерим 
щастие и да постигаме успехи в 
един свят, който е извън нашия 
контрол и често ни изненадва 
по най-неприятни начини? Може 
ли човек да продължава да рабо-
ти и да дава всичко от себе си, 
ако непрекъснато е затрупван 
с излишна информация, лоши 
новини, страсти и изкушения?

Райън Холидей чертае пътя 
към това невероятно само-
обладание, към покоя, който 
е нужен, за да успеем. В духа 
на своите предишни книги – 
„Твоето его е врагът” и „Дарът 
на трудностите” – той черпи 
от мъдростта на големите 
философски течения и религии 
и от историите на значими 
личности – от Марк Аврелий и 
Конфуций до Чърчил и Кенеди, 
за да подчертае огромното 
значение на спокойствието в 
човешкия живот.

В една епоха, в която сме 

подложени на невероятен ин-
формационен шум и всяка криза 
по света бива преувеличавана 
и набивана в главите ни от ме-
дии, социални мрежи и тролове, 
това спокойствие е ключ към 
по-щастлив и смислен живот и 
противоотрова на смазващия 
ни стрес.

Да приемем, че сме част от 
нещо по-голямо, да се възхи-
тим на обикновените неща 
от живота и да се потопим в 
красотата на мига, да загърбим 
егото, да надмогнем себе си и да 
потърсим в покоя сила – именно 
на това изкуство ни учи тази 
книга.

Това изкуство са владеели и 
мнозина от великите лидери, 
мислители, артисти и атлети, 
които в правилния момент 
са успявали да преодолеят 
собствения си темперамент, 
да се абстрахират напълно от 
напрежението, смущенията, 
страховете и съмненията и да 
направят това, което е нужно.
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„Забележителна 
биография... 
великолепен разказ 
за един творчески 
гений.“

Дейли Мейл

„Докосва всички 
страни на показния 
и скандален свят 
на рокендрола... 
великолепно 
четиво.“

Тайм Аут

Енергийно 
балансиране: 
Процес на 
извисяване
Даян Стейн
изд. Аратрон
брой стр.: 216 
цена: 7 лв.

Раздвижи 
своите гени
Кейти Боуман
изд. Асеневци
брой стр.: 320 
цена: 24.95 лв.

Защо тийнейджърът 
не ми говори
Д-р Джон Коулман
изд. Асеневци
брой стр.: 262 
цена: 19.95 лв.

Di Vino Guide 2020 
Най-добрите български 
вина/ The best bulgarian 
wines + класация
изд. Гурме ЕООД
брой стр.: 215
цена: 15 лв.

 
 
Прокрустовото ложе 
(твърда корица)
Насим Никълъс Талеб
изд. ИнфоДар
брой стр.: 144 
цена: 9.90 лв.

Афоризми от 
Стефан Цвайг: 
Между власт и 
морал рядко  
има връзка 
изд. Кръг
брой стр.: 124 
цена: 6.03 лв.

Уитни Хюстън - 
Песен за теб
Робин Крофърд
изд. Бард
брой стр.: 280 
цена: 19.99 лв.

Готови на всичко. 
Как вманиачените 
лидери постигат 
необичайното
Робърт Брюс Шоу
изд. Алекссофт
брой стр.: 368 
цена: 19.99 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Роден под името Фарух 
Булсара на остров Занзи-

бар, Фреди Меркюри печели 
световна слава като фронтмен 
на Queen – една от най-извест-
ните британски рок банди 
на всички времена. В своето 
изследване на неговия живот и 
кариера Лора Джаксън разкри-
ва много истини за култовия 
ексцентрик и припомня както 
сценичния образ на Фреди, така 
и неговата истинска същност, 
човекът зад кулисите, раздиран 
от терзания, противоречия и 
преливащ от вдъхновение. 

Включени са ексклузивни ин-
тервюта с някои от най-близ-
ките приятели на певеца чак до 
трагичната му смърт, включи-

телно с първите членове 
на бандата Queen.

Лора Джаксън 
превръща в бестсе-
лъри биографиите на 
световни рок легенди 
и звезди от света на 
киното. В продълже-
ние на двайсет години 
тя проследява живота 
на известните, като 
черпи информация от 
най-близките им хора, 
и успява да създаде 
изненадващо точни и 
изключително прециз-
ни биографии.

Eдин книжар, един убиец и 
осем от най-заплетените 

случаи в криминалната лите-
ратура

Малкълм Кършоу работи 
в книжарница „Старите 
дяволи” и е запален фен на кри-
миналните романи. Преди го-
дини той публикува в блога на 
книжарницата лична класация 
на най-трудните за разкриване 
убийства в литературата. В 
списъка „8 перфектни убий-
ства” попадат класики като 
„Азбучни убийства” на Агата 
Кристи, „Тайната история” 
на Дона Тарт и „Непознати 
във влака” на Патриша Хай-
смит, но въпреки очакванията 
на Малкълм статията не се 
радва на особен интерес.

Или поне не в началото. 
Защото днес именно списъкът 
е причина на вратата на кни-

жарницата да почука ФБР.
Оказва се, че няколко нераз-

решени убийства от послед-
ните месеци обезпокоително 
напомнят престъпленията, 
описани в списъка на Малкълм. 
При това част от уликите 
недвусмислено доказват, че 
убиецът познава мълчаливия 
книжар, следи всяка негова 
стъпка и е наясно с тайни, 
които Мал не е споделял с 
никого. Включително тъмни 
подробности за мъртвата му 
съпруга.

За да се предпази, Малкълм 
започва сам да издирва потен-
циални заподозрени. Но онези, 
към които се насочва, се прев-
ръщат в следващите жертви 
от дяволския списък. И скоро 
примката около собствения 
му врат се стяга така, че е 
невъзможно да избяга.

Примката 
се затяга

Осем перфектни 
убийства
Питър Суонсън
изд. “Софтпрес”
280 стр., 17,99 лв.

Фреди Меркюри: 
биография

Лора Джаксън
изд. “Сиела”

260 стр., 16 лв.

За феновете на 
Queen
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„Светът на диска” 
в специално 
издание
Някои неща в тази книга 

може да са добре известни, 
и ще кажете: „Ама то това 
всеки го знае”. Но Поредицата 
за Света на Диска, която в 
много случаи заема от фолклора 
и митологията и пътьом ги 
върти, суче и оплита, трябва 
да е най-наблъсканата с обясни-
телни бележки съвременна книж-
на поредица, която съществува. 
А едно от нещата, които сме 
научили в живота си, е това, 
че не са много хората, които 
знаят ония работи, дето всеки 

ги знае.
Но има 

такива неща, които не 
бива да забравяме, и те се свеж-
дат предимно до това откъде 
сме дошли и как сме стигнали 
дотук, както и историите, 
които сме си разказвали по 
пътя. Фолклорът не засяга само 
миналото.

Той всекидневно расте, 
цъфти и дава семена заради 
вроденото ни желание да 
контролираме нашия свят чрез 
удовлетворителни повество-

вания.
Подгответе се за ис-

тории за богове, елфи, де-
мони, герои, вещици, Смърт 
и много други, които превръ-
щат Поредицата за Света на 
Диска в една от най-великите и 
пълнокръвни литературни саги.

Книга 2 от 
„Хроники на 
Избавените“

Книга 1 от 
„Хроники на 
Избавените“

Фолклорът 
на Света на диска

Тери Пратчет и 
Джаклин Симпсън

изд. “Сиела”
376 стр., 19,99 лв.

Оттук идва езикът на 
познанието, детето ми, език, 
древен като вселената.

Умението да виждаш без очи, 
да чуваш без уши. 

Вярвай в силата си. 
И един ден ще научиш дъще-

ря си на същото.

Принцеса Лия от Мориган 
и принц Рейф от Далбрек 

са заложници на варварското 
кралство Венда и шансовете 
им да избягат не са особено го-
леми. В отчаян опит да спаси 
живота на принцесата Кейдън 
– изпратеният по петите 
ґ убиец – споделя с комисаря 
на Венда, че Лия притежава 
дарбата на предците си. А ин-
тересът на комисаря към нея е 
по-голям, отколкото някой би 
могъл да предположи.

Междувременно всичките 
представи на принцесата се 
преобръщат с главата надолу... 
Рейф я заблуди с лъжите си, но 
пожертва свободата си, за да 
я защити. Наемният убиец 
Кейдън сега се застъпва за жи-
вота ґ. А венданците, които 
Лия винаги е смятала за диваци, 
може би ще променят нейните 

Имало едно време, дете 
мое, една принцеса, не 

по-голяма от теб. Целият 
свят бил в краката ґ. Свет-
лината се подчинявала на 
волята ґ. Слънцето, луната 
и звездите изгрявали и заляз-
вали 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 кралство-
то си изгоден съюз, като 
се омъжи за принц, когото 
никога през живота си не 
е виждала. Но сватбата е 
измама – както за Лия, коя-
то мечтае за онази вечна, 
споделена любов, която 
никога няма да има, така и за 
младоженеца, тъй като дар-
бата 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 устройва нов, 
различен живот, в който 
може да бъде обикновеното 
момиче, без задължения към 
страната и народа. Живот, 
в който дори може да се 

Предателско сърце
Мери Пиърсън
изд. “Егмонт”
432 стр., 16,90 лв.

Измамна целувка
Мери Пиърсън
изд. “Егмонт”
448 стр., 16,90 лв.

дълбоко вкоренени предразсъ-
дъци.

Докато се бори със своята 
дарба и със самата себе си, Лия 
трябва да направи важни избо-
ри, които ще засегнат нейното 
кралство... и собствената ґ 
съдба.

поласкае от вниманието на 
двама мистериозни, 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...
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Защо колите 
не се движат 
с ябълков сок? 
(твърда корица)
Кира Върмонд
изд. Прозорец
брой стр.: 80 
цена: 19 лв.

Коалата, която 
разбра, че може
Рейчъл Брайт
изд. A&T Publishing
брой стр.: 32 
цена: 7.99 лв.

Герда. История за 
смелост в морските 
дълбини
Адриан Махо
изд. Робертино
брой стр.: 27 
цена: 14.90 лв.

Приключенията 
на Пинокио 
(луксозно издание)
Карло Колоди
изд. Труд
брой стр.: 208 
цена: 30 лв.

 
 

Детска енциклопедия: 
Динозаврите 
изд. Пан
брой стр.: 32 
цена: 6.50 лв.

Детска 
енциклопедия: 
Човешкото тяло
изд. Пан
брой стр.: 32 
6.50 лв.

Откриватели: 
Професиите. 
Енциклопедия 
с капачета
(твърда корица)
изд. Фют
брой стр.: 14 
цена: 17.90 лв.

Как Йони побеждава 
зъбните чудовища
(твърда корица) 
изд. Фют
брой стр.: 16 
цена: 14.90 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Каква е вероятността един 
британец да се премес-

ти в Полша, за да работи 
в магазин за риба и пържени 
картофки?

Пътуващият писател Бен 
Ейткен заминава за Полша 
за една година, за да разбере 
защо толкова много поляци 
напускат страната си. Той 
резервира най-евтиния полет 
– до град Познан, и започва да 
живее като местен. 

Бен прекарва времето си 
в пътуване и изследване на 
страната и местните хора и е 
очарован от културата, тра-
дициите, изключителното 

Англичанин става поляк
гостоприемство и богатата 
история на Полша. Той отся-
да при монахини край Краков, 
получава неустоимо предложе-
ние за работа от скептичен и 
намусен фермер, присъства на 
полска сватба и прекарва 
Бъдни вечер с непозна-
то семейство по стара 
коледна традиция. 

Този откровен, 
написан с невероятно 
чувство за хумор пътепис 
е личният разказ на Бен за 
една неподправена, многооб-
разна страна, която с право се 
гордее с цветната си идентич-
ност.

Риба и пържени картофки - 
Моята невероятна 
година в Полша
Бен Ейткeн
изд. “Ера”
248 стр., 15,99 лв.

„Как се 
чувст-

ваш днес?” 
е забавна и полез-
на книга, която 
ще ви помогне да 
научите детето си 
как да разбира и да 
изразява продуктив-
но и положителните, 
и отрицателните си 
чувства. 

Базирана на новатор-
ски методики, тя ви 
дава инструментите, от 
които се нуждаете вие и 
вашето дете, за да се спра-
вите с чувствата, без всичко да 
свършва със сълзи!  

Преводач е Диляна Георгиева.

Идеалният начин да разговаряте 
с детето за емоциите „Книгата е отличен 

начин да помогнете на 
децата да разберат и 
управляват емоциите си, 
като същевременно ги 
уверявате, че е съвсем 
нормално да се чувстват 
по този начин. Дръжте я 
под ръка за всички тези 
трудни моменти!“

Sarah Brew,  
www.parentsintouch.co.uk

„Тази книга предоставя 
инструментите, от 
които децата се нуждаят, 
за да се справят с 
чувствата си... Съдържа 
чудесни обяснения!...“

Martine Horvath,  
Early Years Educator 

magazine

Как се чувстваш днес?
Моли Потър и Сара Дженингс

изд. “Хермес”
32 стр., 9,95 лв.

МОЛИ ПОТЪР е бестселъров 
автор на над 30 книги за 
емоционална интелигентност, 
креативно мислене и др. Пове-
че от 19 години работи с деца 
в различни училища и образова-
телни центрове. Разработва и 
провежда обучения и програми, 
свързани с поведението и емо-
ционалното развитие на деца 
във всички възрастови групи. 
Разнообразният опит се оказва 
изключително полезен по време 
на работата по книгите є, 
които помагат на родителите 
да разговарят с децата си по 
трудни за обсъждане теми.  

ЗА АВТОРА
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Семейно ранчо в Биг Сър и 
холивудска династия са сър-

цето на новия вълнуващ съспенс 
на Нора Робъртс.

Кейтлин Съливан е от холи-
вудска фамилия и на десет е вече 
звезда. Но все още обича да си 
играе на криеница с братовчеди-
те си… докато един ден изчезва 
по време на игра.

Кейт е умна и находчива и 
успява да се измъкне от ръцете 
на похитителите си. Тийней-
джърът Дилън Купър е шокиран, 
когато открива израненото и 

ужасено момиченце в кухнята на 
семейното ранчо в Биг Сър. Но 
след като научава историята 
ґ, семейството му ґ осигурява 
убежище и утеха и се обажда 
веднага на близките ґ.

Бедите на Кейт не приключ-
ват дотук. Открива предател-
ство, което ще изпрати човек, 
на когото е вярвала, в затвора. 
Следват години в Ирландия, 
където е защитена, но в душа-
та ґ се надига безпокойство. 
Когато най-сетне се връща 
в Лос Анджелис с надеждата 

отново да се снима във филми 
и да преодолее травмата, тя не 
знае, че в нощта на отвличане-
то са покълнали две семенца – на 
голяма любов и на непреодолимо 
желание за отмъщение.

Убежище
Нора Робъртс
изд. “Бард”
508 стр., 17,99 лв.

Любов и отмъщение

Одисея сред 
алигатори и спомени
Новата книга на Робърт 

Маккамън – „Безумие” – 
разказва историята на Дан 
Ламбърт – отчаян, болен от 
левкемия и разкъсван от мрачни 
спомени ветеран от Виет-
нам, който в миг на безумие и 
сляпа ярост убива човек и сега 
е принуден да избяга от закона 
в обширните тресавища на 
Луизиана. Но по петите му е 
не само полицията; преследва 
го и най-причудливият екип 
от ловци на глави, кръстосвал 
някога тази земя: един смахнат 

имитатор на Елвис Пресли и 
бивш участник в представление 
с изроди – безмилостен двуглав 
мъж с три ръце.

Докато бяга към тресави-
щата в търсене на спасение и 
изкупление, Дан среща млада 
жена, която също е предприела 
подобно пътуване. Също като 
него Ардън Халидей носи голямо 
бреме – грозен родилен белег, 
който обезобразява полови-
ната от иначе красивото ґ 
лице. Наранена от погледите, 
съжалението и отвращението, 

тя е тръгнала да дири Сияйно-
то момиче – легендарна духовна 
лечителка, която да я отърве 
от белега и от страданията ґ.

Събрани от обстоятел-
ствата, те обединяват сили, 
за да се спуснат заедно в опасно 
пътешествие през мрачни 
територии, населени с крадци, 
убийци, наркопласьори и алига-
тори – една одисея, която ще 
ги отведе до мистериозните 
дълбини на човешкото сърце... и 
ще им припомни защо си струва 
да се живее. 

Безумие
Робърт Маккамън
изд. “Изток-Запад”
400 стр., 21 лв.

„Четирите кътчета на 
сърцето” (издаден през 

2019 г.) е последният, недовър-
шен роман на Франсоаз Саган, с 
предговор от сина ґ Дени Вест-
хоф. Историята ни пренася в 
заможно френско семейство в 
провинциален град с неговите 
драми и фарсове, с фалша, но и с 
искреността и отчаянието на 
членовете му. Запознаваме се с 
грубия, но може би добросърде-
чен Анри, с красивата и студена 
Мари-Лор, с чувствителната ґ 
майка Фани и главно, с очарова-
телния Людовик, син на Анри и 
съпруг на Мари-Лор. Претърпял 
автомобилна катастрофа, 
обявен за психически нестабилен 

от продажни лекари, щаст-
ливо влюбен, Людовик ще 
се опита да докаже, че 
не е луд, на приема, 
подготвян от 
семейството му. 
Как ще се развият 
отношенията между 
героите, какво ще се случи 
на приема, ще надделеят ли 
„доб рите” и не на последно 
място, кои са четирите кътче-
та на сърцето – тези въпроси 
определено ще раздвижат въоб-
ражението на читателите.

А романът, който, както 
пише синът ґ в предговора, 
„предизвиква литературен 
циклон, съпроводен от медийно 

земетресение”, доба-
вя финален щрих към богатото 
творчество на писателката.

Преводач е Красимир 
Петров. 

Роман, предизвикал
циклон

Четирите кътчета 
на сърцето

Франсоаз Саган
изд. “Колибри”
152 стр., 15 лв.
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Татко
Хелена Кралич
изд. СофтПрес
брой стр.: 24 
цена: 4.99 лв.

Теди и голямото 
наводнение
(твърда корица) 
Катарина Мацурова
изд. Робертино
брой стр.: 32 
цена: 14.90 лв.

Как се загубил 
таралежът Гошко. 
Три приказки за 
животни
(твърда корица) 
изд. Ина
брой стр.: 46 
цена: 17 лв.

От сърце. Книга 
за добротата
(твърда корица) 
Алисън Грийн
изд. Мармот
брой стр.: 48 
цена: 22 лв.

Тервел. Роденият 
да побеждава 
(книга-игра)
Димитър Петров
изд. Сдружение 
“Българска история”
брой стр.: 448 
цена: 19 лв.

Били Айлиш: 
Най-страхотната 
книга за 
феновете 
изд. Егмонт
брой стр.: 96 
цена: 12.90 лв.

Принцеса 
в действие
Кони Глин
изд. Труд
брой стр.: 272 
цена: 15.99 лв.

Скълдъгъри  
Плезънт - Бедлам
Дерек Ланди
изд. Артлайн Студиос
брой стр.: 646 
цена: 20 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Една година след трагичната 
загуба на съпруга си Дейзи 

кани трите им пораснали деца 
на почивка във Венеция. Ще 
бъде отново както преди – 
всички заедно в родния град на 
баща им, Лео.

Обаче... Бракът на Марк 
се разпада. И за да не провали 
жадуваното от майка му съби-
ране, той убеждава съпругата 
си да се преструват, че всичко 
е наред. Анна пък крие провала 
на актьорската си кариера. А 
Ели е твърдо решена да отбяг-
ва разговорите за постъпване в 

университет.
Сред 

очарованието 
на тесните 
калдъръмени 
улички, мостчетата 
и романтичните канали на 
Венеция нервите на всички са 
опънати до краен предел. А 
шокираща тайна от миналото 
на Лео ги кара да преосмислят 
представите си за семейство-
то, любовта и щастието. 

Ще успеят ли Дейзи и деца-
та ґ да приемат промените, 
които са настъпили с всички 

тях? Под лъчите 
на адриатическото 
слънце те се изправят 
пред съдбовен избор, който 
ще преобърне живота им.

Преводът е на Пепа Сто-
илова.

Да преоткриеш 
любовта

Да се срещнем 
във Венеция

Барбара Ханей
изд. “Хермес”

328 стр., 15,95 лв.

Жена прави любов с индианец, уха-
пан смъртоносно от змия, и той 

оцелява като по чудо. Тя зачева и ражда 
дъщеря, която нарича Ева, „за да обича 
живота”. Така започва един от най-
прочутите романи на Исабел Алиенде, 
разказващ за живописните приключения 
на Ева Луна. Тя е отгледана в дома на 
ексцентричен лекар, който мумифицира 
трупове, и в чийто дом майка ґ прис-
лужва. На шест години осиротява и 
нейната чернокожа кръстница започва 

да ґ намира слугинска работа в поредица 
от странни домове с метафорично зна-
чение, последния от които Ева напуска 
с гръм и трясък, като изпразва пълно 
цукало върху главата на министър от 
правителството. Но това е много мал-
ка част от житието на невероятната 
Ева, която бяга от потисничеството, 
като разказва приказки. Романът на 
Алиенде, който е по същество апотеоз 
на свободата във всичките ґ нюанси, 
прелива калейдоскопично от екзотична-
та смес на странното и фантастично-
то, чувственото и еротичното, за да 
остави със зрялата си проза незаличимо 
впечатление у читателите от цял 
свят.

Преводач е Венцеслав Николов.

Апотеоз 
на свободата

Ева Луна
Исабел Алиенде
изд. “Колибри”
360 стр.
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Чехов си имал дори 
двама любимци

Подарил му ги приятел, който също бил 
писател. Драматургът ги нарекъл обаче на… 
две лекарствени средства – брома и хинина. 
Измислил им и писателски фамилии. Род-
нините на Чехов разказват как той водел 
дълги забавни разговори със своите Бром 
Исаевич и Хина Марковна, а те му отвръ-
щали с предани погледи в очите.

Селинджър делял 
дните си с шнауцер

Създателят на „Спасителят в ръжта” 
обичал да казва, че само две същества на све-
та го разбират истински. Имал пред-
вид сина си Матю и своето куче 
Бени. Знае се обаче малко как 
точно се е озовал Бени в дома 
на писателя. Единствената 
налична информация е тази, че 
Селинджър го води в Щатите 
от Германия през 1946 г.

Дикенс е страстен 
любител на кучетата

Наред с това, че имал домашни любим-
ци, с охота ги правел и герои на книгите си. 
Кучешки образи има например в „Приключе-
нията на Оливър Туист” и „Дейвид Копър-
фийлд”. Запазена е статия, написана от пи-
сателя, в която той изтъква колко полезна 
работа върши единственият лондонски 
приют за кучета и котки по онова време. 
Дикенс обяснява колко важно е четириноги-
те да получават любов и адекватни грижи. 
Неговото писание изиграло ключова роля за 
общественото мнение. Така организацията 
успяла да си извоюва много по-добри усло-
вия на съществуване.

Ерих Мария Ремарк не 
можел без тях вкъщи

Според писателя точно кучетата 
му създавали чувството, че си е у дома. 
Интересното е, че първите си две кучета 
нарекъл с едно и също име – Вулф. Послед-
ното пък било териер, който вече носел 
името Били.

Агата Кристи посветила 
книга на кучето си

Става дума за романа „Безмълвният сви-
детел”. Там в сюжета е замесен териерът 
Боб. Именно него разследва Еркюл Поаро за 

странен инцидент. Само дето обвиняеми-
ят май… не може да говори. Посвещението 
на романа е на кучето Питър, когото 
писателката нарича „мил приятел”.

Джон Стайнбек пропътувал 
Америка с куче

Става дума за по-късния период от жи-
вота му, след прекарания инфаркт. Тогава 
писателят решил да се възстанови, като 

се отдаде на пътешествие из необятната 
си родина. Осигурил си кемпер, който да 
му предлага всичко потребно по пътя. Но 
най-важното нещо от пътешествието бил 
спътникът му – пудел на име Чарли, за кой-
то авторът на „Улица Консервна” казвал, 
че е „роден дипломат” и „добър приятел”. 
Странният дует изминава по пътищата 
общо 19 хил. км, като прекосява границите 
на 37 щата. Стайнбек установил, че едно 
куче може да помогне на хората да преодо-
леят границите и помежду си. Много от 
разговорите всъщност започвали с неиз-
менното: „Каква порода е кучето ви?” Пък 
и Чарли бил прекрасен слушател. Логично, 
родила се и книга – „Пътешествия с Чарли”.

Стивън Кинг има особена 
връзка с кучетата

Между другото, точно куче за малко да 
стане причина за преждевременната смърт 
на Краля през 1999-а. Тогава писателят 
е блъснат от преминаващ автомобил, 
докато прави сутрешния си крос. Шофьо-
рът се оправдава със своето куче, което 
се разлаяло на съседната седалка и така го 
разсеяло. В резултат Стивън Кинг получава 
множество наранявания и фрактури и дълго 
време остава на легло. Най-необикновеното 
в тази история е, че дългите дни писате-
лят прекарвал с друго куче – своето корги 
Марлоу. Смята се, че именно Марлоу е вдъх-
новил автора на толкова много бестселъри 
за образа на куче в знаменитата поредица 
„Тъмната кула”.

Известните писатели 
обичат животните

Четириногият приятел сякаш отговаря 
на характера на един писател – може да му 
изчетеш какво ново си написал, без да те 
критикува, или да те близне утешително, 
докато се оплакваш, че музата никаква я 
няма. Верен приятел като кучето винаги 
е готов за разходка, че да си прочистиш 
главата. Пък и дори книгата да е провал… 
пак ще си остане твой приятел!

По материали от “Книжен континент”. Пълния текст четете в Лира.бг.

Кучетата 
често намират 

място и в 
книгите им

Чарлз Дикенс

Антон Чехов Агата Кристи
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Призрачни сови 
и други загадки
Всъщност, призрачните сови 

никак не са призрачни, а са 
си съвсем реален вид. Учените 
ги познават под латинското 
име Tyto аlba, известни са още и 
като забулени сови или сребърни 
сови. Срещат се и у нас, макар и 
изключително рядко. Безшумни 
нощни ловци с изключително 
остър слух, те трудно могат да 
бъдат изненадани и неслучайно 
са голямото предизвикател-
ство за всички наблюдатели на 
птици. Така е и с Рамон Корасон 
– тайнственият художник 
на птици от новия роман на 
Лорън Сейнт Джон.

В „Загадката на призрачната 
сова” познатата и обичана у 
нас великобританска писателка 
отново повежда българските си 
читатели в едно вълнуващо и 
изпълнено с неочаквани обрати 
приключение. Пътищата на 
тайни агенти, художник на 
птици с неясно минало, въз-
растна библиотекарка с болни 
крака, но изпълнена с любопит-
ство, и едно 12-годишно момиче 
с остър ум и голямо сърце се 
преплитат на страниците на 
книгата. 

12-годишната Кат Улф обича 
животните, а и няма как да е 
другояче, когато май-
ка ти е ветерина-
рен лекар. Двете се 
местят в краси-
вото градче Блубел 
Бей и за радост на 
Кат, новата им 
къща върви заедно 
с котарак на име 
Тини. Но той май не 
е сладкото раирано 
котенце, което си е 
представяла… Нито 
пък спокойното на 
пръв поглед градче е 
толкова спокойно, 
колкото изглежда. 
Нищо, че най-
голямото 
престъп-
ление в 
него през 
последни-
те години 
е кражба-

та на тиква рекордьорка от 
фермерското изложение. Кат се 
сблъсква със загадъчни събития, 
които не ґ дават мира. И 
колкото и да се опитва да убеди 
възрастните, че в градчето 
става нещо нередно, никой не 
ґ вярва – не само полицейският 
инспектор, но и майка ґ. Добре, 
че Кат си намира нова приятел-
ка, която макар и с гипсиран 
крак след инцидент по време 
на езда, е готова на всичко, за 
да помогне. Дори ако трябва, 
да хакне сайта на Пентагона. 
Двете момичета се впускат 
в разследване, което привлича 
вниманието на тайните служби 
на няколко държави, но и на 
опасни хора, които не се спират 
пред нищо… 

Както във всичките си 
книги, Лорън Сейнт Джон не 
остава само до приключенско-
криминалната нишка. Пара-
лелно с нея текат разказите за 
приятелството и семейство-
то, за доверието и тайните, за 
решенията, които вземаме, и за 
отговорността от техните 
последици, за силата на духа и 
обичта, за важните неща, кои-
то трудно виждаме с очите си, 
но усещаме със сърцето си.

Загадката на 
призрачната сова
Лорън Сейнт Джон
изд. “Фют”
350 стр., 9,90 лв.

Роузи беше планира-
ла всичко. Работе-

ше в елитен ресто-
рант в Лондон, имаше 
прекрасно жилище и 
съпруг, когото обожава-
ше, щяха да имат и деца, 
когато му дойде времето. 
Но всичко това изчезна в 
нощта на рождения ґ ден, 
когато мъжът ґ я обвини, 
че не е достатъчно спон-
танна. И призна, че я напуска 
заради друга.

Ще види той спонтанност! 
Роузи – с помощта на твърде 
много вино – похарчва почти 
всичките си спестявания и 
купува розов ван на име Попи. 
Сега може да захвърли всичко и 
да поеме по пътищата, където 
да обикаля фестивали и да 
продава на ентусиазираните 
посетители вкусни домашни 
манджи, божествени сладкиши 
и най-вече великолепните блен-
дове чай, които прекрасно умее 
да създава. Но пътят е изпълнен 
с изпитания – а довчерашната 
работохоличка няма лесно да се 
превърне в свободен номад.

С помощта на красивата 
Ария и нейната пътуваща 
книжарница за любовни романи, 

Да откриеш 
себе си

както и на Оливър, красив и 
загадъчен мъж от онлайн форум 
за пътешественици, Роузи се 
втурва в най-голямото приклю-
чение на живота си. Където я 
очаква и Макс, пленителният 
съсед, който прави най-вкус-
ните здравословни вегански 
изкушения, но и който я влудява 
с всяко свое действие.

По пътищата човек може да 
открие всичко. Дори себе си.

Мира е красива и амбициозна 
млада жена, която бяга от 

провалената си връзка, лъжите 
и огорчението, натрупани в 
миналото, в Сиде – очаровате-
лен и живописен град в Турция, 
сгушен между боровите гори на 
планината Торос и Средиземно 
море. Там тя намира нужно-
то спокойствие и е твърдо 
решена да изгради живота си 
наново. Съдбата ненадейно я 
среща със Стефан, разследващ 
криминален журналист от 
известно софийско списание, 
син на преуспяващ бизнесмен. 
Животът и на двамата се про-
меня, когато на летище София 
е заловена нелегална пратка с 
антични монети, предназначена 
за Италия. Следите водят към 
Югозападна Турция… Как една 
монета преобръща съдбата на 
двама души ще разберете на 
страниците на новия български 
роман от Гергана Лаптева.

Съдбовна монета

Монетата
Гергана Лаптева
изд. “Анишър”
480 стр., 19,90 лв.

Пътуващото кафене 
на Роузи

Ребека Рейзин
изд. “Сиела”

332 стр., 15,90 лв.
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