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Казах, че ще 
го направя,

и го направих.
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Демокрацията не е дар свише, 
а ценност, основана на емпатия 
и общо разбирателство, която 
се гради заедно ден след ден.

Любимо четиво
на малки и големи 
по цял свят!





Преди четиресетина години, 
в градинката на улицата с 

името на колегата му Антон 
Павлович Чехов, пред блока, 
където живееха с майка ми, баща 
ми засади орех. Орехче, стръкче 
в онези времена. Постепенно 
дървото се разви, разпери плещи, 
за да стане днес истински гигант 
над околните залинели овошки и 
храсти, толкова неугледни, че на 
тяхно място бих се срамувал.

Помня, казвал ми е, че купил 
малката фиданчица на Женския па-
зар и продавачът му рекъл: „Няма 
да съжаляваш, ще видиш какви 
едри орехи ще ражда един ден.” 
Самата истина е. Плодовете на 
благородния чужденец сред бетона 
и асфалта са удивително големи, 
с мека черупка и вкусна ядка. Да 
се чудиш и маеш как природата 
надделява над неудобството и 
омразата и пренася във времето 
онова, което смята за добро. 

От баща ми научих, че орех не 
се сади от самия плод, а трябва 
да се ашладиса върху обикновено 
семеначе, на което се присажда 
калем от желания сорт. Инак 
растението се изражда. Ядката 
на ореха наподобява нашия мозък, 
който също не можеш да бучнеш  
на празно място и да чакаш 
резултат. Трябва да го присадиш 
на друг човек.

Като се замисля само колко 
неща знам и мога да върша 
благодарение на баща ми! На една 
чернобяла снимка съм три-че-
тиригодишен и той ме учи да 
пиша на пишеща машина. На друга 
снимка ме държи през корема, за 
да плувам. Благодарение на него 
мога да карам колело, да играя 
шах, да ловя риба. Взема ли да си 
припомням всички уроци, които 
ми е преподал, ферманът сигурно 
ще е дълъг, та дълъг. 

Ние всъщност непрекъснато 
това правим – като крачещи кни-
ги сновем един към друг и си разме-
няме написаното вътре, за да не 
изчезне. Няма нищо по-трайно от 
тази наша безсмъртна дейност, 
дори размножението ни може да 
секне, но обмяната на познания 
и умения – никога. Затова сме 
божем Homo sapiens-и и разумът е 
част от наименованието на вида 
ни – въпреки че някои наши общи 
познати упорито се опитват да 
го опровергаят.

Баща ми си замина преди девет 
години и спря да ме учи. Както 
и аз спрях да се мъча да му се 
отблагодарявам за всичко, което 
е сторил за мен. Не е и нужно, ес-
тественото разпространение на 
познанието е настрани и напред, 
не назад. На каквото мога, уча 
наследниците си или тия наоколо. 
Ако това не звучи прекалено 
самонадеяно. 

Все още почти всеки ден, на 
път за майка ми, минавам покрай 
достолепния орех. В зависимост 
от сезона, гледам нагоре могъщата 
му корона и търся в нея листа, 

пъпки, зелени или зрели плодове, 
изсъхнали обвивки. Няколко 
години се опитвах да изпреваря 
градските номади, набързо ошмул-
ващи великана. В един момент се 
отказах. 

Наскоро, в един късен следобед, 
пак минавах под клоните му. По-
духваше свеж ветрец и се спрях за 
малко под дървото, за да обходя с 
поглед излинялата трева. Нямаше 
и един орех за цяр – само сухи 
обелки и счупени клонки от веро-
ятните извършители. Вдигнах 
поглед към небето. Нищо, тате, 
рекох му. Важното е, че дървото 
си е тук, а това означава, че и ти 
си тук. След време двамата ще 
гледаме насам отвисоко и ще се 
радваме, че други самоходни книги 
се спират и брулят, спират и 
брулят...

Вярвате или не, в този миг, 
съвършено ненадейно, между 
блоковете се втурна порив на 
вятъра. Беше толкова силен, че 
дори се пових на една страна, 
да се затуля. И тогава чух: туп, 
туп-туп, туп, туп... Не повече 
от десетина секунди. Вятърът 
стихна внезапно, както и се бе 
появил. В краката ми тук-там 
светлееха едри орехи – едни голи, 
други с якенца. Взех да ги събирам 
и да ги слагам в джобовете на мое-
то. Преброих четиринайсет.

Вдигнах поглед към стъмено-
то небе и токът, който винаги 
протича между баща и син, пот-
репери като невидима мълния и се 
стопи в безкрая.

Който твърди, че има смърт, 
лъже. 

Орехи от небето

ИВАН ГОЛЕВ
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ново остава нагоре надолу връща се

Да спасиш детето си
В първите години след 

края на ВСВ южните части на 

Италия са опустошени и хората 

гладуват. Това принуждава мно-

го майки да изпратят децата 

си на север, за да им осигурят 

по-добър живот. Там започва и 

нашата история.

В първата половина от 

книгата ни напътства гласът 

на седемгодишния Америго. Той 

е чист и невинен като първите 

капки утринна роса и все пак 

достатъчно разумен и отгово-

рен, за да разбере, че майка му е 

единственият му близък и той 

трябва да помага, за да има как-

во да ядат. Тя, от друга страна, 

е на пръв поглед студена и 

неразговорлива жена, която не 

показва особена привързаност 

към сина си, но това е само на 

повърхността. Всъщност обра-

зът на Антониета е събирате-

лен за всички онези жени и мъже, 

изгубили семействата и домо-

вете си след разрушителната 

война и принудени да направят 

най-голямата саможертва на 

един родител – да се откаже от 

детето си, за да му осигури по-

добър живот. И когато Америго 

потегля на север, започват и 

тежките въпроси.

„Детският влак“ е идеалното 

четиво за всички почитатели 

на историческата фикция. Емо-

ционалният ù заряд е страшно 

силен! Това е една разтърсваща 

история за любовта на майката 

към детето ù. За любовта на 

детето към майката. За дома, 

семейството, саможертвата и 

надеждата.

МАРИЕТА ИВАНОВА, 
ХЕЛИКОН РУСЕ

К Н И Ж А РЯ Т 
ПРЕПОРЪЧВА

ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Едно добро дело
Дейвид Балдачи
Обсидиан

Лейди Гергана 2
Цветелина Цветкова
Пощенска кутия 
за приказки

Живот в скалите
Мария Лалева
Книгомания 

Коледа в Силвър Фолс
Джени Хейл
Хермес

Лейди Гергана
Цветелина Цветкова
Пощенска кутия 
за приказки

Куклите
Венета Райкова
Enthusiast

Скрито пред очите ти
Джефри Арчър
Бард

Под закрила
Лекси Блейк
Ибис

Където пеят раците
Дилия Оуенс
Лабиринт

В рокля на кралица
Джо Уотсън
Сиела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2000 
лв.

1799 
лв.

1490 
лв.

1690 
лв.

1690 
лв.

1800 
лв.

1200 
лв.

1595 
лв.

1500 
лв.

1200 
лв.

Три безсмъртни класики:  
Към себе си; Владетелят; 
Изкуството на войната. 
Лимитирано издание
Хеликон

Тънкото изкуство 
да не ти пука
Марк Менсън
Хермес

Топ мистериите  
на България
Слави Панайотов
О3 books

Топ мистериите  
на света
Слави Панайотов
О3 books

Преходът към себе си
Хули Леонис
Апостроф

Столетниците - 
благословия или орисия
Мира Добрева
Книгомания

Подсъзнанието 
може всичко
(ново допълнено издание)
Джон Кехоу
ИнфоДар

От Олимп до Тибет - 
вдъхновението „Атлас“
Симеон Идакиев
Вакон

3

4

5

6

7

8

9

10

1195 
лв.

1595 
лв.

1899 
лв.

2299 
лв.

1199 
лв.

1600 
лв.

1490 
лв.

1800 
лв.

НЕХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Алманах. Традиции и 
празници на българите
Петя Банкова, Рачко Попов
A&T Publishing

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

1

2
3490 

лв.

1600 
лв.
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ново остава нагоре надолу връща се

„Сън” те приласкава  
и прегръща!

ЕЛЕНА АЛЕКСИЕВА, 
ХЕЛИКОН БУРГАС

К Н И Ж А РЯ Т 
ПРЕПОРЪЧВА

Камелия Кучер е ново име 

в съвременната ни литера-

тура, което вече се утвърди 

като гаранция за стойностно 

четиво. Към романтичната є 

проза посегнах след препоръка на 

Радко Пенев – друг обичан от мен 

български писател, който рядко 

греши в преценките си. Изчетох 

„Дом“ и „Нощ“ – те разказват за 

мрачните моменти на Втората 

световна война и с предвкус-

вано удоволствие посегнах към 

най-новата є книга – „Сън“. Една 

лирична история за любов, която 

дава, отнемайки.

Действието се развива в Пор-

тугалия, предимно в Лисабон. Ка-

мелия Кучер е успяла майсторски 

да пресъздаде мястото – четеш 

за него и си там, обръщаш поглед 

към всяко азулежу, изпречило се 

пред очите ти, докато в главата 

ти звучи прекрасно тъжно фадо.

„Сън“ е семейна сага – ис-

ториите на три семейства се 

преплитат в съдбата на един 

герой – Жоао, проследен от 

юношеството до зрелостта, и 

на Белен – жената, която той 

обича. Това е роман за сложните 

родови отношения, за тежестта 

на миналото, за стените, които 

сами издигаме пред себе си, а 

после цял живот опитваме да 

прескочим.

„Сън“ e роман, който те 

приласкава и прегръща, завърта 

те в танц – стъпка след стъпка, 

страница по страница, и умело 

те води по пътя на сладките, но 

всъщност солени сълзи и тихата 

радост от живота, какъвто е.

ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ

Пет минути до утре
Максим Бехар
Фабер

Красиво 
безразсъдство
Л. Дж. Шен
Сиела

Размерът има значение 2. 
Наръчникът
Александра Иванова
Millenium

Образована
Тара Уестоувър
Enthusiast

Увереност. Тази книга  
ще те научи да 
управляваш съдбата
Дмитрий Верищагин
Деир

Силата на 
Настоящето
Екхарт Толе
Кибеа

Зрялост. Тази книга  
ще разкрие силата  
на твоята душа
Дмитрий Верищагин
Деир

Незабележима  
Кн.2 от поредицата 
Ларк Коув
Девни Пери
Егмонт

Размерът има значение 
[размерът на талията]
Александра Иванова
Millenium

Гомор: Лице в лице  
с Камората
Роберто Савиано
Ера

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1200 
лв.

600 
лв.

1599 
лв.

700 
лв.

800 
лв.

800 
лв.

600 
лв.

1300 
лв.

700 
лв.

1500 
лв.

ТИЙН КНИГИ

Хари Потър и  
философският камък
Дж. К. Роулинг
Егмонт

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

1

10

1990 
лв.

1490 
лв.

6 Дневникът на един 
Дръндьо кн.1
Джеф Кини
ДуоДИЗАЙН

1690 
лв.

Детска академия  
за добри обноски
Невена Басарова
СофтПрес

4

1499 
лв.

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

5

1990 
лв.

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

лв.

Малкият принц
Антоан дьо  
Сент-Екзюпери
Хеликон

1195 
лв.

ОрганайзерЪт +
Станислав Койчев - Стан
Кубар; Егмонт

7

990 
лв.

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

8

1990 
лв.

Причината
Изабел Овчарова
Робертино

9

1590 
лв.

3
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БЪЛГАРСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Лейди Гергана 2
Цветелина Цветкова
Пощенска кутия 
за приказки

Живот в скалите
Мария Лалева
Книгомания 

Лейди Гергана 
Цветелина Цветкова
Пощенска кутия 
за приказки

Куклите
Венета Райкова
Enthusiast 

Бабо, разкажи ми спомен 
Ивинела Самуилова
Хермес

У майкини
Иво Сиромахов
Сиела

ABSOLVO TE
Георги Бърдаров
Musa Gena

Физика на тъгата 
Георги Господинов
Жанет-45

Тъй рече баба Ега
Ивинела Самуилова
Хермес

Задругата 
Добри Божилов
Лексикон

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1200 
лв.

1980 
лв.

1600 
лв.

1595 
лв.

1995 
лв.

1590 
лв.

1595 
лв.

1800 
лв.

1200 
лв.

1500 
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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Според руската писателка 
Людмила Улицка „В извес-

тен смисъл всеки писател пише 
една и съща книга – книгата на 
своя живот”.

Булгаков започва романа на 
живота си през 1928 година и го 
завършва със смъртта си през 
1940 година. Издаден на части 
в литературно списание през 
1966-1967 година, пълният му 
текст излиза едва през 70-те.

„Майстора и Маргарита” е 
многопластов роман в романа, в 
който реалност и фантастика 
са смесени в едно. Лирическа 

поема в проза, но и ярка сатира 
на своето време. Булгаков се 
фокусира върху глобални етиче-
ски противоречия: доброто и 
злото, животът и смъртта, 
любовта, творчеството и 
нравственият дълг, които 
всяко следващо поколение си 
поставя и решава.

Новият превод е на Боян 
Станков.

Лирическа поема в проза
и ярка сатира

Майстора и Маргарита
Михаил Булгаков

изд. “Хеликон”
608 стр.

Когато стане дума за онзи 
велик отбор на ЦСКА от 

първата половина на 80-те 
години, неизменно спомените 
започват с вратаря. Изброяват 
се няколко легендарни играчи на 
червените, но на първо място 
винаги е Джони Велинов. 

Вратарят, който бе приз-
нат и от свои, и от съперни-
ците. Вратарят, без чиито 
намеси историята можеше да 
бъде написана по съвсем друг 
начин. Една решителна проява в 
последната минута на реван-
ша срещу Ливърпул – понякога 

това е достатъчно за една цяла 
кариера. Един епичен мач насред 
Сан Себастиан и мнозина други 
биха се задоволили с това. Но не 
и Георги Велинов. Той направи 
много повече за ЦСКА. 

Налагаше се да си тръгне, 
после пак се завърна, направи 
доста експерименти – тук и 
там, но винаги „Армията” бе 
като дом, мястото, където го 
чакаха и където вратите бяха 
отворени за него. 

Историята на Джони не е 
само футболна. Животът на 
една истинска легенда невинаги 

и бил обагрен в червено, по-
бедите често са отстъп-
вали място на загубите. 
Истинските житейски 
загуби. След които тряб-
ва да намериш сили да се 
надигнеш, да продължиш. 
Да останеш изправен. 
Както подхожда на един 
голям вратар. С емблемата 
на ЦСКА на гърдите. „Сектанти, маргинали, 

невзрачници; отчаяни 
агитатори или военни, които 
нямат търпение да се измък-
нат от провинциалната си 
безизвестност: тези неуспели 
митомани и реваншисти нико-
га не биха могли да се доберат 
до властта, ако съдбата не 
ги е побутнала с пръст (или с 
крак). Диктаторите винаги се 
появяват от хаоса – конфлик-
ти, революции, икономически 
кризи”  – пише Оливие Гез. 

Гез, познат на българските 
читатели с романа си „Изчезва-
нето на Йозеф Менгеле”, влиза 
в ролята на съставител на 
сборник с 22 портрета на най-

значимите световни диктато-
ри – Ленин, Сталин, Мусолини, 
Хитлер, Франко, Мао, Пино-
чет, Пол Пот, Саддам, Кадафи, 
Ким Ир Сен, Кастро, Тито, 
Асад…

Книгата е плод на дълго-
годишните усилия на журна-
листи, изтъкнати историци 
и интелектуалци, които 
рисуват плашеща, но много 
показателна картина на света. 
Изчерпателността на проуч-
ването, съчетано с разказваче-
ско майсторство, ще ви даде 
правдива представа за живота 
и управлението на някои от 
най-кървавите диктатори през 
последния век.

Вратар легенда Кървавите 
водачи

Джони Велинов. 
Моята история

Ники Александров
изд. “Премиум букс”

328 + 16 цв. стр., 18 лв.

Векът на диктаторите
Оливие Гез
изд. “Изток-Запад”
400 стр., м.к. 25 лв., 
тв.к. 29 лв.
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Съпругата на чаения 
плантатор
Дина Джеферис
изд. Прозорец
брой стр.: 464 
цена: 17 лв.

Магнитният хълм
Рика Ман-Вархеди
изд. Колибри
брой стр.: 395 
цена: 20 лв.

Мечтатели
Гилбърт Адеър
изд. Кръг
брой стр.: 176 
цена: 15 лв.

Бьорнстад 
(лимитирано издание)
Фредрик Бакман
изд. Сиела
брой стр.: 464 
цена: 16.90 лв.

ABSOLVO TE
(твърди корици)
Георги Бърдаров
изд. Musa Gena
брой стр.: 280 
цена: 19.80 лв.

Метаморфозата и 
други разкази
(твърди корици)
Франц Кафка
изд. Сиела
брой стр.: 272 
цена: 17 лв.

Корените на небето
Ромен Гари
изд. Леге Артис
брой стр.: 536 
цена: 24 лв.

Холандската къща
Ан Патчет
изд. СофтПрес
брой стр.: 320 
цена: 17.99 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

„Как да запазим разума си 
във време на разединение” 

на турската писателка Елиф 
Шафак  имаше своята светов-
на премиера на 2 юли 2020 г. В 
този завладяващ и окрилящ зов 
за съзнателен оптимизъм, номи-
нираната за наградата „Букър” 
писателка и активистка Елиф 
Шафак се обръща към спомени-
те си и се осланя на силата на 
преживени истории, които 

сближават. Шафак уверява, че 
ако чуваме думите на другите, 
ние ще успеем да се погрижим за 
съхранението на демокрацията, 
емпатията и вярата в едно по-
светло и по-разумно бъдеще.

Всички ние сме слисани и 
объркани от заобикалящите ни 
събития – от несправедливост-
та, от страданията, от чув-
ството за безконечна криза. Как 
тогава да запазим и да се грижим 

за всичко онова в нас, което 
вярва и се уповава на нещо по-
добро? Как да запазим разума си 
във време на разединеност?

Слисани и объркани

Естер де Лауренти има къща 
в центъра на Копенхаген, 

част от която отдава под 
наем. След като се пенсионира, 
дните ґ минават в разходки с 
двете ґ кучета, а вечерите тя 
прекарва в писане на първия си 
криминален роман. И в пиене на 
прекалено много вино. 

Когато обаче една от наема-
телките ґ е намерена мъртва, 
животът на Естер е разтърсен 
из основи. Не само защото тя 
е била близка с младото момиче. 

Бруталното престъпление 
сякаш е излязло от страниците 
на романа ґ. Някой е пресъздал 
убийството с плашещи подроб-
ности. И явно иска да привлече 
вниманието ґ.

А следователите Йепе Кьор-
нер и Анете Вернер трябва 
бързо да узнаят кой и защо иска 
да отмъсти на пенсионираната 
преподавателка. Преди да са се 
появили още трупове.

Преводът е на Любомир 
Гиздов.

Убийство по книга

Как да запазим разума си 
във време на разединение

Елиф Шафак
изд. “Егмонт”

80 стр., 9,90 лв.

Джейк Бриганс, героят 
от „Време да убиваш” и 

„Сянката на чинара”, отново 
е в центъра на разтърсваща 
съдебна драма. „Време за ми-
лост” ни връща към място-
то и незабравимите образи, 
които превърнаха Джон 
Гришам в ненадминатия май-
стор на съдебния трилър.

Клантън, щата Мисиси-
пи, 1990 г. Съдът назначава 
Джейк Бриганс за служебен 
адвокат на Дрю Гамбъл, 
шестнайсетгодишно момче, 
обвинено в убийството на 
местен полицай, алкохолик и 
насилник, който е партньор 
на майка му. Много гражда-
ни на Клантън искат бърз 
процес и смъртно наказание 
за Дрю. Но Бриганс се потапя 
надълбоко в тази история, 
която се оказва по-сложна, 
отколкото изглежда на пръв 
поглед. Той е твърдо решен да 
спаси момчето от газова-
та камера, въпреки че така 
застрашава кариерата си, 
финансовото си състояние и 

цялото си семейство.
Има време да убиваш и 

време да раздаваш правосъдие. 
Дошло е „Време за милост”.

Преводач е Надежда 
Розова.

С риск за себе си

Време за милост
Джон Гришам
изд. “Обсидиан”
528 стр., 20 лв.

Наемателката
Катрине Енгберг
изд. “Хермес”
368 стр., 15,95 лв.
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Сър Елтън Джон:

Откровена и 
вдъхновяваща. 
Необикновени 

истории от един от най-
великите фронтмени на 
света.

Тесен планински тунел е един-
ственият начин да се стигне 

до Сиглюфьордюр – идилично 
рибарско градче в най-северните 
части на Исландия, където хора-
та не заключват вратите си, а 
животът има собствен ритъм. 
Новото попълнение в полицей-
ския участък там е младият 
полицай Ари Тор Арасон. 

Идилията е разрушена, 
когато млада жена е открита в 
безсъзнание в снега, а известен 
писател среща смъртта при 
мистериозни обстоятелства. 
Ари започва разследване в сърце-
то на една общност, в която 
не може да се довери на никого, а 
тайните и лъжите са начин на 
живот.

Миналото се преплита с нас-
тоящето, докато клаустрофо-
бичното напрежение в снежната 
буря нараства. Заслепен от снега, 
Ари е тласкан все по-дълбоко в 
собствената си тъмнина, а един 
убиец все още е на свобода… 

Романите на Рагнар Йонасон 
са публикувани в повече от  
30 държави и са продадени в над 

1 милион копия. „Снежна слепо-
та” е избран за един от 100-те 
най-добри криминални романи 
от The Times. Рагнар е адвокат, 
писател и преводач, превел 14 
от произведенията на Агата 
Кристи на исландски.

Нора Кели, млад археолог, 
получава уникално пред-

ложение от историка Клайв 
Бентън: да ръководи археологи-
ческия екип, който ще се опита 
да намери така наречения Изгу-
бен лагер на Донър. Пионерите 
от неговата група се сдобиват 
със зловеща слава в американ-
ската история, след като през 
1846 г. засядат в снеговете на 
калифорнийските планини. Съд-
бата им остава неизвестна, 
докато от горите не се 
появяват превърналите се 
в скелети оцелели, бълну-
вайки за глад, убийства и 
канибализъм. 

Озовала се в планината, 
експедицията разбира, че 
откриването на лагера е само 
първата стъпка. Защото, кога-
то открива старите кости, 
научава истината за случилото 
се там. Тя е шокираща, неверо-
ятна и надхвърля проявите на 
канибализъм. 

Когато ужасите от ми-
налото довеждат до насилие 
в съвременността, възлагат 
случая на новобранката от 
ФБР агент Кори Суонсън. 
Докато разследва, тя открива, 
че нейната първа задача може да 

Без маска
Автобиографията на 

ЗВЕЗДНОТО ДЕТЕ Пол 
Стенли е главозамайваща 
смесица от откровения и 
сурови бойни истории за  въз-
ходите и паденията на KISS. 
Пол е с вродена микротия 
(малформация на ушната мида, 
засегнала дясното му ухо) и 
травмиращите преживявания 
в детството събуждат у 
него желанието да постигне 
успех в най-неочакваното 
поприще – музиката. Автоби-
ографичната изповед превежда 
читателите през поредица-
та от събития, довели до 
създаването на KISS, описва 
личните връзки, формирали 
живота на прочутия фронт-
мен, и бурните отношения 
между членовете на бандата 
през последните четиресет 
години. Никой не е пощаден… 
включително самият Стенли.

„Музиката – моят грях”, 
съдържаща непубликувани досе-
га снимки, е колоритен порт-
рет на човека, изиграл важна 
роля за създаване и офор мяне 

на специфичния облик на 
KISS – един от най-великите 
фронтмени в света. Исто-
риите, изкусно разказани от 
него,  са шокиращи, забавни, 
вдъхновяващи и откровени.

Преводач е Сибин Майна-
ловски.

Джими Пейдж:

Пол Стенли 
вече се е доказал 
като артист в 

музиката и пред бялото 
платно, а сега представя и 
страхотна книга.

Пол Стенли:

Казват, че съм проявил голяма смелост, 
публикувайки книга, която ме показва без 
маска; истината е, че я написах, защото 
изпитвах необходимост да направя 
равносметка на личния си живот. Сигурен 
съм, че мнозина ще видят себе си някъде 
в тази история и я споделям заради 
мястото, където би могла да ги отведе.  

Музиката - моят грях
Пол Стенли

изд. “HYBRID BOOKS”
240 стр. + 16 цв., м. к. 

23,90 лв., тв. к. 28,90 лв.  

Идилията 
е разрушена

Шокираща истина

Снежна слепота
Рагнар Йонасон
изд. “Ера”
256 стр., 15,99 лв.

се окаже и последна... 
А накрая се появява и фамоз-

ният Алойшъс Пендъргаст, 
ментор на Кори и познат на 
Нора Кели, за да им помогне да 
намерят и златно съкровище.

Стари кости
Дъглас Престън, 
Линкълн Чайлд
изд. “Бард”
352 стр., 17,99 лв.
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ЕРИК 
ДРЕГНИ пре-
подава жур-
налистика, 
творческо 
писане, 
английски и 
италиански 
език в университета в Мине-
сота. За написването на „Да 
изживееш норвежката мечта“ 
той печели престижна сти-
пендия точно когато разбира, 
че съпругата му е бременна. 
Това прави едногодишния 
престой на семейството в 
Норвегия много по-трепетен. 
Дрегни е автор на 19 книги.

ЗА АВТОРА

Днес Мей Мъск е един от 
най-търсените световни 

модели и се радва на голямо 
сплотено семейство и на много 
приятели. Но невинаги живо-
тът ґ е бил толкова бляскав и 
увенчан с успехи.
 За три години и три 

месеца Мей ражда три деца.
 На 31 години набира 

смелост да сложи край на до-
машното насилие, физическо и 
психическо, на което е подложе-
на, да се разведе и да остане 
сама с трите деца.
 На два пъти 

„потушава” разочаро-
ванията и болката, 
като се тъпче 
с храна, и 
напълнява 
толко-
ва, че 
тежи 90 
килограма, 
а после 
успява да си 
върне нормал-
ното тегло.
 Успява да се 

наложи като един от 
най-добрите диетолози 
в света.
 Не се страхува в зряла въз-

раст да смени осем града и три 
държави и да започне всичко 
отначало.
 Успява да отгледа три 

преуспели деца, едно от които 

– Илон Мъск – е сред най-дръзки-
те новатори и предприемачи 
в света.

За всичко това и за други-
те радости и изпитания Мей 
Мъск разказва увлекателно и 
подробно, споделя мъдростта и 
опита, които е натрупала през 
годините, и ни вдъхновява да 
не се страхуваме да променяме 
живота си и да го правим по-

пълноценен и интересен.

Радости 
и изпитания

Жената, която има план
Мей Мъск
изд. “Лабиринт”
192 стр., 15,90 лв.

В дългоочаквания първи том 
от президентските си 

мемоари Барак Обама повежда 
читателите на завладяващо 
пътуване от най-ранните си по-
литически амбиции, през реши-
телната победа на първичните 
избори в Айова, до повратната 
нощ на 4 ноември 2008 г., кога-
то е избран за 44-ти президент 
на САЩ и се превръща в първия 
афроамериканец на най-високата 
позиция в държавата. Размиш-
лявайки върху президентския си 
мандат, той предлага един-
ствено по рода си изследване на 
президентската власт – еднов-
ременно всеобхватна, но и 
ограничена, както и уникален 
поглед отвътре към динамика-
та на американската политика 
и международната дипломация. 
Обама кани читателите в 
Овалния кабинет и в Залата за 
извънредни ситуации в Белия 
дом, води ги до Москва, Кайро, 
Пекин. Научаваме мислите му, 
докато съставя своя кабинет, 
докато се бори с глобалната фи-
нансова криза, предприема мерки 
срещу Владимир Путин, справя 
се с непреодолимите пречки, 
за да осигури прокарването на 
нов закон за здравеопазването, 
сблъсква се с генерали по въпроса 
за стратегията в Афганистан, 
започва реформа на Уолстрийт, 
реагира на разрушителната 
експлозия на нефтената плат-

Един мъж срещу 
историята

форма „Дийпуотър Хърайзън” и 
разрешава операция „Копието 
на Нептун”, която води до 
смъртта на Осама бин Ладен.

„Обетована земя” е необик-
новено лична и интроспективна 
– разказ за един мъж, който се 
изправя срещу историята. Прек-
расно написана и изключително 
въздействаща, книгата улавя 
дълбокото убеждение на Обама, 
че демокрацията не е дар свише, 
а ценност, основана на емпатия 
и общо разбирателство, която 
се гради заедно ден след ден.

Прадядото на Ерик Дрегни 
напуска Норвегия, когато 

тя е най-бедната страна в 
Европа. Повече от сто години 
по-късно неговият внук се зав-
ръща в една от най-богатите 
държави, за да изживее норвеж-
ката мечта. 

Потеклото му 
предполага, че е 
подготвен за среща 
със скандинавската 
държава, но се оказва, 
че местните имат 
с какво да изненадат 
Ерик. Колоритните 
обичаи, специфичните им 
разбирания за живота и… 
традиционната кухня успяват 
да го впечатлят. Ерик ни пред-
ставя Норвегия в пълния ґ бля-

сък – от необикновената ґ 
история, през изключител-
ната социална и обществе-
на система, спиращите дъха 
природни дадености до 
ексцентричните ґ жители.

Норвегия в пълен блясък

Обетована земя, том 1
Барак Обама
изд. “Софтпрес”
800 стр., 44 лв.

Да изживееш 
норвежката мечта

Ерик Дрегни
изд. “Ера”

260 стр., 15,99 лв.
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Ново издание на „Дивото 

зове“ –  един от най-обича-

ните приключенски романи 

на Джек Лондон, излезе с 

логото на „Хеликон“. С какво 

историята на кучето Бък, 

писана преди 117 години би 

заинтригувала съвременните 

младежи, че и техните роди-

тели? Нашето време изисква 

да впрегнем всички сили, 

психически и физически, срещу 

един невидим вирус, проклет 

безпощаден враг. 

А тогава... представете 

си края на 19 в., и Треската за 

злато, повлякла сред север-

ните ледове хора в морален и 

материален упадък, за които 

Джек Лондон пише: „безпредел-

ността на собствената им 

мъка ги правеше безчувствени 

към страданията на животни-

те“. Макар също да участва в 

подобни авантюри, писателят 

знае, че има друго, по-високо 

стъпало на еволюцията от 

жаждата за пари. Това симво-

лизира образът на Бък. 

Съдбата отвежда раз-

глезеното куче, свикнало на 

господарски живот в слънчева 

Калифорния, в дивата среда 

на Аляска, и там кръвта на 

неговите предци – санбернар 

и овчарка, се проявава в пълна 

сила. Бък се адаптира лесно, 

тегли кучешки впряг, бие се за 

храна и територия, намира си 

нов стопанин, на когото служи 

докрай, а когато човекът 

умира, природата прибира 

животното в недрата си. 

Красива и трогателна кни-

га е „Дивото зове“, но най-вече 

извисяваща. Онези читатели, 

които търсят приключения в 

духа на „сървайвър“, ще ù се 

зарадват, за други ще е ценен 

поетичният силует на кучето, 

застанало на лунна светлина, 

но още по-голям урок ще 

извлекат хората, които раз-

четат превръщането му във 

вълк като завръщане към същ-

ността на битието. Защото 

верността, милосърдието, 

дисциплината, инстинктът да 

не бъдеш част от глутница, а 

неин водач, да станеш същес-

тво, отдадено на поривите 

си, са все качества, които 

повече прилягат на твореца, 

отколкото на звяра. 

Затова е велик Джек 

Лондон!

ЛЮДМИЛА ЕЛЕНКОВА 
РАДИО „ХЕЛИКОН“

„Дивото зове“ сега!

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Магазинчето за 
прежда и чудеса
Мануела Инуса
изд. Хермес
брой стр.: 256 
цена: 14.95 лв.

Спароу.  
Пленница на Звяра
Л. Дж. Шен
изд. Сиела
брой стр.: 360 
цена: 17.90 лв.

Нежно спасение
Джули Гаруд
изд. Ибис
брой стр.: 424 
цена: 15.90 лв.

Заветът Кн.1:  
Стихия в кръвта
Валентина Игнатова
изд. Артлайн Студиос
брой стр.: 314 
цена: 18 лв.

Лейди Гергана 2
Цветелина Цветкова
изд. Пощенска кутия  
за приказки
брой стр.: 166 
цена: 12 лв.

Донорът
Клеър Макинтош
изд. Сиела
брой стр.: 112 
цена: 11 лв.

Позитанско царство 
и други пародии, 
в копродукция с 
известни български 
писатели
Михаил Вешим
изд. Сиела
брой стр.: 140 
цена: 14 лв.

Лято
Али Смит
изд. Лист
брой стр.: 400 
цена: 18 лв.

В края на Втората световна 
война Сирил Конрой става 

собственик на величествена 
сграда – символ на успехите и 
нат рупаните богатства, кои-
то е постигнал през последни-
те няколко години. С изящната 
си и модерна архитектура 
Холандската къща привлича 
възхитените погледи на мину-
вачите, дори години след като 
предишните ґ обитатели, 
семейство Ван Хубейк, са я 
напуснали. Всичко в този дом 
е останало такова, каквото 
е било – от мебелите, през хо-
ландските книги в библиотека-
та до портретите на първите 
собственици в голямата зала. 
Така го откриват 
и децата на Сирил  
– Дани и Мейв 
Конрой. Но макар 
в стаите нищо 
да не е променено, 
Холандската къща 
променя живота на 
брата и сестрата 
завинаги.

Първо губят 
майка си, която не 
понася огромния 
дом от стъкло, след 
това губят самата 

къща, изгонени от втората съ-
пруга на баща си. Губят всичко. 
Но онова, което им остава, е 
повече – защото имат себе си 
и историята си дотук. Дани 
и Мейв продължават по своя 
път, но често се обръщат назад 
към миналото с поглед, прико-
ван към Холандската къща  – 
съкровищницата на спомените 
от тяхното детство, която 
ги изпълва със смесени чувства. 
Когато хората от спомените 
отново пристъпват в живота 
им, двамата трябва да напра-
вят избор – да скъсат нишката 
с миналото или да изложат на 
риск собственото си бъдеще.

Труден избор

Холандската къща 
Ан Патчет 
изд. “Софтпрес”
320 стр., 17,99 лв.
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Черният списък
Джак Кар
изд. Бард
брой стр.:  
цена: 

Марко ван Бастен - 
Баста
Марко ван Бастен; 
Едвин Схон
изд. Enthusiast
брой стр.: 352 
цена: 20 лв.

Жената, която има 
план
Мей Мъск
изд. Лабиринт
брой стр.: 192 
цена: 15.90 лв.

Тайсън Фюри - Зад 
маската. Моята 
автобиография 
изд. Сиела
брой стр.: 204 
цена: 18.90 лв.

Веселин Маринов -  
От любов
(твърди корици)
Под редакцията на 
Виолета Цветкова
изд. Сиела
брой стр.: 364 
цена: 25 лв.

Народи и земи. 
Енциклопедия
(твърди корици)
Камен Велчев
изд. Книгомания
брой стр.: 304 
цена: 35 лв.

Мечтани 
пътешествия
(твърди корици)
изд. Хермес
брой стр.: 320 
цена: 29.95 лв.

Владетелят 
(твърди корици)
Николо Макиавели
изд. Хеликон
брой стр.: 200 
цена: 11.95 лв.

Изкуството на войната 
(твърди корици)
Сун Дзъ
изд. Хеликон
брой стр.: 124 
цена: 11.95 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Настоящата криза не е като 
тази от 2008 г., нито дори 

като онази от 1929 г. Новата 
Голяма депресия, която се роди 
от ковид пандемията, е  не 
само най-тежката икономическа 
криза в историята на САЩ, но 
засегна и целия свят. Повече-
то уволнени работници ще 
останат ненужни. Фалитите 
ще са многобройни, а банките 
ще се огънат под бремето 
на необслужваните кредити. 
Дефлацията, задлъжнялост-
та и демографският профил 
ще унищожат всяка надежда 
за възстановяане, а социал-
ните безредици ще вървят 
по стъпките на настъпилия 
борсов хаос. Оптимистичните 
приказки на Уолстрийт, на Бе-
лия дом и на икономистите са 
само една илюзия. Най-лошото 

предстои… 
Надежда все още има, но само 

за образованите инвеститори.
 В „Новата Голяма депресия” 

Джеймс Рикардс повдига заве-
сите и ни показва истинските 
рискове, пред които е изправена 
финансовата система, и какво 
трябва да направят умните 
инвеститори, за да оцелеят и 
дори да забогатеят. Позовавай-
ки се на примери от истори-
ята, монетарната теория и 
информация от задкулисието 
на властта, Рикардс хвърля 
светлина върху настоящето 
по начин, който позволява и на 
обикновените хора да разберат 
какво наистина се случва и 
какво могат да направят за себе 
си, за да не са губещи.

Преводът от английски е на 
Камен Велчев.

Една от най-обичаните 
детски писателки на всички 

времена – Дж. К. Роулинг, 
разказва приказна история за 
страховито чудовище, пълна с 
много смях, вълнуващи приклю-
чения и надежда въпреки всичко 
и всички.

Кралство Корнукопия ня-
кога е било най-щастливото на 
света. Радвало се е на несметни 
съкровища, крал с най-изиска-
ните мустаци, които можете 
да си представите, и месари, 
пекари и сиренари, чиято изклю-
чителна храна карала хората да 
танцуват от щастие, щом я 
опитали.

Всичко било перфектно, 
с изключение на мъгливата 
Маршландия, намираща се на 
север, където, според легендите, 
живеел чудовищният Икабог. 
Всеки с малко ум в главата си 
знаел, че Икабог е просто леген-
да, с която са плашили непос-
лушните деца. Но странното 
при легендите е, че понякога за-
живяват свой собствен живот.

Може ли да детронира 
любим крал? Може ли една 
легенда да пос тави на колене 
едно щастливо кралство? Може 
ли да изпрати две храбри деца на 
пътешествие, за което не са си 
и мечтали? 

Българското издание на най-
новата книга на Дж. К. Роулинг 
е придружено от 34 рисунки на 
деца на възраст от 7 до 13 г., по-
бедители в едноименния нацио-
нален конкурс за илюстрация.

Две храбри деца

Икабог
Дж. К. Роулинг

изд. “Егмонт”
304 цв. стр., тв. к. 35 лв.

Как да се спасим

Новата голяма депресия
Джеймс Рикардс 
изд. “Кръгозор”
240 стр., 18 лв.

Различията в навиците и 
езика са нищо, ако целите ни 

са еднакви и сърцата ни са 
отворени.

Ако искаш да опознаеш човек, 
хубаво наблюдавай как се държи 

с по-нисшестоящите, а не с 
равните нему.

Нещата, които губим, винаги 
намират как накрая да се 

върнат при нас, макар и не по 
начина, по който очакваме.

Няма значение какъв е роден 
някой, а в какво ще се превърне.

Дори и краткото притъпяване 
на болката ще я направи 

по-силна, когато най-после я 
почувстваш.

Не можеш да знаеш как 
разсъждава и какво чувства 

възрастта.

Дж. К. Роулинг:
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В първата си и единствена 
автобиография хърват-

ската футболна легенда Лука 
Модрич разказва историята на 
своя живот: от родната къща 
в Хърватия през бежанските 
неволи в разкъсаната от война-
та Югославия до световните 
футболни стадиони. Споделя 
неизвестни подробности от 
детството си, първите си 
стъпки във футбола, сре-
щата с голямата си любов. 
Разкрива предисторията на 
всички ключови моменти в 
„Динамо”(Загреб), „Тотнъм” и 
„Реал” (Мадрид). За да стигне 
до своя  звезден връх през 2018 
г., когато в рамките само на 
една година става носител и 
на четирите най-престижни 
световни награди във футбола: 
Златната топка от светов-
ното първенство Русия 2018, 
наградата на FIFA The Best, 
наградата на УЕФА за Играч 
на годината и Златна топка, 
присъдена от списание „Франс 
Футбол”. А като капитан той 
извежда хърватския национален 
отбор по футбол до сребро 

Вярвайте в себе си

Моята игра
Роберт Матеони
изд. “Кръгозор”
336 стр., 25 лв.

Рафаел Варан:

Лука е прекрасен играч, талантлив и 
отговорен. Той е и страхотен човек, като 
винаги поставя отбора на първо място. Тази 

книга напълно ясно показва как той е успял да стане 
най-добрият в света, като е останал скромен докрай.

Красимир Балъков:

Лука Модрич е фантастичен играч! Той е 
от изчезващия вид на племейкърите във 
футбола, които публиката така много 

обича и цени. Модрич блести с невероятна креативност 
и импровизация на терена. В модерния футбол 
колективните играчи като него стават все по-малко и 
този факт също го прави безценен.

Лука Модрич:

Основата на всеки 
успех е проста 
- борете се, не се 
отказвайте и 
вярвайте в себе си.

на световното първенство в 
Русия 2018. Допуска ни до най-
съкровените си мисли, чувства, 
съмнения и радости, свързани 
със семейството му и с негова-
та игра.

Преводът от хърватски е на 
Александра Ливен.

„Дядо Коледа” от 
финландския детски 

писател и илюстратор Маури 
Кунас е преведена на трийсет 
и пет езика и е най-продавана-
та финландска книга за всички 
времена.

Заради огромния интерес, 
с който малките читатели 
посрещат книгите на Маури 
за добрия старец и неговите 
джуджета, той е наричан PR 
на Дядо Коледа.

Маури Кунас по тради-
ция се разбира прекрасно с 
джуджетата и в тази книга ни 
рисува с много любов и внима-
ние селцето на Дядо Коледа, 
експедициите на джуджетата 
разузнавачи, огромните камари 
писма в пощата на добрия 
старец, подготовката и 
раздаването на коледните по-
даръци, а не на последно място 
и празненството в самото 
коледно селце.

Тази книжка съдържа всичко, 
което трябва да се знае за 
Дядо Коледа и неговите сръч-

ни джуджета.
Книгата е предназначена 

за деца между 5 и 12-годишна 
възраст.

Най-продавана 
за всички временаСтолетниците - 

благословия или орисия
Мира Добрева
изд. “Книгомания”
336 стр., 16 лв.

Друговремците

Столетниците са омайни, 
мъдри хора. Някои изумя-

ват с бистър ум, ясна памет и 
красноречие, други са мълчаливи 
и умислени. Едни са весели, 
въпреки тежестта на годините, 
други са прегърбени от тях. 
Някои са младолики, други – с 
набраздени от времето лица. Но 
всички, за които ще прочетете, 
са специални.

Друговремци. Останали още 

Дядо Коледа
Маури Кунас
изд. “Дамян Яков”
48 стр., 8 лв.

малко на тази земя, сякаш за да я 
направят по-добра.

Цялата мъдрост е в тях, ця-
лата тежест на живота. Цяла-
та тъга е прибрана в избледнели-
те им очи и цялото примирение 
е там. Цялата надежда таят, че 
младите ще дойдат да ги видят. 
И цялото разочарование, че тях 
отново ги няма.

Столетниците. От които 
попиваме светлина, взимаме от 
мъдростта им, учим се да про-
щаваме и да гледаме на живота 
откъм смирената му страна.

Защо някой губи разсъдъка си 
преди да е достигнал старост-
та, а друг минава 100 години 
и може безспир да рецитира 
стихове?

С какво се хранят столетни-
ците, пият ли алкохол?

Обичат ли да се веселят или 
предпочитат усамотението?

Каква е тайната на дълголе-
тието?
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Мария Пеева, по-известна 
като Мама Нинджа – 

основател на едноименния блог 
с хиляди последователи, поднася 
на читателите свеж, забавен 
и динамичен крими роман. 
Вдъхновена от любовта си към 
романите на Агата Кристи 
и наглед обикновена случка в 
личния си живот, Мария създава 
история, която сама определя 
като „малко бягство”  – и за нея 
като автор, и за читателя.   

Вече повече от 20 години 
Катерина и Константин се рад-
ват на щастлив и сравнително 
спокоен семеен живот. С време-
то са превърнали различията в 
характерите си в предимство, 
така че се допълват отлично и 

заедно откриват най-доброто 
решение на всяка ситуация.

Но този път семейство 
Куман е изправено пред сериозно 
изпитание. Всичко започва от 
една спонтанна екскурзия до 
слънчева Испания, където още с 
кацането на самолета в Мадрид 
и наемането на кола, идват и 
неприятностите. Когато на 
магистралата местен шофьор 
създава проблеми на Констан-
тин и за малко не предизвиква 
катастрофа, Катерина решава 
да снима номера на колата му 
като доказателство, което би 
им послужило пред полицията. 
И ако след няколко минути 
семейство Куман са забравили 
случката, другият участник 

вече прави планове как да 
унищожи въпросната 
улика. Заедно с нейните 
собственици.

Този сборник е посветен 
на стогодишнината от 

рождението на Рей Бредбъри и 
включва едни от най-добрите 
му криминални разкази – исто-
рии странни и чудесни като 
знаковата му фантастика.

Пътешественици във 
времето... мрачни карнавали... 
живи автомати... и детекти-
ви? Този нов сборник в чест 
на стотния рожден ден на Рей 
Бредбъри, авторът на „451° по 
Фаренхайт”, включва някои от 
по-непознатите криминални 
творби на писателя, класичес-
ки истории и редки бисери, 
много от които са станали 
епизоди от „Алфред Хичкок 
представя” и „Театърът на 
Рей Бредбъри”, както и разказа, 
наричан от Бредбъри „най-доб-
рият във всеки жанр, в който 

съм писал”. 
Убийство ли е да унищо-

жиш робот, ако той изглежда, 
говори, мисли и чувства като 
човешко същество? Може 
ли вентрилоквист да бъде 
обвинен по показанията на 
собствената си кукла? Може ли 
пътешественик във времето 
да попречи на собствения си 
по-млад аз да убие жената, 
която и двамата са обичали? 
И може ли оцелелият от двама 
сиамски близнаци да разследва 
убийството на собствения си 
брат? Никой писател не може 
да достигне въображението и 
таланта на Рей Бредбъри като 
разказвач. И тези двайсет и два 
незабравими разказа показват 
ясно неговия необикновен об-
хват, влияние и силата на емо-
ционалното му въздействие.

Лили Райнхарт (1996 г.) е аме-
риканска актриса, известна 

с ролята си на Бети Купър в 
телевизионния младежки сериал 
„Ривърдейл”. Лили се радва 
на популярност и подкрепа, 
както заради актьорското 
си присъствие, така и заради 
посланията, които отправя, за 
преодоляване на състояния на 
депресия и социална тревога. 
„Уроци по плуване” е дебютна-
та ґ стихосбирка.

Сборникът със стихове 
изследва еуфоричното начало 
на младата любов, битката 
с безпокойството и 
тревогата пред лицето 
на известността и 
неизбежността 
на разбитото 
сърце, когато 
си воден 

от страстта.
Отнасящи се до всеки един 

от нас, но и дълбоко интимни, 
провокативни, но утешител-
ни, малки и в същото време 
така дълбоки, стиховете на 
Лили отразяват нейната чест-
ност и уникална перспектива. 
Придружени от поразителни 
и вдъхновяващи илюстрации, 
„Уроци по плуване” разкриват 
дълбините на женската душа 
и ни запознават с един умел 
разказвач на истории, чийто 
глас тепърва ще се чува.

Актриса пише 
стихове

22 незабравими 
разказа

Нова кримка от Мама Нинджа

Инцидент в Мадрид
Мария Пеева

изд. “Софтпрес”
144 стр., 13,99 лв.

Убиецо, върни се!
Рей Бредбъри
изд. “Бард”
352 стр., 17,99 лв.

Уроци по плуване
Лили Райнхарт
изд. “Егмонт”
240 стр., 14,90 лв.
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Пайпър Честърфийлд има 
работа, за която всеки 

мечтае. Тя обикаля света и 
пише отзиви за най-добрите хо-
тели. Свикнала да е винаги сама, 
Пайпър знае, че най-добрият 
начин да защитиш сърцето си е 
да не го отваряш за никого. 

Следващата цел на Пайпър 
е новооткрит хотел на малък 
северен остров. Сякаш попад-
нала в зимна приказка, тя е 
очарована от коледния дух 
и празничната атмосфе-
ра. Докато не среща 
Гейб – мъжът, разбил 
сърцето ґ преди 
години.

Гейб е развълну-
ван от сбъдването 
на мечтата си – собст-
вен хотел на острова, 
който значи толкова 
много за него. Докато всички 
се тревожат кой ли е мистери-
озният критик, който ще от-
седне в хотела, Гейб неочаквано 
се изправя пред жената, разбила 
сърцето му преди години.

Събрани на един магичен 

остров, Гейб и Пайпър ще се 
изправят пред миналото си 
и пред грешките, които и 
двамата са допуснали. Но може 
ли вълшебството на Коледа да 
излекува старите рани? Уилям Уоруик е повишен 

в детектив сержант, но 
повишението му означава ново 
назначение. Заедно с екипа си 
той е пратен в наркоотдела в 
Съдърк, където веднага им възла-
гат да арестуват наркотърго-
вец, известен като Усойницата, 
който ръководи фабрика за 
наркотици в Южен Лондон. 

Обезсърчен от тежката 
задача, Уоруик изважда късмет, 
когато вижда уличен пласьор,  
познат му от ученическите 
години. Чрез заплаха за затвор 
Уилям го убеждава да стане 
информатор и така започва 
операцията по залавяне на Усой-
ницата и спиране на производ-
ството на големи количества 
дрога, които заливат лондонски-

те улици. 
В един момент пак се появява 

лукавият Майлс Фокнър, който 
е в процес на развод с жена си 
Кристина, но допуска грешка, 
която може да го прати зад 
решетките...

Преводач е Иван Иванов.

Всяко момиче в Бостън знае 
името му. Син на убит 

мафиот. Разбивач на сърца със 
стоманеносини очи. Човекът, 
който може да ти свърши всяка 

работа – законна или не.
А, да, той е и моят нов 

съпруг.
Спароу Рейнс.
Това съм аз. Не че някой 

знаеше името ми, преди той да 
нахлуе в живота ми.

Но след това той ме окова. 
Отвлече ме. Отне всяка надеж-
да да избягам и да живея така, 
както искам. Просто отряза 
крилете ми.

Имах мечти, но ми бе забра-
нено да ги следвам. Нямах идея 
защо ме взе за жена – не знаех, че 
дори подозира за съществуване-
то ми. Но вече знам, че ако го 
вбеся, ще бъда наранена.

Аз съм пленницата на Звяра. 
И не мисля, че ако го опозная, 
той ще се превърне в принц. Но 
трябва да разбера защо избра 
мен сред всички други момиче-
та, които можеше да има в миг.

Три истории от Третото 
българско царство: 
отвличания, първа 
полицейска банда, 
първи влаков обир
Андрея Илиев
изд. Сиела
брой стр.: 288 
цена: 16 лв.

История на България 
1761
Блазиус Клайнер 
изд. Сдружение 
“Българска история”
брой стр.: 304 
цена: 25.00 лв.

Измамната лекота 
на демокрацията
(твърди корици)
Ивайло Знеполски
изд. Изток-Запад
брой стр.: 400 
цена: 29 лв.

22 юни 1941 
Катастрофата. Виновен 
ли е маршал Жуков?
Ненчо Неделчев
изд. Locus
брой стр.: 296 
цена: 14.90 лв.

Сърцето на 
медитацията
Далай Лама
изд. Кибеа
брой стр.: 152 
цена: 14 лв.

Тайната на 
малките неща - 
мисли, съвети и 
идеи за по-прост 
хармоничен живот
изд. Пергамент Прес
брой стр.: 160 
цена: 9.95 лв.

Баща ми беше мъж 
в черно
(твърди корици)
Джейсън Мейсън и 
Ян ван Хелсинг
изд. Дилок
брой стр.: 824 
цена: 53 лв.

А, Б Вино
Яна Петкова
изд. Гурме Пи Си Ти ООД
брой стр.: 368 
цена: 45 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Стари рани

Защо избра мен?

Спароу. Пленница на Звяра
Л. Дж. Шен
изд. “Сиела”
360 стр., 17,90 лв.

По следите 
на Усойницата

Скрито пред очите ти
Джефри Арчър

изд. “Бард”
304 стр., 17,99 лв.

Коледа под боровинковия залез
Холи Мартин
изд. “Ера”
280 стр., 15,99 лв.
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Рик Риърдън, създателят на 
любимата на милиони чита-

тели поредица „Пърси Джаксън 
и боговете на Олимп”, обединя-
ва сили с едни от най-големите 
имена в света на комикса, за да 
разкаже историята на момче на 
път да разкрие предателство, 
по-велико и от самите богове. 
Петте романа от едноименна-
та поредица са сред най-попу-
лярните и обичани съвременни 
четива на деца, подрастващи, 
родители и педагози, както 
абсолютни бестселъри у нас и 

по света. Това е дългоочаквана 
поява на графичната адаптация 
на първи том. Илюстрациите 
са на Атила Футаки, адаптация 
от Робърт Вендити и оцветя-
ване – Хосе Виларубия.

Пърси Джаксън е на път да 
бъде изхвърлен от училище… 
отново. И това е най-малкият 
от всичките му проблеми. 
Напоследък чудовищата и древ-
ногръцките богове се пръкват 
навсякъде, вместо да си стоят 
по страниците на учебника 
му по история. А за капак на 

всичко, изглежда, че е успял да 
ядоса някои от тях. Истинска-
та мълния на Зевс е открадната 
и познайте кой е главният 
заподозрян. Пърси има едва 
десет дни, за да открие 
и върне задигнатата 
собственост на пове-
лителя на небето.

Тайно пожелание
Сюзън обожава Коледа! За 

нея това е най-вълшебно-
то време от годината. И как 
да е иначе, когато любимата 

ґ уличка „Валери Лейн” се 
преобразява в място, излязло 
от приказките. Магазинчетата 
са украсени, хората избират 
подаръци за близките си, а тя 
и приятелките ґ се грижат 
за празничното настроение. 
В „Раят на преждата” Сюзън 
плете ли плете шалове, шапки 
и ръкавици за тези, които са 
останали без дом.

Тази година обаче самота-

та в сърцето на Сюзън тежи 
повече от обикновено. Въпреки 
че се е зарекла никога вече да не 
се довери на мъж, тя тайно си 
пожелава едно-единствено нещо 
за празника. Но когато съдбата 
преплита нишката на живота 
ґ с тази на Стюарт, тя тряб-
ва да загърби миналото си, за да 
даде шанс на бъдещето.

Преводът е на Мария 
Спасова.

Откраднатата мълния на Зевс

„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, подо-
бен на далечен гръм, идещ отвъд 
долината Нахал Ципори или 
дори от по-далече, зад река Йор-
дан. 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 мое-
то на тънката ни постеля и се 
е вслушвал, е израз на доброта-
та му, която най-много обичах 
у него. Чувал е как животът ми 
умолява да се роди.”

Изключителен роман, 
написан с безкрайно уважение 
и почит към човешкото и 
божественото в героите. Вечна 
история, която всички позна-
ваме, но разказана по нов начин 
от жена, която извисява своя 
глас и хвърля светлина върху 
събития, променили света 
преди две хиляди години. Еван-

гелието на Ана – една светла и 
красива книга, в която факти, 
мит и въображение се сплитат 
по блестящ начин – истинско 
литературно бижу.

Преводач е Надя Баева.

Литературно бижу

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

В една слънчева юнска утрин 
петгодишният Майкъл 

донася вкъщи странен предмет, 
намерен в близкото поточе. 
В желанието си да разберат 
какъв е произходът на 
находката, родителите 
на детето се свърз-
ват с млад учен от 
Денвърския музей 
на естествените 
науки. Оказва се, че 
са попаднали на една 
от най-важните реликви в 
човешката история, която 
отново може да промени 
света. Но само малцина са успели 
да открият нейната истинска 
сила.

Написана в духа на „Прони-
цателят” и „Съкровищата на 
пътешественика”, „Изгубеният 
избор” отново ни повежда по 
тънката линия, очертаваща 
границата между величието и 
падението, провала и успеха, 

В духа на 
„Проницателят”

Похитителят на мълнии 
(графичен роман)
Рик Риърдън
изд. “Егмонт”
128 цв. стр., 14,90 лв.

Магазинчето 
за прежда и чудеса
Мануела Инуса
изд. “Хермес”
256 стр., 14,95 лв.

страха и смелостта. И ни кара 
да мислим за нашите лични 
избори – направените и пропус-
натите.

Изгубеният избор
Анди Андрюс
изд. “Скайпринт” 
240 стр. 14,95 лв.
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Eдинствено по рода си у нас 
кулинарно издание, събрало 

автентични готварски 
рецепти от нашите баби 
и съкровени истории 
за тях. 

Съставител на 
сборника е Иви-
нела Самуилова, 
автор на ро-
мана „Бабо, 
разкажи 
ми спомен” 
(„Любима кни-
га на България”, 
2016 г.). Когато 
кани читателите си 
да ґ изпратят рецепти 
за любими бабини гозби, 
придружени със спомен, 
Ивинела не подозира, че 
резултатът ще е толкова „ин-
тересно, задушевно и полезно 
четиво, чиято стойност не е 
само силно емоционална, но и 
много практическа и в извес-
тен смисъл – документално 
ценна”. С помощта на Илиана 
от кулинарния блог „Щър-
келово гнездо” тя подбира 
рецепти както за любими на 
всички традиционни ястия, 
така и за малко познати 
гозби, характерни за различни 

Простички, 
но важни 
въпроси
Всеки ден сме изправени 

пред избора дали да бъдем 
добри или лоши... Днес какво ще 
избереш?

Новият роман на Георги Бър-
даров „Absolvo te” задава онези 
простички, но толкова важни 
въпроси:

Можеш ли да направиш невъз-
можното, за да имаш още само 
една секунда живот на тази 
земя?

Можеш ли да простиш на 
друг това, което не би простил 
на себе си?

Отговорът е... Absolvo te!
Романът е вдъхновен от 

истински истории, които са 

отдале-
чени във 
времето, но са 
свързани чрез съдбата на герои-
те и нуждата им от прошка.

В новата си книга Георги 
Бърдаров се опитва да стигне 
до най-мрачните подземия на 
човешката душа, там където 
се раждат злото и доброто. 
Тримата главни герои са еднов-
ременно много различни един 
от друг като произход, вяра 
и съдба, но в същото време са 
свързани помежду си от невиди-
мите нишки на грехопадението.

Историите и съдбите на 
героите са така преплетени, че 

всеки един от тях 
трябва да прости 
на другия непростими 
в този живот неща, за да 
може самият той да намери 
покой и да продължи пътя си. 
Всичко това може да се обобщи 
с едно единствено изречение, 
казано от Исус: „Нека, който 
е безгрешен, пръв да хвърли 
камъка”.

Absolvo te
Георги Бърдаров

изд. “Musa Gena”
280 стр., 19,80 лв.

Крум Страшни
Кирил Камбарев
изд. “Захарий Стоянов”
504 стр., 15 лв.

Единствено 
по рода си

И замириса на бабини  
гозби и спомени
Ивинела Самуилова,  
Илиана Николова
изд. “Хермес”
256 стр., 15,95 лв.

Боилите превръщат 
Драгомир – разказвач на 

историята – в основно оръдие 
при превземането на Сердика. 
Крум осъжда на смърт един 
от своите най-влиятелни 
храненици, а противоречи-
вите му решения събуждат 
недоволство сред мъжете му. 
Разединените сили на българи-
те позволяват на Никифор да 
превземе Плиска, но напук на 
настъпилите сплетни, недо-
верие и предателства, Крум 
сплотява наново войските си 
и съкрушава ромейската армия 
в проходите на Хемус. 

Драгомир си навлича гнева на 
Ермена в опит да разкрие тай-
ната за смъртта на детето ґ. 
Отчуждението между двамата 
се засилва, когато сведенията на 
славянина предават непокорна-
та жрица в ръцете на боилите. 
Въпреки своите подвизи срещу 
ромеите, Драгомир става все 
по-самотен, изпълнен с чувство 
за вина –  както за смъртта 
на най-близките си, така и за 
загадъчното убийство на една 
невинна жена. В старанието си 
да преоткрие любовта славя-
нинът се сблъсква с поредното 
разочарование, притиснат от 

пророчествата на Ермена.
Българите подчиняват реди-

ца важни крепости в Тракия, но 
мечтата на Крум – превземане-
то на Цариград – остава несбъд-
ната. Чувствата на Драгомир 
към владетеля се люшкат между 
възхищението и омразата, но 
той остава верен на ювиги чак 
до края на дните му.

Силни 
характери

краища на България. Те ще ви 
пренесат в уюта на бабиния 
дом в градове, села и махали, а 
споделените истории ще ви 
затрогнат.
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Енциклопедия 
за Земята
(твърди корици)
Клеър Хибърт &  
Онър Хед
изд. Пан
брой стр.: 128 
цена: 19.90 лв.

Първи въпроси и 
отговори: Какво е 
акото (Погледни под 
капачето) 
(твърди корици)
изд. Фют
брой стр.: 12 
цена: 10.90 лв.

Веселият влак 
Ту-тууу! Трака-трак! 
Идва Веселият влак
(твърди корици)
изд. Фют
брой стр.: 10 
цена: 35 лв.

Енциклопедия 
Колко 
(твърди корици)
Кати Франко
изд. Пан
брой стр.: 124 
цена: 18.90 лв.

Магични мистерии 
кн.2
Нийл Патрик Харис
изд. СофтПрес
брой стр.: 336 
цена: 15.99 лв.

Ръката на стената  
кн. 3 от “Искрено 
коварен”
Морийн Джонсън
изд. Ибис
брой стр.: 276 
цена: 13.90 лв.

Дивото зове
Джек Лондон
изд. Хеликон
брой стр.: 124 
цена: 6.95 лв.

Да сътвориш 
Франкенщайн
Елиа Барсело
изд. Емас  
брой стр.: 360 
цена: 13 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

По смислен и увлекателен 
начин новата книга на 

Gourmet Publishing предлага за-
познанство с виното – естест-
вено и разбираемо; освобождава 
от предразсъдъци и страхове, 
че виното е нещо, от което 
трябва „да се разбира” и само 
малцина го умеят; събужда любо-
питство и настройства аван-
тюристично и откривателски; 
научава читателите как да 
правят информиран избор при 
избора на вино и как да обяснят 
защо харесват дадено вино. 
Накратко „А, Б, Вино” достига 

А бе, вино! Вече 20 години ЯНА 
ПЕТКОВА не спира да се 
образова във винено от-
ношение по всевъзможни 
начини. Притежател е на 
Wine and Spirit Education 
Trust Diploma. Тя е винен 
дегустатор и журналист, 
винен съдия и обучаващ. 
Член е на екипа на винения 
сайт DiVino, лектор, 
блогър и партньор в 
ресторантски проекти. 
Съосновател е на Българ-
ската винена академия, 
на подкаста Life Unbottled 
и на проекта за винен 
маркетинг Avinissima.

ЗА АВТОРА

и до най-отдалечените 
от темата и може да 
превърне всекиго в 
страстен вино-
любител. 

А, Б, Вино 
Яна Петкова
изд. “Гурме”
368 стр., 36 лв.

В книгата си Лиз 
Бурбо ни предлага 

знание и подкрепа 
за всички онези хора, 
които искат да 
станат господари на 
собствения си живот 
и да постигнат дълбока 
вътрешна хармония.

„Лечението на петте 
рани” на Лиз Бурбо ни раз-
крива простичките истини, 
които досега не смеехме да 
видим

Как сами да излезем от 
порочния кръг на неправилни-
те избори и да се научим да 
бъдем по-силни, по-щастливи 
и по-успешни? Отговорите 
ще откриете в това четиво, 
написано с любов и мисъл за 
всички нас.

Как да бъдем 
по-силни

500 идеи 
за вълнения

Лечението 
на петте рани

Лиз Бурбо
изд. “Ентусиаст”
220 стр., 16 лв.

Тази книга представя 500 
интригуващи дестинации в 

целия свят и най-подходящите 
начини да уловите духа на всяко 
място – от това да наблюдава-
те Северното сияние от иглу 
във Финландия до това да мине-
те с велосипед по моста Голдън 
Гейт, от прекосяване на Андите 
на кон до това да посетите 
културно събитие в Античния 
театър на Пловдив.

„Мечтани пътешествия” ще 
вдъхнови всеки, който иска да из-
пита повече вълнуващи моменти 
и да опознае различни страни и 
култури. Книгата ще ви окуражи 
да осъществите и най-смелите 
си планове и да дръзнете да нап-
равите нови и удовлетворяващи 
неща, които ще се превърнат в 
прекрасни спомени.

Мечтани пътешествия
изд. “Хермес”
320 стр., 29,95 лв.
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„Дръзко и пълно с 
въображение магнетично 
четиво, което поставя на 
изпитание представите ни 
за Античността.“

Силк Роуд

„Тази завладяваща 
книга съживява най-
важните моменти от 
античната история, 
които са оформили не само 
политиката и културата 
на отминалите епохи, но и 
институциите, мисълта 
и фантазиите на нашето 
време.“

Сапиенс

Африкански 
приказки
Илюстрации - 
Либико Марайа
изд. Миранда
брой стр.: 56 
цена: 19.95 лв.

Приказки Т.I
изд. Фют
брой стр.: 240 
цена: 22 лв.

Рапунцел
(твърди корици)
Братя Грим
изд. Лабиринт
брой стр.: 40 
цена: 19.90 лв.

Най-хубавите приказки 
с любими герои
(твърди корици)
Съставителство 
и обработка 
Любомир Русанов
изд. Пан
брой стр.: 144 
цена: 18.90 лв.

Облечи мечетата: 
Пътешествие 
(книга със стикери)
изд. Миранда
брой стр.: 32 
цена: 11.95 лв.

Весели животни - 
50 въпроса 
(умна писалка)
(твърди корици)
изд. Фют
брой стр.: 10 
цена: 22 лв.

 
Дядо Коледа 
и мечето от 
Мечата долина 
(две коледни 
приказки)
изд. Фют
брой стр.: 64 
цена: 6.99 лв.

Енциклопедия  
за най-малките: 
Спасителни машини
(твърди корици)
изд. Фют
брой стр.: 16 
цена: 10.90 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Повечето традиционни 
изследвания на древната ис-

тория се съсредоточават върху 
Древна Елада и Рим. Майкъл 
Скот, млад, но вече известен 
историк и телевизионен водещ, 
ги поставя в контекста на 
появяващия се нов ред, в който 
влиянието на Китай и Индия 
върху развитието на обще-

Епична история на Изтока и Запада

Антични светове
Майкъл Скот
изд. “Бард”
448 стр., 19,99 лв.

ството и религиите се засилва. 
В този смисъл произведението 
предизвиква нашия традицио-
нен поглед към миналото и 
повдига завесата на мистичния 
Изток. Така постига глобална 
визия за древната история, 
преначертава картата на 
класическата епоха и посочва 
скритите връзки.

Стилът на Скот е научен и 
в същото време достъпен. Ув-
лекателна от началото до края, 
книгата проследява историите 
на всички значими личности от 
Античността – от Ханибал до 
Конфуций, и развенчава митове 
и клишета.

Мат Хейг е журналист, 
писател и посланик на 

грижата за психичното здраве 
не само в родната си Велико-
британия, а в световен мащаб. 
Автобиографичната му изповед 
„Причините да останеш жив” 
се задържа в списъка на светов-
ните бестселъри близо година 
благодарение на нестихващия 
интерес на читателите от цял 
свят и се превърна в успешен 
инструмент за привличане на 
общественото внимание върху 
все още широко пренебрегвана-
та тема за депресията. 

В новата си книга „Сред-
нощната библиотека”, която 
завършва точно преди начало-
то на пандемията, Хейг про-
дължава да окуражава хората да 
повишават информираността 
си за проблемите с психичното 
здраве и това, което му влияе. 

Портал към паралелни светове

Романът разказва историята 
на 35-годишната Нора Сийд 
– жена с многобройни дарби 
и малобройни постижения. 
След поредната върволица от 
провали, Нора приема свръхдоза 
антидепресанти. Ала вместо 
забвението, на което се надява, 
тя се озовава в Среднощната 
библиотека – магично прос-
транство между живота и 
смъртта, където открива, че 
всяка книга по лавиците е вход 
към паралелен живот, път, по 
който би могла да поеме, ако 

нещата се объркат. 
„Исках да напиша 

нещо философско, 
забавно и свързано с 
психичното здраве, 
защото никога досега 
не бях изследвал темата 
за психичното здраве в 
романите си. В мига, в 
който ми хрумна идеята 
за библиотека, която би 
могла да бъде портал към 
други светове, разбрах, 
че е съвършена, защото 
бездруго в библиотеките се 
случва именно това” – казва 
авторът.

Прекрасна 
и желана 
светлина на 

надежда и мъдрост в 
тъмнината.”

Джоан Харис

Среднощната библиотека
Мат Хейг
изд. “Интенс”
352 стр., 19 лв.
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– Господин Станков, ще срещнем ли 
в сборника  „Вечерна сватба” някои ти
пажи от предишните ви книги – „Имена 
под снега”, „Улици и кораби. Gm”, „Спо
мени за вода. Dm”?

– Не знам какво съдържание точно вла-
гате в думата „типажи”. Ако става дума 
за обобщени човешки типове и характери, 
то трябва да призная, че никога не съм 
възнамерявал да работя с типове, типажи 
и  характери.

Поезията, в която съм възпитан, ми 
казваше още през 80-те: „Човекът нався-
къде чака сутрин за млякото / и мъкне 
страха от смъртта като раница. / На 
моето рамо отчаяно плакаха / и бедни щас-
тливци, и богати удавници.” (Цитатът 
е от „Блудният син” на Борис Христов – 
бел. ред.).

При подобно разбиране за човека мисля, 
че няма нужда от типажи и характери. Те 
имат важно място в литературата. Но аз 
не съм техен човек. Просто правя скици с 
цветни въглени. Поне засега.

Иначе конкретно за връзката с другите 
ми книги – не, няма връзка. В тях описвах 
собственото си време. В тази книга, „Ве-
черна сватба”, избягах от него, емигрирах 
сто години назад. За да подложа на провер-
ка самото си писателство. Артистът 
трябва да може да влиза в други времена 
и в други светове, както ръката влиза в 
ръкавица през зимата. Просто се премес-
тих назад по оста на времето. Проучвах в 
детайли онзи живот почти две години. И 
той се оказа досущ като нашия, днешния. 
Само дето сред малкото коли имаше много 
файтони. И човекът се оказа същият – и 
там чака сутрин за млякото. И същата 
раница мъкне. Ще се окаже, че не само нав-
сякъде, ами и всякога той си остава един 
и същ. И толкова добре познат, а непоня-
тен. Писателите затова пишат – за да си 
обяснят непонятното.

– Вие пишете в началото на книгата 
си, че това са разкази за любов, но са

мото заглавие на едноименния разказ 
– „Вечерна сватба”, а и на останалите 
текстове, подсказват, че става дума 
за събития извън порядките на своето 
време. Така ли е?

– Имате право. Такъв беше първоначал-
ният замисъл. Като напусках полето на 
собствения си опит, исках да вляза в някак-
во мъртво и легендарно време. Още повече, 
че в тази посока ме водеха двама митични 
мъже и две техни книги – „Старопланински 
легенди” на Йордан Йовков и „Всеобща 
история на безчестието” на Хорхе Луис 
Борхес. Не исках да се съизмервам с тях, а 
да се опитам да повторя бягството им 
от прилежащото им време. Не знам дали 
съм успял. Но поне се опитах.

Не знам дали литературата някога 
е говорила за друго освен за любов и за 
смърт. Често ги ползва като синоними. И 
във „Вечерна сватба” това са двете теми, 
макар често да се събират ведно. В живота 
не винаги е така. Но нали всеки читател, 
посегнал към определена книга, търси имен-
но бягство от своя свят.

– Има сякаш тенденция за връщане 
в началото на миналия век и излизат 
доста книги, впрочем добре приети от 
читателите, които стъпват на реални 
личности оттогава, на техния бит, 
писане, архитектура. Защо се припоз
наваме именно в този нелек за Бълга
рия период? Все пак, било е хаос между 
войните...

– Имам предположение, но не съм 

сигурен дали е вярно. Една от причините, 
струва ми се, е натрупаната постмодерна 
умора. Авторът на 90-те години се от-
каза да бъде творец, раждащ от нищото. 
Искаше да бъде библиотекар, да колажира 
и да жонглира с чужди текстове. Нормал-
но беше махалото да се залюлее в другата 
посока – отново да потърси реалност. При 
това онази, която вече не съществува. Не 
да отрази тая наоколо, а да свръхсътвори 
онази, от старите снимки. Да я измис-
ли изцяло, дори когато е на границата 
на документалното (така беше не само 
при Весела Ляхова, Боян Биолчев, Теодора 
Димова, Милен Русков, Емил Андреев…). 
Защото всяко възпроизвеждане е измисли-
ца. Авторът от новия век искаше да бъде 
в стихията на измислянето като видима 
черта на артистизма (не случайно такава 
силна читателска подкрепа срещнаха фен-
тъзи-жанровете).

Онова старо време е много богато 
– многолик исторически, икономически, 
политически и литературен живот, дъл-
боки конфликти, които са почти готова 
литература. От писателя се иска просто 
да отиде и да остане там, докато читате-
лят е в книгата му.

– Влияе ли академичният живот на 
творческия процес? Например когато 
създавате, а не преподавате литерату
ра, замисляте ли се как вашите творби 
биха се изучавали?

– Университетите заеха важно, почти  
централно място в литературния живот. 
Не само у нас. Особено през 90-те и нача-
лото на новия век. Тогава литературата 
като че ли се филологизира. Разбирането на 
литературния постмодерн изискваше про-
фесионална филологическа подготовка. В 
началото на новия век нещата се отвориха 
към по-широка публика.

Познавах един писател, получи една от 
големите ни национални литературни 
награди. После веднъж ми призна, че не е чел 
нищо от Радичков. Не съм го виждал от-
тогава, навярно вече е прочел. Смятам, че 
това е недопустимо. В една литература не 
можеш да се наместваш като в киносалон, 
защото няма как да видиш дали един стол 
е свободен, за да седнеш на него. А нали 
всички тъкмо това правим – търсим си 
стола в тъмното. Не е задължително един 
писател да е университетски човек, разби-
ра се. Но да е завършил трудната школа на 
българската литературна история – това 
е задължително. Нали трябва да си избереш 
на чии рамене да стъпиш! Литературата се 
прави върху литература.

За сборника с разкази „Вечерна 
сватба” говорим с писателя 

Иван Станков – професор 
по българска литература във 
Великотърновския универси
тет „Св. св. Кирил и Методий, 
и автор на десетки монографии 
и статии в областта на литера
турознанието. Със своята книга 
той ни върна в готов исторически 
свят, отвъд който се простира 
бездънна културна традиция.

Разговора води Людмила Еленкова

Иван Станков: 
В книгата „Вечерна сватба“ 
емигрирах сто години назад
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Работни машини  
(10 подвижни модела) 
(твърди корици)
изд. Фют
брой стр.: 48 
цена: 24 лв.

Първи стъпки в 
самоосъзнаването  
на детето
(твърди корици)
Киара Пироди
изд. Робертино
цена: 16.90 лв.

Детска енциклопедия: 
Коледа и Нова година 
- необичайни въпроси, 
любопитни отговори 
(твърди корици)
изд. Пан
брой стр.: 95 
цена: 22.90 лв.

Експедиция 
в джунглата
(твърди корици)
изд. Фют
брой стр.: 20 
цена: 19.90 лв.

39-етажната къща 
на дърво
Анди Грифитс
изд. Дамян Яков
брой стр.: 352 
цена: 17.60 лв.

Кало Змея 2: 
Чудовища като мен
Милен Хальов
изд. Сиела
брой стр.: 204 
цена: 13.90 лв.

Време е за сън! 
Картонена книга с 4 
вградени издърпващи 
се миникнижки
(твърди корици)
изд. Фют
брой стр.: 8 
цена: 14.90 лв.

Замръзналото 
кралство 2  
(Книжка с пъзели) 
(твърди корици)
изд. Егмонт
брой стр.: 8 
цена: 12.90 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Чувствали ли сте се някога 
като в пещерата на Али 

Баба? Камъкът бавно се 
отмества и 
пред очите ви 
се разкриват ку-
пища невероят-
ни съкровища, 
които ви карат 
да замрете от 
изумление. 

Така е и с 
тази книга. 
Щом отгърне-
те кориците 
ще се озовете 
във вълшебен 
свят, където 
ви очакват 
Палечка, трите 
прасенца, Злато-
коска, Пинокио, 
Бременските му-
зиканти, седемте 
козлета, Снежанка и още и още 
от любимите и обичани приказ-
ни герои. Всички те са там, за 
да поведат малките читатели 
по пътя на въображението и 
мъдростта, събрани в 92 от 
най-обичаните и популярни 
класически приказки и басни. 

От векове тези красиви 
истории разказват на децата 
за непознати царства и далечни 
земи, срещат ги с принцове 
и принцеси, с добри феи и зли 
вещици, с умни животни и 
магически създания и ги учат 
да се справят със страховете 
си, да разпознават доброто и 
да застават на негова страна. 
Помагат им да усетят силата 
на приятелството и любовта, 
на куража и на честността и 

Мъдростта 
на вековете

Приказки. Том 1
изд. “Фют”

240 стр., 22 лв.

така да пораснат като добри, 
мъдри и обичащи хора.

Великолепните илюстрации 
на трима от най-добрите 
италиански художници за деца 
– Тони Улф, Пиеро Катанео и 
Северино Баралди, омагьосват 
погледа и превръщат позна-
тите истории в истинско 
вълшебство. 

Точно както са вълшебни и 
дните около Коледа. Може да ви 
се струва, че тя е още далеч, но 
всъщност не остана много до 
онези магически дни, изпълнени 
с аромат на канела, с топли-
ната на чаша горещо какао и с 
радостно очакване. Особено за 
децата.

Уроци по толерантност, 
грижа за планетата и разо-

ръжаване – великият мислител 
Умберто Еко написва три 
приказки, за да предаде напът-
ствията си по тези теми. Те 
са най-важното му завещание 
към човечеството, защото са 
адресирани към децата.

„Бомбата и генералът” и 
„Тримата космонавти” излизат 
за първи път през 1966 г., а 
„Гномите от Гну” през 1992 г. и 
бързо се превръщат в библиог-
рафска рядкост. След появата 
на последната творба, писате-
лят ги обединява в сборника 
„Три приказки”. Всички издания 
са с илюстрациите на Еудженио 
Карми – любимия художник на 
Умберто Еко. За разлика от по-
вечето детски книги, които се 
основават на традиционни ри-
сунки, Карми разказва с колажи 
и разчита на повтарящите 
се символи. Между страни-
ците малките читатели 
и техните родители 
ще открият 

генералски лампази, марсианци, 
опаковка от американска дъвка, 
Юрий Гагарин, късче от вест-
ник „Правда”, китайски йерог-
лифи, първото куче в Космоса и 
още много символни образи.

„Три приказки” се появя-
ват за първи път в България. 
Историите се възприемат леко 
и предизвикват читателите 
към полет на въображението и 
асоциативно мислене. 

Приживе писателят следеше 
отблизо събитията в България 
не само покрай разпростране-
нието на книгите си, но имаше 
и лични впечатления от посе-
щенията си у нас. Първата му 
визита беше преди 30 години, 
когато Умберто Еко беше удос-
тоен със званието „Доктор 
хонорис кауза” на Софийския 
университет.

Завещание 
към децата

Три приказки
Умберто Еко
изд. “Лист”
116 стр., 20 лв.
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