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Наблюдавайки с проницател-
ния поглед на лаик-профе-

сионалист хора от коя възраст 
най-много се панираха от ковид 
истерията, стигнах до извода 
– от средното поколение. На 
вид мъже и жени в разцвета на 
силите си, с изградено място в 
обществото, така да се каже 
– гръбнакът на осигурителна-
та и здравната ни системи, а 
пък карат и колите си с маски. 
Приближиш ли до тях с леко раз-
хайтен парцал на лицето, бучат 
изпод своя и те сочат с пръст: 
„И носа, и носа!”

Имайки лошия навик да си 
задавам въпроси за произхода на 
нещата, запитах се и този път. 
И получих следните мисли. Това 
поколение е преживяло първите 
си десетина-двайсет години в 
условията на соца. Лъгали са 
невинната му младежка душа 
с правдата на криви утопии, 
мачкали са му самочувствието, 
насилвали са свободата му и в 
резултат то е поело критична 
доза подчинение. Ала ето че 
„избухва демокрацията” и то се 
озовава в безтегловност, защото 
не знае кому да се подчинява. Ние, 
по-дъртите, бяхме имали време 
да си изградим антитела, да се 
научим да заобикаляме подчини-

телите, да ги неглижираме. Те 
обаче не бяха имали това време. 
Бяха като „зайци” в казармата, 
уволнени ненадейно, преди да са 
успели да станат „стари кокали”. 

Този им багаж от младостта, 
въпреки всичките им натрупани 
качества впоследствие, ги прави 
по-лесни за манипулации – дали 
от устата на някой вирус, 
официален говорител или ЕС 
е без значение. Като прибавим 
и първите бръчици по лицето, 
напомнящи, че старостта не е 
далечен мираж, ето ти готови 
кандидати за мачкане и зомби-
ране.

Ние от предишното поколе-
ние сме надживели безропотната 
готовност сляпо да вярваме. А 
поколението на внуците ни не е 
имало време да я формира. Ето 
защо млади и стари помежду си 
сме по-близки в схващанията си, 
докато с тия по средата нерядко 
се дърлим. Което за пореден път 
потвърждава извечната максима 
– враговете на моите врагове са 
мои приятели.

Средното ни поколение в 
голямото си мнозинство е кон-
сервативно, каквото е впрочем 
навсякъде по света. Затова 
приема по-лесно рестрикциите, 
скептично е към промени и не 
подкрепя протести, защото 
вече е спастрило за старини – а 
наложи ли се да сменя парадиг-
мата, току виж загуби постиг-
натото. За него е важно да има 
спокойствие, пък било и гнило. 
Революциите не са по вкуса му, 

предпочита еволюциите, при 
това, ако е възможно, по-бав-
ните. Не ми е приятно, но ги 
разбирам. И аз неведнъж съм се 
държал като тях.

В едно и млади, и средни, 
и стари днес сме единни – че 
искаме да живеем като хората в 
„белите” страни. Така да се каже, 
всички обичаме Реймънд. Пробле-
мът е, че всеки от нас го обича 
по своему. Младите са готови да 
се борят за него, защото живо-
тът им тепърва предстои. Ста-
рите вътрешно ги съпортваме, 
защото вече няма какво друго да 
губим, освен достойнството си. 
Но тия, средните, не искат да 
рискуват. Хубаво-лошо, уредили 
са си гечинмека и по-добре врабче 
в ръката, отколкото сокол в 
гората. И понеже са най-влиятел-
ната част от обществената 
маса, най-често става тяхното. 
Тоест, нищо не става. 

Героят на Иван Вазов Рачко 
Пръдлето има една култова 
фраза: „Името е нищо, но човек, 
като е честен, тогава и името е 
красно.” Е, да, ако забравим келе-
пира и предателството му. 

Та така, драги Бойчоогнянов-
ци, Кириакстефчовци и Фра-
тьовци! Един народ сме, а колко 
богат на възгледи! Обичаме се, 
търпим се, мразим се, после дойде 
изневиделица някоя футболна по-
беда и пак се обикнем. Какво пък, 
като не можем да се прегърнем 
с Реймънд, и с Рачко си ни е мега 
яко. Тъй и тъй сме закърмени със 
специфичния му аромат.

Всички обичат Реймънд, но спят с Рачко Пръдлето
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КЛАСАЦИИ ОКТОМВРИ  

ново остава нагоре надолу връща се

Трудна съдба
Има истории, които 

нямат нужда от похватите на 

художествената литература. 

Те сами по себе си са разтърс-

ващи, често провокиращи 

вътрешно изумление и възкли-

цание: това наистина ли се е 

случило? „Образована“ е точно 

такава история. Откровен 

разказ на момиче, възпитава-

но и раснало в семейство на 

мормони, сред планините на 

Айдахо. Детство, преминало 

сред сметища и груби строежи; 

в забрана да ходи на училище; в 

съжителство с агресивни  бра-

тя, с майка билкарка и нелегална 

акушерка, и баща, страдащ от 

недиагностицирано психическо 

заболяване. В тази сурова и 

безпросветна среда, малката 

Тара проправя собствен път 

към знанията. Започва сама да 

се бори със сложните науки. 

По пътя си среща хора, на 

които не е готова да разкаже 

за миналото си, или такива, 

на които да сподели кои са 

корените є. Хора, готови да є 

помогнат. И наистина с много 

упоритост стига до престиж-

ни университети по света. 

В годините на съзряването 

си, тя разбира, че нанесените  

травми от детството ще є 

попречат да опознава свободно 

света и извървява буквално и 

метафорично обратния път 

към дома. Дали семейството є 

ще разбере, че отрицанието не 

е правилният начин да се кори-

гират грешни постъпки? Дали 

Тара ще намери сили да прости 

и на себе си, ще преоткрие ли 

смисъл в завръщането си?..

РАЛИЦА МАРКОВА, 
ХЕЛИКОН ВИТОША

К Н И Ж А РЯ Т 
ПРЕПОРЪЧВА

ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Живот в скалите
Мария Лалева
Книгомания 

Куклите
Венета Райкова
Enthusiast

Където пеят раците
Дилия Оуенс
Лабиринт

Времеубежище
Георги Господинов
Жанет-45

Танцувай с мен
Сюзън Елизабет 
Филипс
Ибис

Сватбената рокля
Даниел Стийл
Бард

У майкини
Иво Сиромахов
Сиела

Измамният живот  
на възрастните
Елена Феранте
Колибри

Раненият рицар
Л. Дж. Шен
Сиела

Човек на име Уве
Фредрик Бакман
Сиела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1500 
лв.

1590 
лв.

1800 
лв.

1790 
лв.

1400 
лв.

1599 
лв.

1490 
лв.

2000 
лв.

1690 
лв.

1800 
лв.

Менгеле. Ангелът  
на смъртта
Дейвид Маруел
Сиела

Преходът към себе си
Хули Леонис
Апостроф

Тънкото изкуство 
да не ти пука
Марк Менсън
Хермес

Зад завесата на 
демокрацията
Калин Тодоров
Изток-Запад

Тристахилядна София и аз 
между двете световни войни
Драган Тенев
Сдружение „Българска 
история“

Изкуството да бъдеш 
спокоен
Райън Холидей
Сиела

Топ мистериите  
на България
Слави Панайотов
О3 books

Топ мистериите  
на света
Слави Панайотов
О3 books

3

4

5

6

7

8

9

10

1790 
лв.

1199 
лв.

1595 
лв.

1100 
лв.

1900 
лв.

1500 
лв.

1899 
лв.

2299 
лв.

НЕХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Първите дами на 
Средновековна България
Пламен Павлов
Сдружение „Българска 
история“

Pape Satan Aleppe. Хроники 
на едно течно общество
Умберто Еко
Колибри

1

2
1600 

лв.

2200 
лв.
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 КЛАСАЦИИ ОКТОМВРИ

ново остава нагоре надолу връща се

Фалшиви спомени

АСЯ МИХАЙЛОВА, 
ХЕЛИКОН СЛАВЕЙКОВ

К Н И Ж А РЯ Т 
ПРЕПОРЪЧВА

Представете си, че утре 

се събудите и помните цял 

един живот – семейство, 

кариера, този момент – който 

не съществува извън ума 

ви. Страдате от странно 

ново заболяване, създаващо 

изключително детайлни и 

реалистични фалшиви спомени. 

За щастие, помните и втори 

живот, който, потвърждават 

лекарите и близките ви, е 

истински, така че всичко е 

наред. Би трябвало. Но не е 

толкова лесно. Един полицай 

и един невролог се срещат в 

сърцето на тази мистерия и 

поемат на уникално пътуване 

през паметта и времето.

Блейк Крауч има десетки 

истории в библиографията си, 

но когато добави научната 

фантастика към трилъра в 

последните няколко, наистина 

откри своята сила. Също като 

„Тъмна материя“, „Променлива 

реалност“ е изключително 

преживяване – шокиращо, тра-

гично, понякога ужасяващо.

 Крауч казва, че влага 

изключително от много от 

собствените си емоции и 

преживявания в последните 

романи и това си личи. Стра-

ниците хвърчат, мечтата 

се превръща в кошмар, но в 

сърцето на историята са два-

ма души, които просто искат 

да предпазят хората, когото 

обичат. Трябва да открият 

компромис между доброто за 

своите семейства и доброто 

за целия свят. Докато имат 

избор.

ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ

Раненият рицар
Л. Дж. Шен
Сиела

Седемте навика на 
високо ефективните хора
Стивън Кови
Кибеа

Нищо повече
Анна Тод
Егмонт

Красиво 
безразсъдство
Л. Дж. Шен
Сиела

Кръвта на Зевс 
Мередит Уайлд и 
Ейнджъл Пейн
Егмонт

Преди
Анна Тод
Егмонт

(С)хвани го, ако можеш
Матю Хъси
Enthusiast

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

Полунощ в Чернобил
Адам Хигинботам
Изток-Запад

Зад завесата на прехода
Калин Тодоров
Изток-Запад

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1500 
лв.

1000 
лв.

900 
лв.

2200 
лв.

1100 
лв.

1299 
лв.

1299 
лв.

1500 
лв.

1099 
лв.

800 
лв.

ТИЙН КНИГИ

Малкият принц
Антоан дьо 
Сент-Екзюпери
Хеликон

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

1

10

495 
лв.

1290 
лв.

6 Детска академия  
за добри обноски
Невена Басарова
СофтПрес

1499 
лв.

Детска академия 
за добри обноски:  
Упражнения по етикет
Невена Басарова
СофтПрес

4

999 
лв.

Хари Потър и  
философският камък
Дж. К. Роулинг
Егмонт

5

1990 
лв.

2 Дневникът 
на един Дръндьо  
Кн.14: От нищо нещо
Джеф Кини
ДуоДИЗАЙН 1790 

лв.

ОрганайзерЪт +
Станислав Койчев - Стан
Кубар; Егмонт

990 
лв.

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

7

1990 
лв.

Изпитанията на Аполон 
Кн.5: Кулата на Нерон
Рик Риърдън
Егмонт

8

1490 
лв.

Причината
Изабел Овчарова
Робертино

9

1590 
лв.

3
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КЛАСАЦИИ ОКТОМВРИ  

БЪЛГАРСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Живот в скалите
Мария Лалева
Книгомания 

Куклите
Венета Райкова
Enthusiast 

Времеубежище
Георги Господинов
Жанет-45 

У майкини
Иво Сиромахов
Сиела

Задругата 
Добри Божилов
Лексикон

Бабо, разкажи ми спомен 
Ивинела Самуилова
Хермес

Война
Яна Язова
Сдружение  
„Българска история“

Лейди Гергана 
Цветелина Цветкова
Пощенска кутия 
за приказки

Заветът
Добри Божилов
Лексикон

Физика на тъгата 
Георги Господинов
Жанет-45

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1500 
лв.

1800 
лв.

1200 
лв.

1999 
лв.

1600 
лв.

1595 
лв.

1995 
лв.

1590 
лв.

2000 
лв.

1800 
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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Анн от фермата  
“Грийн Гейбълс”
Луси М. Монтгомъри
изд. “Хеликон”
384 стр., 14,95 лв.

Матю и Марила са 
застаряващи брат 

и сестра, които имат 
нужда от помощ за 
работата във фермата 
си и затова решават 
да осиновят момче от 
сиропиталище. Каква е 
изненадата им, когато 
оттам по невнимание 
им изпращат едно 
червенокосо, бъбриво 
момиченце с огромно 
въображение и склонност 
да използва „големи” 
думи. 

Анн Шърли е един от 
най-възхитител-

ните образи в 
литературата 
за деца точно за-
щото е далеч от 
съвършенство-
то. Тя е темпера-
ментна, понякога 
доста упорита и 

макар че никога не 
повтаря грешките си, 

за сметка на това сътворява 
все нови. Но от друга страна 
е обичлива и жизнерадостна, 
изключително лоялна приятел-
ка и искрено се старае да върши 
всичко както трябва. 

От самото начало в 
младежката формация на 

Барселона, тринайсетгодишни-
ят Лионел Меси демонстрира 
вродения си талант, който 
внушава страхопочитание 
към футбола. Талант, който с 
времето се разгръща в чиста 
поезия в играта.

Каталунският писател 
Жорди Пунти е вероятно най-
страстният фен на Меси. Той 
изследва красотата, грацията 
и гениалността на играта на 
футболната легенда. Пунти ни 
връща назад до почти митич-

ната история на аржентин-
ския младеж, когато светът 
все още е едно „безкрайно фут-
болно игрище”. През стремгла-
вия възход на терена, ожесто-
чените битки и тежестта на 
славата, до пълното превзема-
не на футболния свят, Пунти 
представя Лео Меси в различна 
светлина – вдъхновяваща и 
вълнуваща.

„Меси. Уроци по стил” е 
смел, проницателен и вдъх-
новяващ портрет на може 
би най-добрия футболист на 
всички времена.

Червенокосата 
чаровница 

Вдъхновяващ 
портрет

Живот на 100 процента ХРИСТО РУСЕВ е роден в 
град Пловдив през 1994 г. 
Занимава се с фотография 
от 11 години. Работи като 
фотожурналист на свободна 

практика с международни 
медии. Специализира в 

областта на соци-
алните проблеми и 

сценични изкуства. 
На 14 години се 

докосва до първия 
си фотоапарат. 

Оттoгава, 
където и да 

се намира, 
камера-
та е с 

него. През 
последните 

пет години прави 
фоторепортажи в 

повече от 23 страни, а 
негови снимки са поместени 
в: TIME, The New York Times, 
The Guardian, Washington Post, 
Wall Street Journal, BBC, CNN 
и други.

ЗА АВТОРА

Васко Василев:
Да се доверя на Христо да направим този фотоалбум 
е едно от най-верните решения, които съм вземал. 
Харесвам всеки кадър в него, защото е автентичен и 
много достоверен поглед не просто към работата ми,  
а и към същността ми. Да пътувам в различни страни, 
да работя с различни музиканти, да свиря в различни 
жанрове, да срещам и нова, и непозната публика – това 
е смисълът на моя живот.

Христо Русев:
Аз вярвам в съдбата и вярвам, че това мое желание 
в продължение на години е довело до случайните ми 
срещи с Петя и с Васко. Щастлив съм и че тази книга 
се случи естествено. Аз бях себе си, следвах това, което 
ми казваше сърцето, а те най-неочаквано харесаха ра-
ботата ми. Благодарен съм на съдбата, че ми направи 
този подарък – Васко Василев да ме допусне до лично-
то си пространство, да ми се довери и да ми позволи 
да покажа живота му зад кадър. Живот като моя и 
като твоя живот, читателю. Но и толкова различен. 
Научих от Васко, че където и да си, трябва да си там 
на 100 процента. Дали ще свири в „Ковънт Гардън“ пред 
изискана публика или в крайните квартали в някой 
испански град за възрастна жена и нейното куче – Васко 
се раздава докрай. Така че, благодаря ти, Васко!

Васко Василев - зад сцена
Христо Русев
изд. “Книгомания”
250 стр., 29,90 лв.

Меси. Уроци по стил
Жорди Пунти 
изд. “Ера”
192 стр., 15,99 лв.
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Образована
Тара Уестоувър
изд. Enthusiast
брой стр.: 408 
цена: 18 лв.

Петте четвъртини 
на портокала
Джоан Харис 
изд. Прозорец
брой стр.: 312 
цена: 15 лв.

Капитализмът: 
непознатият идеал
Айн Ранд
изд. Издателска къща 
МаК
брой стр.: 436 
цена: 15 лв.

Тристахилядна София 
и аз между двете 
световни войни
ДраганТенев
изд. Сдружение 
“Българска история”
брой стр.: 366 
цена: 19 лв.

Хотел Ирис
Йоко Огава
изд. Колибри 
брой стр.: 176 
цена: 18 лв.

Ваканцията
Т. М. Логан
изд. Кръг
брой стр.: 416 
цена: 19,90 лв.

Мадам Пикасо
Ан Жирар
изд. Кръг
брой стр.: 424 
цена: 19,90 лв.

Ана Каренина 
(луксозно издание)
Лев Толстой
изд. Хермес
брой стр.: 832 
цена: 24,95 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Скарлет Бейли и се-
мейството ґ винаги 

са празнували коледните 
празници в „Белите дъбове” 
– старият хотел, ухаещ на 
шоколад и канела. Но сега той 
е заплашен от бързо изниква-
щите модерни комплекси в 
курортното градче. И това 
може да е последната Коледа, 
която семейство Бейли ще 
прекара тук. 

Скарлет е решена да направи 
и невъзможното, за да спаси 
хотела. Затова между тради-
ционното печене на сладки и 
украсяването на елхата се среща 
със строителния предприемач 
Чарлс Брайънт. Между импул-
сивната Скарлет и сдържания 
Чарлс прехвърчат искри, но 
двамата имат коренно различна 
представа за бъдещето на 
хотела. 

Докато Скарлет се опитва 
да убеди Чарлс колко са важни 

Вторият шанс 
в любовта

уютната атмосфера и при-
ветливото отношение към 
гостите, тя ще открие дълбо-
ки рани от миналото, скрити 
под лустрото му на сериозен 
бизнесмен.

Коледа в 
Силвър Фолс

Джени Хейл
изд. “Хермес”

280 стр., 15,95 лв.

Цял параход  
със заподозрени
Разтърсващата 

мистерия, в която са 
замесени любов, ревност 
и предателство, е сред 
най-известните и харесва-
ни произведения на Агата 
Кристи!

Линет Риджуей е млада, 
красива и богата. Тя има 
всичко – включително 
мъжа, когото най-добрата 
ґ приятелка обича...

Линет и съпру-
гът ґ поемат на 
пътешествие по 
река Нил и така 
се запознават 
с Еркюл Поаро. 
Но идилията на 
медения им месец е 
разрушена от смърт-
та на младата жена. А 
прочутият детектив трябва 
да разследва цял параход със 
заподозрени, за да открие извър-
шителя.

Смърт 
край Нил

Агата Кристи
изд. “Ера”

312 стр., 14 лв.

„Малко неща на този 
свят оправдават 

очакванията ни, особено онези, 
от които сме очаквали твърде 
много и за които сме слуша-

ли да ни се говори надълго и 
нашироко.”

Случаят с „Дневник на 
едно поклонничество” обаче 
не е такъв – в тази творба 
британският писател, драма-
тург и виден пътешественик 
Джером К. Джером разказва за 
наблюденията си над хората, 
природата, изкуството и най-
вече порядките на различните 
националности, които среща 

заедно със своя приятел Б. по 
време на пътуването им из 
Германия. 

Социален, дълбоко проник-
новен и изключително забавен 
роман, пълен с диалози, на кои-
то да се смеете с глас, но и с на-
ходчивите изводи на писателя, 
които ще ви заведат на ваше 
собствено поклонничество из 
дебрите на собствените ви 
възприятия.

Дневник на едно поклонничество
Джером К. Джером
изд. “Хеликон”
124 стр., 9,95 лв.

Диалози за смях на глас
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„Авангардна наука движи 
този интелигентен, 
наелектризиращ трилър 
...Крауч ловко вплита 
сложни философски 
концепции в завладяващ 
сюжет.  Феновете на 
Майкъл Крайтън няма да 
искат да пропуснат тази 
книга.“ 

Пъблишърс уикли

Сюжетът на „Променлива 
реалност” се завърта 

около научната предпоставка, 
че паметта прави реалността. 
Читателите проследяват 
Бари Сътън от полицейско-
то управление на Ню Йорк, 
докато разследва ужасяващия 
феномен, който медиите са на-
рекли Синдром на фалшивите 
спомени – мистериозна болест, 
при която засегнатите имат 
спомени за животи, които ни-
кога не са живели. Заедно с нев-
роложката Хелена Смит, той 

се изправя срещу противник, 
който е по-ужасяващ от всяка 
болест – сила, която напада не 
само умовете на хората, но и 
самата тъкан на миналото. 

Блейк Крауч е сценарист 
и автор на бестселъри, сред 
които „Тъмна материя” и поре-
дицата „Пайнс”. Последният 
му роман, „Променлива реал-
ност”, е избран от читатели-
те за КНИГА НА ГОДИНАТА 
(категория „Научна фантасти-
ка”) в Goodreads Choice Awards 
2019.

„След цели шест месеца в тялото на нещастен 
тийнейджър със смущаващото име Лестър Пападопо-
лус, вече съм на края на мъките си. Мег и аз пребродих-
ме Щатите надлъж и шир. Освободихме древни ора-
кули, победихме легиони от чудовища и претърпях ме 
велики изпитания. В крайна сметка извоювахме 
победа над двама от злата троица на Триумфирата – 
императорите Комод и Калигула, при лагер „Юпитер“. 
НО НАЙ-ЛОШОТО ТЕПЪРВА ПРЕДСТОИ.“

Актриса поетизира басни
Отличената с „Оскар” 

актриса, режисьор и проду-
цент Натали Портман разказва 
остроумно и интересно три 
класически басни.

Посланията в сърцето на 
тази книга са модерен прочит 
на непреходните житейски 
истини – от урока, че всеки 
може да стане победител, до 
какво означава истинското 
приятелство.

Закачливо и на разбираем за 
децата език, който се допълва 
чудесно със завладяващите 
илюстрации на Джана Матиа, 
Портман разказва поучител-
ните истории „Костенурката 
и заекът”, „Трите прасенца” и 
„Селският мишок и градският 
мишок”. С помощта на майсто-
ра преводач Любомир Николов 

римуваните стихчета стигат 
до сърцата на малките 
читатели, а книжката ще 
се превърне в една от 
перлите в короната 
на семейната 
библиотека.

ДЖАНА МАТИА е илюстра-
торка, родена и израснала 
в Сан Диего. Възпитаник на 
колежа за дизайн и изкуство 
Лагуна Колидж, днес тя 

рисува на свободна 
практика за 
различни продук-
тови кампании и 

филмови проекти 
по цял свят. Това 

е първата ù детска 
книжка.

ЗА ХУДОЖНИКА

Натали Портман 
разказва в рими басни
Натали Портман
изд. “Софтпрес”
64 стр., 17,99 лв.

Финалът на 
пенталогията

„Чичо Рик” – така деца-
та по света наричат 

писателя Рик Риърдън, който 
спечели сърцата им с поредица-
та „Пърси Джаксън и боговете 
на Олимп”. В нея героите от 
древногръцката митология 
оживяват за своите съвременни 
почитатели, като Риърдън 
разгръща вселената с други две 
поредици: „Героите на Олимп” 
и „Изпитанията на Аполон”. 
През 2019 г. „Гробницата на ти-

рана”, която бе четвъртата 
книга от „Изпитанията”, 
спечели престижната 
надпревара за читател-
ския вот на Goodreads в 
категорията за най-добра 
книга за деца и тийней-

джъри. През октомври 
бе световната премиера на 

финала на пенталогията, увенча-
на с романа „Кулата на Нерон”. 
Българските читатели вече 
могат да прочетат романа в 
превод на Александър Драганов.

Кулата на Нерон
Рик Риърдън
изд. “Егмонт”
368 стр., 14,90 лв.

Спомени от 
неживян живот

Променлива реалност
Блейк Крауч
изд. “Ибис”
364 стр., 15,90 лв.
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Първата книга на Иши-
гуро наподобява дзен-

будистка градина, в която 
няма цветисти метафори и 
сюжетът не е задвижван от 
резки зрелищни обрати.

Ецуко, японка на годи-
ни, която заедно с втория 
си мъж се е преселила във 
Великобритания, се опитва 
да проумее причините за 
самоубийството на по-голя-
мата си дъщеря и се връща в 
спомените си към своята мла-
дост, към едно горещо лято в 
Нагасаки непосредствено след 
Втората световна война и 
атомните бомбардировки и 
приятелството си с обедня-
лата аристократка Сатико, 
съпътствано от странни, 
дори зловещи събития.

Това е най-японският 
роман на този гений на лите-
ратурата, тук откриваме не 
контраст, а полутонове, една 
пленителна недоизказаност, 
особена, „размита” акварелна 
атмосфера, повече въпроси, 
отколкото отговори, усеща-
нето за взрив, който така и 
не идва. Всичко е пречупено 
през ненадеждната призма на 
спомените, където ние тряб-
ва да решим кое е истина и 
кое – измислица.

В първата си творба 

блестящият ум на автора 
на „Никога не ме оставяй” 
всъщност е създал не роман, 
а криво огледало, счупено 
от болката и самотата на 
две реалности. Ишигуро ни 
посочва хълмовете и сякаш 
шепти: „Нататък ги изкачвай 
сам. И сам се досети”.

Психологът Скот Хас пред-
лага практични, променя-

щи живота методи, с които 
можем да намалим тревожност-
та и стреса и да повишим наше-
то общо благосъстояние. Чрез 
изучаването и практикуването 
на укеиреру вие можете да: 
 Откриете спокойствие-

то в ритуали като приготвяне 
на кафе, пиене на чай или кок-
тейл, зареждащите спа проце-
дури или просто потапянето в 
горещ басейн.
 Подобрите коренно 

взаимоотношенията си, като 
се фокусирате повече върху 
слушането, намирането на 

общи черти и 
интуитивните 
усещания, проявяването 
на уважение към себе си и към 
околните, което има удиви-
телно успокояващ ефект върху 
всички.
 Развиете практически 

умения за справяне с гнева, стра-

ха и споровете, със 
самотата, раздяла-

та, отдалечаването 
от природата, егоизма 

– ежедневните проблеми, кои-
то заемат толкова голяма част 
от живота ни.

Преводът е на Венета 
Данабашева.

За Франц Кафка твор-
чеството е „форма на 

молитва”, метафизичен 
експеримент за улавяне на 
неясни видения, едновременно 
забранен и необходим чрез си-
лата на словото да се обхване 
мистерията на съществу-
ването. Често определят 
чешкия писател като „поет 
на отчуждението”.

В това отчуждение обаче 
Кафка се потапя, за да намери 
смисъл, за да открие загубена-
та в света светлина, в чието 
съществуване той изобщо 
не се съмнява. Преводачът 
Венцеслав Константинов 
нарича писателя и „пророк на 
светлината”. При по-дълбоко 
зачитане в произведенията 
му може да се 
открие и 
хумор, и 
освобож-
даваща 
ирония, 
и особена 
невъзмути-
ма ведрост.

В този 
сборник, носещ 
името на една от 
най-знаковите повес-
ти на Франц Кафка, са 
събрани 11 произведения, 
всяко различно, но всяко 

представляващо особена 
притча, потапяща читателя 
в абсурдното, необяснимото, 
неподдаващото се на логиче-
ско осмисляне – онова, което 
се крие под повърхността на 
човешкото съзнание, но носи 
в себе си скрит смисъл.

А илюстрациите на Дамян 
Дамянов, донякъде вдъхно-
вени от друг повелител 
на мрачните лабиринти, 
прорязващи човешкото 
съзнание – испанския художник 
Франсиско Гоя – безмилостно 
хвърлят читателя в кафкиан-
ската бездна.

Пророк на 
светлината

Японският начин
Скот Хас:
Преди известно време идеята за икигай стана много по-
пулярна и бе представена като правила, които, веднъж 
усвоени, ще ви изведат на пътя към щастието. Но 
в Япония не става дума само за щастие. В страна-
та има много повече сила на духа, издръжливост и 
чувство за принадлежност към общността. Япония 
(и моята книга) предлага истински и коренно различни 
начини за действие относно това как да възприемем 
себе си като част от природата, част от света, да съз-
даваме и да бъдем полезни на общността, да приемаме 
нашия изключително кратък престой тук и сега.

Укеиреру
Скот Хас

изд. “Кръгозор”
216 стр., 16 лв.

Усещане за взрив, 
който не идва

Блед пейзаж  
с хълмове
Казуо Ишигуро
изд. “Лабиринт”
192 стр., 16,90 лв.

Метаморфозата
Франц Кафка
изд. “Сиела”

272 стр., 17 лв.
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Винаги съм се чудела на 

успеха на романи като „Рицар 

в блестящи доспехи“. Името 

на американката Джуд Деверо 

също е феномен от трийсет 

години насам, когато мимо-

ходом виждахме кориците є 

често по пътя на дългите 

отпуски. Днес още е жива 

магията на любовните ро-

манси. Особено на писателки 

от ранга на Деверо, способни 

да подхранват нагласата за 

нов живот, но и да върнат 

предишния – без ковид-криза, 

стрес и технологии. 

„Рицар в блестящи доспе-

хи“ разиграва още едно връ-

щане, съвсем литературно. 

То е създадено с много хумор, 

исторически препратки и го-

вори за любов в 16-и век! Епо-

хата на Елизабет I, за която 

знаем, че е връх на Ренесанса 

в Европа, че е дала Шекспир на 

света, и че...да, има пропуски 

в медицината, или личната 

хигиена, но как само хората 

са пазели честта си! Оттам 

се материализира нов-но-

веничък граф, в отговор на 

воплите на отчаяна жена от 

XX век. Тя първо го мисли за 

актьор, после за луд, накрая 

разбира, че е пуснала духа от 

бутилката. 

Като бивш учител и с 

академична школовка по из-

куство, Джуд Деверо умее да 

завихри действие с размяна 

на гледните точки. В обширен 

послеслов, какъвто рядко 

можем да прочетем в подобен 

жанр, авторката разказва 

прелюбопитни подробности 

от творческия процес на 

самата книга. 

Нейната героиня се 

пренася четири века назад, 

за да спаси един рицар от 

екзекуция, той идва в съвре-

мието є, за да види с ужас как 

тълкуват образа му музеи 

и исторически справочници. 

Най-запомнящото се изрече-

ние тук е: „400 години чакам 

да те срещна“, а паранормал-

ната нишка води книгата към 

цел, по-висока от женската 

мечта за „принца на бял кон”. 

Например доколко чувствата 

пречат на фактите и как от 

позицията на свидетел човек 

може да променя хода на 

времето.

ЛЮДМИЛА ЕЛЕНКОВА 
РАДИО „ХЕЛИКОН“

До 16-и век и обратно!

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Изгубената 
принцеса
Джил Пол
изд. Бард
брой стр.: 432 
цена: 19,99 лв.

Дневникът 
на свекървата
Мария Метлицкая
изд. Хермес
брой стр.: 320 
цена: 15,95 лв.

Раненият рицар
Л. Дж. Шен
изд. Сиела
брой стр.: 412 
цена: 17,90 лв.

Егоцентрик
Ви Кийланд
изд. Калпазанов
брой стр.: 344 
цена: 17 лв.

Променлива 
реалност
Блейк Крауч
изд. Ибис
брой стр.: 364 
цена: 15,90 лв.

Стоте: 
Завръщане у дома
Кас Морган
изд. Ибис
брой стр.: 288 
цена: 12,90 лв.

Разреден въздух
Ричард Морган
изд. Бард
брой стр.: 592 
цена: 24,99 лв.

Въпросителната 
е половин сърце
София Лундберг
изд. Хермес
брой стр.: 360 
цена: 17,95 лв.

Бактерии, вируси, витамини 
и имунитет – тези толкова 

актуални теми са представени 
по напълно нов начин в „Иму-
ните”!

Човешкото тяло е необятна 
вселена, в която всеки ден едни 
малки същества, познати като 
имуни, се борят срещу атаките 
на злите вируси. Подобно на 
всички супергерои, те също раз-
полагат със суперсили – наблюда-
телност, благодарение на която 
никой вирусиански шпионин не 
може да остане скрит; бързина, 
която им помага да реагират 
моментално на всяко наруше-
ние; мощ – заедно изграждат 
най-здравата защитна стена, 
която злите вирусианци не 
могат да пробият. Но дори 
имуните се нуждаят от подкре-
па, за да имат достатъчно сила 
да отблъснат нападателите. 
До този извод достига Васил 
– детето, което имуни като 

Здрава и нейния баща доктор 
Лимфъл се опитват да защи-
тят от Маршал Вирус. Докато 
е на гости при баба си, Васил 
научава основните правила на 
добрия имунитет и разбира, 
че от неговите решения зависи 
много. Всъщност зависи всичко. 

„Имуните” от Милослава 
Абаджиева с илюстрации на 
художничката Стела Ста-
менкова-Дин е пъстра книжка 
за малки читатели, която 
обяснява функциите и задачите 
на имунната система, като ги 
вплита във весела приключенска 
история за битката между доб-
ро и зло. Какво представлява 
имунитетът? От какво се нуж-
дае човешкото тяло, за да бъде 
здраво? Какви правила трябва 
да спазваме, за да не допускаме 
вирусите до себе си? Отгово-
рите са в тази в увлекателно 
поднесена приказка за Васко, 
Здрава и доктор Лимфъл.

Малка книжка за 
големи въпроси

Имуните
Милослава Абаджиева
изд. “Софтпрес”
24 стр., 5,99 лв.



КНИЖАРНИЦА    
12

В един мразовит февруарски 
ден млада жена стои на перо-

на на гара „Ватерло” в Лондон. 
Очаква своя съпруг художник, 
но той няма да се появи – нито 
в този ден, нито в следващи-
те. Изчезването му задвижва 
поредица от мистериозни 

Фамилна сага

Симфонията на времето
Алваро Арбина
изд. “Сиела”
560 стр., 19,90 лв.

Вредно ли е месото?

събития, в които наследница-
та на могъща баска фамилия 
с минало, обвито в мрачни 
легенди, ще се впусне в трескаво 
преследване на истината. А тя 
е по-невероятна и от най-смели-
те фантазии.

Броени месеци преди съд-
бовните изстрели в Сараево, 
оповестяващи края на мира в 
Европа, големите европейски 
разузнавания са по петите на 
тайнствен ръкопис, „Нотите 
на времето”, който дава власт 
над бъдещето. Но неговият 
произход е скрит в десетиле-
тията назад, когато се създава 
модерната индустрия, а търго-
вията с роби още е доходоносен 
бизнес.

„Симфонията на времето” 
съчетава по неповторим начин 
любовна драма, фамилна сага, 
историческа интрига – героите 
на Алваро Арбина кръстосват 
между столиците на света 
в началото на XX век – Лон-
дон, Мадрид, Париж и Виена, 
а действието се пресяга и до 
африканските джунгли и брего-
вете на Куба. Всички жадуват 
да научат какво ги очаква в 
бъдещето – но преди това 
трябва да се изправят срещу 
призраците на миналото.

Страхотен герой

Дейвид Балдачи
Едно добро дело
изд. “Обсидиан”
424 стр., 20 лв.

Бил Клинтън:
Страхотен герой, 
завладяваща история, 
невероятен портрет 
на една отминала 
епоха.

малкият град се оказва оплетен 
в интриги и не по-малко опасен 
от бойните полета в Европа и 
престоя на Арчър в затвора.

Още през първата си вечер на 
свобода той среща местен биз-
несмен, който му обещава доб ро 
възнаграждение, ако прибере 
солидна сума от негов длъжник. 
Така Арчър е въвлечен в съперни-
чеството между двамата най-
влиятелни жители на града. И 
когато единият от тях е убит, 
главният заподозрян се оказва 
именно той.

Това е началото на жестока 
игра без правила. Всички заме-
сени крият дълбоко погребани 
тайни, които Арчър трябва да 
извади наяве, за да не се върне зад 
решетките или дори да увисне 
на бесилката.

Блестящ ретро трилър за по-
читателите на криминалните 
загадки в стил Реймънд Чандлър. 

Преводач е Милко Стоиме-
нов.

През 1949 г. Алойшъс Арчър 
пристига в малък южняшки 

град. Той не притежава нищо 
освен няколко долара и дрехи-
те на гърба си. След като е 
оцелял на фронта през Втората 
световна война и е излежал 
присъда за прес тъпление, което 
не е извършил, младият мъж се 
стреми към ново начало, към 
мирен и спокоен живот. Но 

Защо всички дебелеем? Защо 
някои хора са по-гладни от 

други? Кои биологични сили 
движат хранителното ни пове-
дение? Защо много от популяр-
ните диети са подвеждащи и 
дори опасни?

На фона на епидемията от 
затлъстяване днес сме свиде-
тели на бум от модни диети 
и „експерти” по здравословно 
хранене. В социалните мрежи 
се вихрят дезинформация и 
псевдонаука, а авторите и 
идеолозите на какви ли не 
хранителни режими стават все 
по-богати. Позовавайки се на 
най-новите научни открития 
и на собствените си генетични 
изследвания в Кеймбриджкия 
университет, д-р Джайлс Йоу, 
генетик с над двайсетгодишен 
опит в областта на затлъстя-
ването, се заема със задачата да 
ни помогне да излезем от този 
омагьосан кръг.

В книгата „Генетика и хране-
не” той изследва биологичните 
основи на затлъстяването и по 

един достъпен и увлекателен на-
чин обяснява как гените влияят 
на хранителните ни навици, 
на метаболизма и на теглото 
ни. В същото време проследя-
ва сложните взаимодействия 
между гените и околната среда, 
разказвайки ни дългата исто-
рия на храната и на човешкия 
апетит. Д-р Йоу ни повежда на 
едно увлекателно пътешествие 
в света на модните диети, в 
което се срещат наука, неоспо-
рими доказателства 
и много полезни и 
любопитни факти за 
храната, калориите и 
хранителните мании 
на съвременния свят. 
Запознава ни с авторите 
на някои от тези диети, 
анализира маркетинговите 
похвати и безсмислените 
съвети на гурутата по хранене, 
като в края на краищата раз-
венчава много от митовете за 
здравословното хранене.

Пречистват ли наистина 
детоксикиращите програми? 

Вредно ли е месото? 
Панацея ли е чистото рас-
тително хранене? Има ли 
смисъл от сляпото броене 
на калориите? Какво стои 
зад безглутеновата мания? 
Коя е една от най-здравос-
ловните диети? Каква е 
истината за „алкалния 
начин на живот”? 

Отговорите са в кни-
гата.

Генетика и хранене. 
Историята на човешкия апетит

Джайлс Йоу
изд. “Гнездото”

368 стр., 22,95 лв.
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Стремя се моите пациенти 
да разберат, че хармонията 

е най-важна. Към това вървим. 
Фокусът в живота не бива да 
е само върху храната или само 
върху външния вид. Трябва заед-
но, благодарение на правилния 
режим, да открием баланса, кой-
то ще доведе до здравословно 
хранене и добро самочувствие.

Живеем в натоварен и за-
бързан свят и всеки човек 
има своите пробле-
ми, своите труд-
ности... Важното 
е споделянето, гово-
ренето, емпатията. 
Когато държим един де-
мон вътре в себе си, той 
неминуемо се превръща в 
комплекс, който, без да усетим, 
започва да ни пречи в ежедневи-
ето. Най-голямата грешка е да 

се откажем. Нека да застанем 
лице в лице със страха. Трябва 
да преборим слабостите си, да 
преодолеем себе си. За тази цел е 
необходимо просто да намерим 
правилния събеседник, с когото 
да споделим.

Енджи Касабие

Харчете колкото искате за 
лате или за театър. Преди 

това обаче направете правил-
ните сметки и инвестиции, 
за да могат парите ви да се 
умножават. 

Искате ли да върнете дълго-
вете по-бързо, отколкото сте 
мислели за възможно? Да пра-
вите значителни спестявания 
всеки месец, без да се налагат 
строги икономии? Да действа-
те без стрес в случай на големи 
разходи: покупка на автомобил 
и къща, сватба, пътешествие? 
Ако отговорът е да, прочете-
те тази книга, превърнала се в 
модерна класика за управление на 
личните финанси.

Експертът по лични финан-
си, наричан Магьосник на бо-
гатството („Форбс”) и Новия 
гуру на финансите („Форчън”) 
– Рамит Сети е написал много 
резултатна 6-седмична програма 
за управление на финансите. 

„Точно сега има много 
социални проблеми. Но когато 
става дума за лични финанси, аз 
се фокусирам върху това, което 
мога да контролирам. Тази идея 
убягва на хленчещите хора, чия-
то естествена реакция, когато 
ги накараш да направят нещо, за 
да подобрят положението си, 
е да намерят причина защо не 
могат. Някога се ползваха лични 

извинения („нямам време”). 
Сега, с възхода на културата на 
жертвата, по-политкоректно е 
да се посочи някоя външна сила 
като медианата на доходите 
или икономическата политика. 
Да, нужен е известен труд, за 
да приведеш в ред финансовия 
си живот. Но наградата далеч 
надхвърля усилията.”

Как да харчим?

Ще те науча как да станеш богат
Рамит Сети
изд. “Изток-Запад”
350 стр. м.к. 24,90 лв., 
тв. к. 29,90 лв.

Най-важна  
е хармонията

Светът зад завесата

Не на диетите
Енджи Касабие
изд. “Колибри”
144 стр., 26 лв.

Залезът на една музикална 
империя, или триумфът 

на куклите? За някои играта 
приключва, а за други едва 
сега започва! Рая управлява 
най-голямата музикална 
компания у нас, но 
само за миг всичко 
се срива за нея 
и тя попада в 
затвора. Дали е 
жертва, или побе-
дител? Ще стане 
ясно, когато тази 
силна жена излезе на свобода 
и поиска да си върне своето. 
Съпругът ґ Божидар е най-ус-
пешният музикален продуцент 
в държавата. Той може да сбъдва 
мечти и да създава звезди, но ув-
лечен в многобройните си аван-
тюри с жени, отдавна е загубил 
посоката в личния си живот. 
Певиците на „Куклите” са обо-
жавани от всички и това ги е 
превърнало във вечно недоволни 
от живота си глезли. Те имат 
бляскава кариера, но копнеят 
да намеря идеалния партньор. 
Често обаче се лутат в избора 
на мъж, защото не могат да си 
отговорят на въпроса какво ис-
кат от половинката си – пари, 
любов или секс.

Само от „Куклите” ще разбе-

Куклите
Венета Райкова
изд. “Ентусиаст”
328 стр., 18 лв.

рете какво се случва зад затво-
рените врати на музикалния 
бизнес и в спалните на обожава-
ните от всички певици. Любов 
и омраза, подли номера, кражби 
на мъже и песни, ярост и мъст 
са част от ежедневието на кук-
лите. Осмелете се да повдигне-
те завесата и да се потопите в 
този свят на интриги, мръсни 
игри и много звезден блясък...

Несметно богатство и 
потресаваща бедност 

съжителстват рамо до рамо 
във викторианския Лондон, а 
Едуард Пиърс с лекота се дви-
жи и в двата свята. Богат, 
красив и изобретателен, той 
очарова най-видните граждани 
дори когато замисля прес-
тъплението на века. Кой би 
заподозрял един джентълмен 
с потекло в организирането 
на най-дръзката кражба на цял 
товар злато? Дори Пиърс оба-
че не може да предвиди послед-
ствията от необикновения 
обир, чиято цел е гордостта 
на английската индустриална 
епоха – мощният стоманен 
локомотив.

Основан на факти, ярък 
като легендата и изпъстрен с 
напрежение в неповторимия 
стил на Майкъл Крайтън, 
пред вас е един класически 

Престъплението 
на века 

Големият влаков обир
Майкъл Крайтън
изд. “Бард”
288 стр., 17,99 лв.

криминален роман, чието 
действие се развива преди епо-
хата на динамита, което не 
го прави по-малко експлозивен!
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В един свят, в който хората 
все повече губим себе си 

в рутината и се спускаме все 
по-стремглаво по спиралата 
на удобното, но безсмислено 
съществуване, „Светлина върху 
живота” ни връща към нашето 
тяло и сетива, кара ни да изле-
зем от оковите на аналитичния 
ум и ни напомня кое в крайна 
сметка е най-ценното. А именно 
– истината и свободата, която 
идва заедно с нея. 

В книгата Б. К. С. Айенгар 
споделя, че древната практика 
на йога спасява живота му, 
когато започва да се занимава 
с нея на 16-годишна възраст. 
Той отдава душата си на йога, 
а в замяна тя го дарява с дълъг, 
щастлив и изпълнен с хармония 
земен път.

„Светлина върху живота” не 
е просто книга, която ни учи 
на правилното практикуване 
на йога, не се ограничава дори в 
рамките на нейната философия. 
Веднъж разгърнали страниците, 
ние се оказваме хванати за ръка 
и поведени на пътешествие 
към собствената ни душа, към 
светлината, която изпълва все-
ки един от нас, но често бива 
потискана и приглушавана от 
забързания ни начин на живот.

Живеем в свят, изпълнен със 
стълкновения. Невинаги 

нещата вървят както искаме. 
Това важи с особена сила за 
службата ни. На работното ни 
място възникват конфликти 
между нас и колеги, началници, 
клиенти, доставчици и други в 
работната ни среда. В лич-
ния си живот се озоваваме в 
ситуация на сблъсък с хора от 
общността ни – членове на 
обществени организации, към 
които принадлежим, политичес-
ки противници – и с близките 
ни в семейството. Дори да не 
сме пряко замесени в конфликта, 
той ни се отразява неблагопри-

ятно и понякога се налага да се 
намесим в разрешаването му.

Тази книга разглежда причини-
те за конфликти и дава насоки 
как да се справим с тях. Тя 
предоставя ефикасни техники 
за преговаряне и стигане до 
удовлетворяващ  компромис, 
включително печеливша за 
двете страни ситуация.

Dale Carnegie & Associates са 
издатели на световни бестсе-
лъри с непомръкваща популяр-
ност: „Как да печелим приятели 
и да влияем на другите”, „Как да 
преодолеем безпокойството и 
да се радваме на живота”, „Как 
да се наслаждаваме на живота 

и на работата си”. До 
днес са продадени над 
30 милиона екземпляра 
от тях. Повече от 3 
хиляди души седмично 
по целия свят се записват 
в курсовете на Карнеги, 
а 3,5 милиона души вече са 
завършили световноизвест-
ните обучителни програми за 
самоусъвършенстване.

Как да решаваме 
конфликтите в живота си

Дейл Карнеги
изд. “Колибри”
184 стр, 14 лв.

Изкуството на компромиса

Назад 
към тялото ни

История за 
български чудеса

БЕЛЛУР КРИШНАМАЧАР 
СЪНДАРАРАДЖА АЙЕНГАР 
(1918–2014), познат още като 
Б. К. С. Айенгар, основател на 
„Айенгар йога“, е едно от най-
големите имена в света на 
йога. Автор е на много книги, 
свързани с философията и 
практиката на йога, сред кои-
то са и „Светлина върху йога“ 
и „Светлина върху пранаяма“. 
Той запознава читателите 
си из цял свят с древната 
практика по един разбираем 
и достъпен начин, изпълнен 
с лекота и носещ сигурност, 
че всеки един от нас може да 
достигне неговите висини, 
стига само да прояви отдаде-
ност и постоянство. 

ЗА АВТОРА

Светлина върху 
живота
Б. К. С. Айенгар
изд. “Изток-Запад”
304 стр., м.к. 19 лв., 
тв.к. 25 лв. 

В недрата на българския 
фолклор се спотайват 

митове и легенди за 
враждата между две 
общества – самодиви и 
овчари воюват там, 
където мистични 
сили властват 
над хора и 
природа. 

Равно-
весието в 
природата е 
заложено на кар-
та, когато навръх 
Еньовден красивата 
самодива Неда се събуж-
да, впримчена в капана 
на стара магия – тя е пленена 
от млад овчар на име Марко. 
Но  вместо да отреже косата 
ґ и да я обрече на лудост, той 
я пощадява, защото помни 
как като дете е бил спасен 
от нея в момент на смъртна 
опасност.

Пътищата им се оказват 
завинаги преплетени и двама-
та се впускат в опасна игра, в 
която на карта е заложено не 
само тяхното щастие, но и  
краят на съдбовната  битка 
между техните общества и 
равновесието в природата.

Войната ще продължи три 
поредни самодивски сезона. И 
може би само силата на една 
прокълната любов ще донесе 
мир.

В над 550 страници Искра 
Урумова създава свят, изпъл-
нен с тайнства, приключения, 

Откраднато, 
обречено, опазено
Искра Урумова
изд. “Сиела”
224 стр., 19,90 лв.

лукавство и смайващата кра-
сота на българската природа. 

Преплитайки фолклорни 
елементи, реални историчес-
ки събития, впечатляващи 
познания на видовете билки и 
свещените места у нас, както 
и изящен повествователен 
стил, „Откраднато, обречено, 
опазено”  е една съвсем истин-
ска „история за българските 
чудеса” –  смайваща комбина-
ция от романтична приказка, 
пътеводител из мистичните 
кътчета на България и почит 
към родните традиции.



ТЪРСЕТЕ В НАЙ-БЛИЗКИЯ
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Най-кратката 
история на Германия
Джеймс Хоус
изд. Прозорец
брой стр.: 224 
цена: 15 лв.

Галантните дами
Брантом
изд. Захарий Стоянов
брой стр.: 494 
цена: 29 лв.

Жана д'Арк
Марк Твен
изд. Плеяда
брой стр.: 376 
цена: 19 лв.

Буря преди затишието
Джордж Фридман
изд. НСМ-Медиа
брой стр.: 240 
цена: 16 лв.

Нансен. Полярният 
изследовател, който 
искаше да промени 
света
Хавиер Качо
изд. Вакон
брой стр.: 472 
цена: 19 лв.

Един живот 
за киното
Жан-Жак Ано
изд. Колибри
брой стр.: 552 
цена: 28 лв.

Афоризми от Антон 
Чехов. Не разбира 
ли човек от шеги, 
пиши го пропаднал
Крум Борисов и 
Лидия Геловска
изд. Кръг
брой стр.: 128 
цена: 4,20 лв.

Герои
Стивън Фрай
изд. Еднорог
брой стр.: 576 
цена: 25 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН 
е роден във Воронеж през 
1870 г., в дворянско семей-
ство. В юношеските си 
години работи като редак-
тор и чиновник, а първият 
му сборник със стихове 
е публикуван в Орел през 
1891 г. През 1903 и 1909 
г. получава Пушкиновата 
награда на Руската акаде-
мия на науките и е избран 
за почетен академик. След 
болшевишката революция 
емигрира във Франция, 
където продължава литера-
турната си дейност. През 
1933 г. получава Нобелова 
награда за литература за 
„строгото майсторство, 
с което развива традици-
ите на руската класическа 
проза“.

ЗА АВТОРА

Изданието включва 16 от 
най-добрите му творби, 

сред които повестите „Село”, 
„Суходол” и „Любовта на 
Митя”. Акцент са и разкази-
те „Граматика на любовта”, 
„Чашата на живота” , „Леко 
дихание”, „Островът на сире-
ните”, както и „Слънчев удар”, 
дал името на сборника. 

Сред перлите в селекцията 
е „Господинът от Сан Франци-
ско” – разказ, писан и издаден от 
Бунин през 1915 г. и нареждан 
сред класиките на автора. След 
като прочита тази притчова 
история през 1920 г. Владимир 

Набоков – тогава още начинаещ 
поет, казва за Бунин: „Единстве-
ният писател, който в нашия 
кощунствен век спокойно служи 
на прекрасното”. Максим Горки 
също е пределно категоричен: 
„Извадете Бунин от руската 
литература и тя ще помръкне, 
ще се лиши от дъгоцветния си 
блясък, от звездното сияние на 
самотната му странстваща 
душа.”

150 години 
от рождението му

Слънчев удар
Иван Бунин
изд. “Лист”

608 стр., 20 лв.

Суперзвездите
Джаки Макмълан, съавтор на бестселъра  
„Когато играта беше наша“:
Дрийм тиймът“ бе неповторим, но същото 
се отнася и за това вълнуващо четиво, нап-
равено за най-великия баскетболен отбор 
в историята. Джак Маккълъм, изтъкнат 
баскетболен репортер, ви отваря вратите 
на съблекалните, залите и офисите на тези 
невероятни суперзвезди. Тук има толкова 
удивителни разкази, които ще ви накарат 
да се смеете, плачете и вълнувате. Това е 
впечатляващо четиво от звезден журна-
лист.

Джеф Пърлмън:
Перфектна книга, перфектна тема, пер-
фектен писател. „Дрийм тийм“ е една от 
най-добрите спортни книги, които съм 
чел – вглъбен поглед към неповторим отбор 
в неповторим момент от времето. Джак 
Маккълъм е създал шедьовър.

Дрийм тийм
Джак Маккълъм
изд. Premium books
328 стр. + 16 цв., м.к. 20 лв., 
тв.к. 25 лв.

„Включването на „Дрийм тийм“ се 
отрази чудесно на целия баскетболен свят. 
Както тимът на Кройф „Аякс“ преобрази 
футбола, така това американско поколе-
ние го направи и с нашия спорт. Джордан 
наистина е извънземен“

Атанас Голомеев

„Това беше голямо събитие. Все едно, 
че слязоха от Космоса – извънземни се 
приземиха на Олимпиадата в Барселона и 
направиха шоу, което целият свят чакаше 
да види и заслужаваше. Оттогава спя с 
отворена уста“

 Петко Маринов

„Включването на „Дрийм тийм“ е 
повратен момент в историята на спорта. 
С него бе отворена границата между САЩ 
и Европа. Аз съм играл срещу тези хора – 
това са суперзвезди“ 

Георги Глушков

БЪЛГАРСКИТЕ ЛЕГЕНДИ ЗА „ДРИЙМ ТИЙМ”
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Аз съм 
Анита Гарибалди
Даяна Джованацо

изд. “Кръгозор”
376 стр., 20 лв.

След „Малки приказки” и 
„Приказки от планината” 

популярният сценарист, теле-
визионен водещ и журналист 
Иво Сиромахов вдъхва живот 
на 12 нови вдъхновяващи при-
казки, подходящи за смели чита-
тели на възраст от 6 до 66.

На пазара вече може да 
откриете красивото издание 
на „12 принцеси” с илюстраци-
ите на талантливата Лидия 
Тодорова. 

Имало едно време… дванай-
сет принцеси, които живеели 
в далечни царства в непознати 
земи.  

Запознайте се с Морска-
та принцеса, Принцесата на 
вулканите, Чаената принцеса, 
Принцесата на Амазония”, Не-

бесната принцеса и Принцесата 
на Ледения дворец. Независимо 
дали живеят сред джунглите 
на Амазония, в най-големия 
дворец в Китай или сред 
венецианските маски, 
те имат нещо общо 
помежду си – като 
всяко дете мечта-
ят за вълнуващи 
приключения. 
А всяко 
приключе-
ние крие 
в себе си 
непознати 
светове, а по-
някога и неподозирани 
опасности. Но когато вярваш 
в силата на доброто, всичко се 
оказва възможно.

Иво Сиромахов успява да 
извае майсторски истории, 

изпълнени с приказни създа-
ния, гори от скъпоценни 

камъни и тайн-
ствени замъци. 

С тях всяко 
дете ще се 
превърне в ис-

тински герой. А 
детайлните и пищни 

илюстрации на Лидия 
Тодорова създават истинско 

визуално пиршество за малките 
читатели.

Красиво, забавно и безкрайно 
интригуващо, изданието на „12 
принцеси” е книжка за малките 
подвизи, на които е способно 
всяко дете, стига да го пожелае 
достатъчно силно.

Вдъхновяващи приказки

12 принцеси
Иво Сиромахов

изд. “Сиела”
168 стр., 19,90 лв.

Рим, началото на XVI век. 
Рафаело създава шедьовъ-

ра „Преображение”, покрива 
с алегорични фрески вила 
„Фарнезина” и папските покои 
във Ватикана, рисува своята 
любима Маргерита и описва 
античните римски паметници, 
за да ги опази от престъпни по-
сегателства. Внезапно обаче, на 
един Разпети петък, отровено 
вино слага край на живота и на 
творческия му триумф. А сати-
рикът Пиетро Аретино тръгва 
по следите на злосторството, 
за да разкрие кой от затаилите 
ненавист към маестрото стои 
зад загадъчната смърт.

Около тази криминална 
нишка авторът разгръща вну-
шително, ренесансово платно 

на епохата, разнобагрено и 
многолико, изтъкано от всевъз-
можни вражди, съперничества 
и интриги, политически и 
религиозни борби, ерес, христи-
янска нравственост и езическа 
разкрепостеност, еротика, раз-
пътство и похот. Населяват 
го рой персонажи – художници, 
архитекти и поети, могъщи 
благороднически фамилии и люде 
със скромно потекло, кардина-
ли, папи, придворни и банкери, 
изтънчени лъстиви куртизанки.

Пет столетия след кончи-
ната на божествения Рафаело, 
умело съчетавайки животописа 
с портрет на епохата, Фран-
ческо Фиорети поднася своя 
литературна версия за една 
„изгубена истина”.

По следите на 
злосторствотоЗавладяващ разказ за голямата 

любов между Анита Гари-
балди и Джузепе Гарибалди. За 
живота им, изпълнен с битки, 
превратности, смърт, загуби 
и победи. За общия им път, 
който ги води от обширните 
пампаси на Южна Бразилия, през 
морските сражения и гостопри-
емния Монтевидео, подслонил 
всички средиземноморски 
емигранти, за да стигнат до 
жадуваните брегове на Италия 

и да поведат хората в битка за 
независимостта и обединение-
то ґ.

Исторически роман за 
Анита Гарибалди – бразилката 
с независим дух, съчетала в 
себе си мъжката сила и сме-
лост с женската нежност и 
очарование. Без колебание тя 
поема грижите за ранените, 
участва в сраженията наравно 
с мъжете, събира доброволци за 
армията на Гарибалди – „черве-

ните ризи”. А когато 
остава с децата си 
в тила на военните 
действия, организира и 
вдъхновява жените да 
се включат в борбата 
за свобода. Анита е 
феминистка икона и 
една от най-почитани-
те исторически фигури 
на Южна Америка и 
на Италия, променила 
хода не само на своя 
живот, но и на хората 
от два континента.

Преводът е на Татя-
на Виронова.

Икона за жените

Рафаело
Франческо Фиорети
изд. “Колибри”
288 стр., 18 лв.
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Кен Нимура е рядко нормален 
пич.

Запознах се с Кен абсолютно 
случайно, когато работех като 
главен художествен редактор 
в Университетското издател-
ство на Оксфорд в Испания. За 
едно заглавие имахме нужда от 
илюстратор с профил мангака.

Поразпитах издатели на 
комикси, колеги и приятели из 
Мадрид и тъкмо бях съста-
вил вече списък с имената на 
няколко художници, когато 
ми звънна едно приятелче и ме 
попита дали съм бил познавал 
Кен Нимура. Ами не, казах му. 
Защото, вика, бяхме комшии и 
учихме заедно в Академията, и 
още през 90-те правеше фензини 
манга, а сега е някакъв пълен бог. 
Бре, викам, че къде е той? Ами 
беше във Франция, нарисува 
„Аз убивам гиганти”, след това 
работи малко за Марвел и сега 
живее в Токио. Нямах представа 
за кого ми говори, ама си записах 

адреса на уебстраницата и елек-
тронната му поща. Обикнове-
но, като запиша адрес на  
@hotmail.com, после го накъс-
вам на дребни парченца и го 
хвърлям в кошчето. Не 
знам защо, този път не 
го направих.

Разгледах не-
щата на Кен и 
паднах. Такава 
рисунка не 
бях виждал от 
години. Писах му. 
Разбрахме се да се 
видим в Мадрид.

Срещнахме се на 
29 юли 2014 г. на терасата 
на някакъв бар на улица „Мон-
тера”, между едни плазмени 
табели, всякакви съмнител-
ни субекти и прекупвачи на 
злато, подпрели кьошетата 
по входовете. Кен пъкна от 
метрото на Гран Виа. Познах-
ме се. Поздравихме се. С тези 
жълти очила с голям диоптър, 
карирана риза с къс ръкав и 
раничка с щампи на котета Кен 
наистина имаше вид на японски 
турист. Той си поръча тинто 
де верано, а аз безалкохолна 
бира. Поговорихме за страннос-
тите на живота и неизбеж-

ността на работата. Той ми 
разказа историята на „Аз уби-
вам гиганти” и за живота в Япо-
ния, аз – за ужаса на тукашните 
издателства по време на криза 

и му показах любимото 
си пластмасово 

фотоапаратче. 
Посмяхме се, за-
щото се разбра, 
че сме живели 
паралелно и че 
мислим сходно. 
Разделихме се след 
около час и се 
уговорихме за нови 
срещи.

Илюстрации 
в Оксфорд така и 
не му поръчаха, а и 
той не настояваше 
особено. После му 
дадоха наградата Eisner 
за дигитален комикс.

Аз също убивам 
чудовищата си едно 
по едно и съм стра-
хотно щастлив, че съм 
съучастник в издаването 

на български на този вели-
колепно написан и нарисуван 

комикс, в който се разказва за 
битките ни с нашите собстве-
ни великанщини.

Сайонара, Нимура-сан!

Емил Марков
Художник

Валдеаверо, Испания, 2020 г.

За битките със 
собствените ни великани

За пръв път от INK: ос-
вен възхитително написания 
и нарисуван комикс (графична 
новела), „Аз убивам гиганти” 
е наистина специално издание 
с много екстри: интервюта, 
речник на някои термини… 
с две думи: един кратък курс 
по правене на комикси.

В света на книгоиздава-
нето понякога се случват 
много неочаквани и красиви 
неща, и това осмисля всичко 
останало.

Аз убивам гиганти 
Джо Кели+Кен Нимура
изд. “Локус”,
312 стр., 24 лв.

Защо след като спечели 
Студената война, Запа-

дът загуби политическото си 
равновесие?

В началото на 90-те години 
надеждите за разпространение-
то на либералната демокрация 
на Изток бяха големи. Но 
трансформацията на страните 
от Източна Европа доведе до 
отричане на самия либерализъм 
не само там, а и в сърцето на 
Запада. В своя блестящ труд 
по политическа психология 
Иван Кръстев и Стивън Холмс 
твърдят, че предполагаемият 
край на историята всъщност се 
е оказал само началото на ерата 
на имитацията. Анализирайки 
историята от последните 30 
години, те показват, че вълната 
от популистка ксенофобия в 
Източна Европа се дължи пре-
димно на негодуванието срещу 
императива на Запада регионът 
да стане като него.

От тази гледна точка 
революцията на Тръмп изглежда 
иронично изпълнение на свръх-
оптимистичното обещание 
от края на Студената война, 
че нациите, които излизат от 
комунистическото управление, 
ще заприличат на САЩ. По 
странен исторически обрат 
Тръмп видя в Русия на Путин 
и Унгария на Орбан примери за 
САЩ. 

Забележителна книга, която 
преобръща разбирането ни за 
кризата на либерализма. Публи-
кувана в оригинал под заглавие 
„Светлината гасне” (2019), 
тя печели наградата „Лайънъл 
Гелбър” за най-добра англоезична 
книга по въпросите на междуна-
родната политика. Отличена е 
от „Файненшъл Таймс”, „Иконо-
мист”, „Проспект” и „Ивнинг 
Стандард” като една от най-
важните книги през 2019 г.

Преведена е на 18 езика.

Неподражаемо за подражанието

Имитация и демокрация: 
как Западът спечели Студената 
война, но загуби себе си
Иван Кръстев, Стивън Холмс
изд. “Обсидиан”
328 стр., 20 лв.

Тони Барбър, 
„Файненшъл Таймс“:
„Иван Кръстев и Сти-
вън Холмс ни предла-
гат своето непоколе-
бимо честно обяснение 
за това какво се обър-
ка на Запад и Изток 
след 1989 г. Кръстев и 
Холмс отричат твър-
денията, „че земята 
ще бъде населена само 
от реакционен авто-
ритаризъм и почвени-
чество“ и смятат, че 
„презреният либера-
лизъм, възстановил 
се от стремежите за 
глобална хегемония, 
продължава да бъде 
политическата идея, 
която си остава 
най-подходяща и през 
ХХI в.“.
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„Блестящ роман… 
История, която 
всички познаваме, 
но разказана от нов 
ъгъл. Герои, които 
оживяват пред 
нас по изумителен 
начин. Браво!“

„Дейли Мейл”, 
Лондон

Революции превземат света

Праджна. 
Аюрведически 
ритуали за щастие
Мира Манек
изд. Кибеа
брой стр.: 240 
цена: 18 лв.

Биохакинг. Или за 
триковете как с 
малко да постигнеш 
повече
Макс Гоцлър
изд. Замония
брой стр.: 196 
цена: 15 лв.

Едгар Кейси: 
Как да открием 
призванието на 
душата си
Марк Търстън
изд. Хермес
брой стр.: 288 
цена: 15,95 лв.

Илюзорната вселена
Дейвид Линдли
изд. Изток-Запад
брой стр.: 224 
цена: 15,90 лв.

В търсене на истината 
за храната и здравето 
(второ допълнено 
и актуализирано 
издание)
Надя Петрова
изд. Вдъхновения
брой стр.: 276 
цена: 25 лв.

Неврохирургична 
патология на трети 
вентрикул
Под редакцията на 
проф. д-р Стефан 
Габровски
изд. Труд и право
брой стр.: 564 
цена: 90 лв.

Спортният ген. 
Какво се крие 
зад невероятните 
спортни постижения
Дейвид Епстийн
изд. Жанет-45
брой стр.: 480 
цена: 25 лв.

Сухо лечебно 
гладуване (Как да 
гладуваме правилно 
и комфортно)
Сергей Филонов
изд. Бард
брой стр.: 256 
цена: 16 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Джо Абъркромби се превърна 
в един от най-впечат-

ляващите и бързо набиращи-
те популярност автори, а 
трилогиите „Първият закон”, 
„Разбито море”, няколкото 
самостоятелни романа като 
„Червена страна” и „Герои”, как-
то и разпознаваемият му стил 
превърнаха младия писател в 
достоен съперник на безмилост-
ния Джордж Р. Р. Мартин. 

Сега на български език 
отново в превод на Александър 
Ганчев се появява дългоочаква-
ната „Малка омраза”, даваща 
началото  на нова трилогия от 
британския автор – „Ерата на 
безумието”!

В един индустриализиращ 
се свят мястото на магията 
става все по-малко. Времето 

на героите и воинската слава 
сякаш е отминало, но дори и с 
поглед към бъдещето светът 
отказва да смени нрава си и кръ-
вожадните порядки властват 
над Адуа. 

Дъщерята на стария ин-
квизитор Глокта –  красивата 
и арогантна Савин – е готова 
да извоюва признанието си в 
общес твото благодарение на 
своя ум и бизнес нюх. Но извън 
лицемерните благороднически 
кръгове ґ се налага да се сблъска 
с гнева на обикновените хора, 
жадуващи за промяна.

Във въздуха се носи екотът 
на предстоящата революция, а 
междувременно северняците са 
поели на поредното опустоши-
телно настъпление. Младият 
благородник Лео дан Брок тряб-

ва да се опълчи на Стаур Здрач-
ния – бъдещия крал и наследник 
на престола на Севера. Над 
Света на Първия закон се спуска 
мрак и дори Риккъ, дъщерята на 
Кучето, не може да предвиди как 
ще завърши тази битка, дори да 
има дарбата да гледа в бъдното.

Развиваща се в Света на 
Първия закон, тази история 
за кръвожадност и смирение, 
за магия и наука, за революции 
и заговори може да се чете 
напълно самостоятелно от чи-
тателите, които за пръв път 
ще се потопят във вселената на 
Абъркромби.

Наситена с кръв, предател-
ства, епични битки, много ху-
мор и „Малка омраза”, Ерата на 
безумието започва. Но магията 
отказва да умре.

Малка омраза
Джо Абъркромби
изд. “Сиела”
672 стр., 25,90 лв.

История от нов ъгъл
СЮ МОНК 
КИД 
(р. 1948)  
е амери-
канска 
писателка 
от малък град в Силвестър, 
Джорджия. Родното ù място 
оказва дълбоко влияние върху 
написването на първата ù 
книга – „Тайният живот на 
пчелите“. Романът се задържа 
над сто седмици в класацията 
за бестселъри на „Ню Йорк 
Таймс“, продава над шест 
милиона екземпляра и има 
филмова адаптация.

ЗА АВТОРА

Книга на копнежите
Сю Монк Кид
изд. “Обсидиан”
472 стр., 19 лв.

„Аз съм Ана. Бях съпруга на 
Исус бен Йосиф от Наза-

рет. Нарекох го Моя възлюбен, 
а той на шега ме кръсти Малка 
гръмотевица. Твърдеше, че чувал 
грохот в мен, докато спя, подобен 
на далечен гръм, идещ отвъд 
долината Нахал Ципори или дори 
от по-далече, зад река Йордан. 
Не се съмнявам, че е чувал нещо. 
Откакто се помня, у мен живеят 
копнежи, надигат се като нощни 
птици да извиват глас по тъмно. 
Това, че съпругът ми е долепял 
сърцето си до моето на тънката 
ни постелка и се е вслушвал, е израз 
на добротата му, която най-много 
обичах у него. Чувал е как живо-
тът ми умолява да се роди.”

Преводач е Надя Баева.
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Това е роман, в който кра-
сотата и вдъхновяващата 

сила на модата контрастират 
на бруталната разрушителна 
мощ на войната. Главни героини 
в тази история са жените 
пилоти и тайни агенти, пома-
гали на Съпротивата срещу 
нацистка Германия, рискували и 
загубили живота си в борбата 
за свобода. Техните съдби, 
които писателката Наташа 
Лестър базира на съдбите на 
реални участници във Втората 
световна война, се разкриват 
постепенно, нареждат се като 

парченца от пъзел в една епична 
картина на епохата, променила 
веднъж завинаги целия свят.

Париж 1947 г. Кристи-
ан Диор представя своята 
зашеметяваща първа колекция 
пред свят, изтощен от война и 
жаден за ново начало. Една жена, 
преминала през ада на концен-
трационните лагери, преоткри-
ва собствената си красота на 
модния подиум. Но зад бляскава-
та външност се крият дълбоко 
пазени тайни, изгубени мечти и 
неизмерима скръб.

Десетилетия по-късно 

модният историк Кат Журдан 
ще открие във вилата на баба 
си, на брега на Корнуол, огромна 
колекция почти недокосвани 
оригинални рокли на Диор. 
Известен писател ще ґ помогне 
да разнищи невероятната 
история за това как те са се 
озовали там. Това е история за 
любов като от приказките и за 
брутална война.

Кратка история 
на иновациите
Мат Ридли
изд. Сиела
брой стр.: 380 
цена: 17,90 лв.

Ще те науча как да 
станеш богат
Рамит Сети
изд. Изток-Запад
брой стр.: 352 
цена: 24,90 лв.

Тактики за вземане 
на решения
Саймън Мюлер; 
Джулия Дар
изд. Алекссофт
брой стр.: 260 
цена: 19,99 лв.

Компас 
на ценностите
Мандийп Рай
изд. Хермес
брой стр.: 384 
цена: 17,95 лв.

Велосипедисти край 
езерото Папийон
Иван Раденков
изд. Enthusiast
брой стр.: 200 
цена: 15 лв.

Да се влюбиш 
до полуда
Катарина фон 
Бредов
изд. Емас
брой стр.: 380 
цена: 13 лв.

Детективска 
агенция “Мама 
и аз”: Тайната на 
заключената стая
Лучия Вакарино
изд. Фют
брой стр.: 192 
цена: 8,90 лв.

Елизабет 
и тайната 
на живата вода
Петър Голийски
изд. Егмонт
брой стр.: 240 
цена: 12,90 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Любов като от приказките

Тайната на Диор
Наташа Лестър

изд. “Сиела”
534 стр., 18 лв.

Живяла някога една 
Разказвач-

ка на приказки, 
която пускала във 
всяка пощенска 
кутия по един 
пъстър пакет. Във 
всеки пакет имало 
книга с приказка и 
заръка, която гласяла: 
„Моля, четете тази 
приказка на децата 
дотогава, докато те 
вече ще могат да я четат на 
вас.”… А какво става по-ната-
тък с Разказвачката на приказки 
и с децата ще разберете от 
„Моята голяма книга с приказки. 
Книга 4”.

Поредното попълнение в 
обичаната от децата (а и от 
техните родители) поредица 
с приказки няма да разочарова 
нетърпеливите си читатели. 
Още първите страници ще 
ви грабнат с приказните си 

илюстрации. Пъстри, мили и 
забавни, те увличат малките 
любопитковци и им помагат да 
прекрачат с лекота в света на 

приказката. Емоционалността 
и изразителността им пък да-
ват възможност на родителите 

да обърнат вниманието им 
върху различни 

чувства и да 
си поговорят 
за това с 
тях. 

В книгата 
са събрани 8 
приказки и 
всяка от тях 
е илюстрирана 
от различен 
художник, за да 
могат децата 
неусетно да 
се научат да 

възприемат 
и „разчитат” разнообразни 
изображения.

Във всяка от приказките ще 
открият весели приятели, с 
които ще се забавляват както 
никога досега. Ще обучават едно-

рог заедно с Тили, ще карат весел 
локомотив заедно със Зайко, ще 
чакат заедно с мечето, таралеж-
чето и мишлето да падне някоя 
звездичка, за да я хванат, и ще 
се запознаят с дядо Мецан – най-
доб рият и мил мечок на света… 

И така, приказка след приказ-
ка, неусетно ще стигнете от 
първата та чак до последната 
176-а страница. 

Едно обаче със сигурност ще 
ви затрудни – за коя от приказ-
ките да кажете, че ви е любима. 
Може пък да ги подредите и 
така – любима, по-любима, най-
любима. 

И още нещо – едрият 
шрифт, голямото междуредово 
разстояние и липсата на прено-
си в края на редовете правят и 
четирите книги от поредицата 
подходящи за начинаещи чита-
тели. Така че ако разполагате с 
такива, може от време на време 
те да ви отменят в четенето. 

Любима, по-любима, най-любима

Моята голяма книга
с приказки - книга четвърта
изд. “Фют”
176 стр., 22 лв.
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„Научи сам руски” е разра-
ботен от издателство 

Hodder&Stoughton – световен 
лидер в областта на езиковото 
самообучение.

Ако не сте учили 
руски или се нуждаете 
от задълбочаване на 
вашите знания, този 
учебник ви дава възмож-
ност да го направите. 
Той обхваща четирите 
основни умения – разби-
ране, говорене, четене и 
писане.

Достъпните и ясни обяс-
нения са съчетани с разнооб-
разни упражнения за практи-
куване на наученото. Курсът 
е едновременно ефективен и 
приятен, а работейки сами, вие 
избирате приоритетите, в 
зависимост от вашите нужди.

В допълнение е издаден и ау-
диозапис на двоен компатдиск, 

Момчето цар. Героят от 
войната. Принцът, в чие-

то сърце блуждаят демони…
Николай Ланцов винаги е 

носил в себе си дара на непости-
жимото. Хората на Равка не 
знаят какво му струва тяхната 
кървава гражданска война и той 
възнамерява това да остане 
така. И все пак, с всеки следващ 
ден тъмната магия вътре в него 
расте и заплашва да разруши 
всичко, което е постигнал 

досега.
С помощта на млад монах и 

легендарен вихротворец Николай 
се отправя на пътешествие из 
Равка, за да се пребори с ужасява-
щото наследство. Той ще риску-
ва всичко, за да спаси страната и 
себе си, но някои тайни не могат 
да бъдат погребани, някои рани 
не могат да бъдат излекувани.

Кръвта не е достатъчна, 
за да бъдеш цар. Завръщане във 
#вселенатаГРИША!

Кръвта не е достатъчна

Убийство в Македония
През лятото на 336 г. 

пр. Хр. Филип Македонски се 
кани да празнува прославеното 
си царуване. Прегазил е море от 
кръв, за да стане господар на 
Гърция, но има неприятности 
и у дома. Разделил се е с жена си, 

царицата вещица Олимпиада, а 
синът ґ Александър е жертва 
на мълва, че не е истинският 
наследник. Филип събира цяла 
Гърция на голямо празненство в 
старата столица, но е убит и 
македонският двор е хвърлен в 
хаос и кръв. Александър трябва 
да се бори за правата си на 
наследник.

Убийство в Тива
Никога не се опитвай да 

заблудиш Александър Велики... 
или да го предадеш – като Ти-

ванците. Александър превръща 
в пепел великия им град, но 
оставя непокътнат Храма 
на Едип заради легендарната 
свещена корона, която се пази 
вътре. От политическа гледна 
точка тя може да му осигури 
божествен статус. В личен 
план, ще поласкае егото му... Но 
на практика може да го убие... 
ако не успее да разкрие една 
древна тайна...

Александър трябва да се 
бие за трона на баща си и... за 
живота си!

Научи сам руски
изд. “Скайпринт”

290 стр., 19,95 лв.

Как научиться 
русскому языку?

на който освен указания на бъл-
гарски, ще слушате артисти, за 
които руският език е роден.

Александър Велики.  
Хаос и кръв
Пол Дохърти
изд. “Бард”
416 стр., 19,99 лв.

Битка за трона и... за живота

Белязания цар
Лий Бардуго
изд. “Егмонт”
560 стр., 19,90 лв.

Коледният сезон е време за 
вършене на добрини, искря-

щи светлини и пара, издигаща 
се от чашите в мразовити 
вечери. Сезон на добра воля, ко-
гато семействата се събират, 
празнуват и забравят различия-
та си. Освен ако...

Скрити тайни, зловещи 
отмъщения и смъртоносна 
алчност дебнат в навечерието 
на най-светлия празник. Едни 
от най-добрите криминални 
писатели създават неповтори-
ма атмосфера, изпълнена с тихи 
злокобни стъпки в тъмното и 
спотайващи се убийци.

„Още мистерии по Коле-
да” е колекция от единайсет 
класически коледни мистерии, 
в която смъртта и хаосът 
приемат празнични форми. 
Сборникът включва разкази на 
Елис Питърс, Агата Кристи, 
Иън Ранкин, Г. К. Честъртън, 

Смъртта в 
празнични форми

Още мистерии по Коледа
Сборник
изд. “Ера”
264 стр., 15,99 лв.

Майкъл Инес, Джон Диксън 
Кар, Вал Макдърмид, Марджъри 
Алингам и др.
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В традицията на илюстрова-
ните романи за Хари Потър 

и предшественика „Фантас-
тични животни и къде да ги 
намерим”, в библиотеката на 
Хогуортс се появява илюстро-
ван „Куидичът през вековете" 
– в голям формат и твърда под-
вързия. Изданието събира един 
от най-обичаните разказвачи на 
истории в света с творческия 
гений на художничката Емили 
Гравет.

Страниците на книгата са 
изпълнени с великолепни илюс-
трации и множество изненади 
– истински вълшебно издание 

на тази така обичана 
магьосническа класика. 
Спортният алманах е 
визуален празник както 
за феновете, така и за 
новодошлите в света на 
магьосниците, но освен тях 
ще спечели и поклонниците 
на красивите книги. Важно е 
да отбележим, че в книгата е 
обърнато особено внимание 
върху фактите за българските 
успехи във вековната история 
на великата игра и най-вече на 
легендарния български отбор 
по куидич – „Врачанските 
лешояди”.

История на България. 
Енциклопедия за малки 
и пораснали деца
Пламен Павлов; 
Райна Манджукова
изд. Световна 
библиотека-София
брой стр.: 160 
цена: 29,90 лв.

Фермата. Сглоби, 
играй, научи!
изд. Фют
брой стр.: 32 
цена: 24 лв.

Думите 
12-18 месеца
Първи стъпки
изд. Пан
брой стр.: 16 
цена: 7,90 лв.

Разгледайте отвътре! 
Микробите
изд. Фют
брой стр.: 16 
цена: 19,90 лв.

Уини и Уилбър. 
Пиратско приключение
Валъри Томас 
и Корки Пол
изд. Таймлайнс стор
брой стр.: 24 
цена: 16 лв.

Магическата 
аптека. Тайната на 
града на Вечните
Анна Руе
изд. Издателство 
Архипелаг
брой стр.: 290 
цена: 16,90 лв.

Капсула на 
времето
Гергана Димитрова
изд. AMG Publishing
брой стр.: 168 
цена: 19,95 лв.

Оно и Онче. 
Най-добрият приятел 
на света
Томас Шпрингер
изд. Изток-Запад
брой стр.: 24 
цена: 14 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Хроничното възпаление е в основа-
та на всяко влошено здравословно 

състояние. Това е сериозен проблем, с 
който мнозина от нас живеят, без дори 
да подозират.

Как да разберете дали самите вие 
сте здрави? Здравето не е отсъствие на 
болест. Това е свободата да се събужда-
те, чувствайки се добре всяка сутрин 
– свобода от замъгляване на мозъка, 
храносмилателни проблеми, болки в 
ставите и мускулите и животовъзпре-
пятстващите симптоми на хронично 
заболяване. Това е свободата, която 
получавате във всеки аспект от вашия 
живот, когато здравето ви се подобри. 

Животът без възпаление може да бъде 
ваш и това е нещо много по-голямо от 
всяко мимолетно удоволствие от кон-
сумацията на която и да е възпалителна 
храна. А храните, които тялото ви 
обича, които ви карат да се чувствате 
страхотно? Те са вашият нов любим 
житейски принцип. Най-накрая ще 
разберете кои храни може и кои не може 
да консумирате лично, персонално вие. 
Защото „всяка хапка от храната, която 
ядете, или „подхранва” вашето здраве, 
или му вреди” и това е строго индивиду-
ално. Разберете кои са вашите персонал-
ни лечебни и възпалителни храни!

Планът за елиминационната диета в 
тази книга отива една стъпка по-напред, 
като включва не само храни, но и нави-
ци, които да добавяте и премахвате, за 
да подобрите здравето си във всички 
аспекти.

Как да разберем 
здрави ли сме?

Куидичът през вековете
Дж. К. Роулинг

изд. “Егмонт”
160 цв. стр., 49 лв.

И България в куидича

Спектърът на възпалението
Д-р Уил Коул с Ийв Адамсън
изд. “Вдъхновения”
324 стр., 20 лв.
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