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Купуваме си книги, 
за да се почувстваме 
щастливи

стр. 21

Включена аларма докъде 
може да стигне обществото, 
ако се подчинява на властта 

сляпо и овчедушно





Добра или лоша беше отишла-
та си година? Няма кой да ти 

каже, освен сам да пробваш да си 
отговориш.

Че тая корона истерия ни 
разказа играта, разказа ни я. Не 
само на нас с вас, на целия свят. 
Ако някой ми беше пошепнал 
миналата Коледа, че е възможно 
такова забатачване, сигурно щях 
да го отдам на прекаляването му 
с огнена вода. Но е факт.

Това, което н²й ме порази, е, 
че открих за себе си какви лаици 
управляват държавите. „Лаици” 
е евфемизъм, разбира се. Не ми се 
ръсят обидни квалификации за 
тях, пък и за народите като цяло, 
дето са си ги избрали. Защото при 
цялото научно познание на 21 век, 
да реагираш така първосигнално и 
хаотично си е направо срам. Или 
пък всичко това е театро, а? Нека 
оставим въпроса открит.

Порази ме също колко лесно 
могат да се отнемат свободите, 
които смятахме, че са едва ли не 
вовеки извоювани. Просто някой 
решава и от един ден нататък 
всички сме затворници в собст-
вените си страни. Капепета, ве-
черни часове, това не може, онова 
не може. Не е истина – Оруел на 
живо. 

Да се пие дезинфектант или да 
се въртиш като кон на харман в 

градските градинки бяха  сред най-
безобидните тъпни, родени от 
управленската мисъл. По-стряс-
кащо се оказа друго. Не спирам 
да се питам откъде се взеха тия 
милиарди, които се изливат върху 
населенията или избрани пред-
ставители, без това да поражда 
инфлация. Или може би избързвам 
и удоволствието предстои? Едни 
неведоми пари се вливат в баланса 
между производство и реализира-
не и все още имат стойност? Как 
става? Дали не живеем на вересия 
и ще чакаме идните години да 
върнат раздаденото днес? А може 
би идеята е всички да фалираме и 
един ден да осъмнем голи, боси и 
щастливи?

Приемам, че не разбирам неща-
та. Затова нека поне опитам да 
открия ползата от всичко това 
в нашата мила родина – щото, 
казват, от всяка беда е добре да се 
извлича полза. 

На първо място, вярно е, взеха 
се и се вземат безчет глупави ре-
шения. Но пък това окончателно 
ни отвори очите какви са ни во-
дачите и освети кои са лапачите. 
Което си е чиста файда. 

Оказа се още, че у нас огром-
ната част от икономиката е 
от дребни фирми и фирмички, 
докато лично аз си мислех, че 
сме тигърът на Балканите. Не 
било така, били сме мишоци. Но 
пък някой да е изтребил досега 
мишките по света? Тъй че ето ви 
още един плюс. 

Ами образованието? Досега 
учениците си зяпаха телефоните 
и се гъбаркаха с учителите си оф-

лайн, тоест присъствено. Какъв 
ненужен ресурс – всеки ден да ха-
бят подметки, да харчат парите 
на тате и мама. Сега за същата 
дрямка пред вековното знание 
е достатъчно да мръднат от 
дивана до стола пред компютъра. 
Ако не са с лаптоп, щото тогава 
и това движение е артък. Колко 
спестени усилия и средства! 

Здравеопазването се оказа на 
висотата на всичко останало в 
подредената ни държавица. Тука 
има, тука нема. Има легла, няма 
легла. Има лекарства, няма лекар-
ства. Тук 50 лева, там 100 лева.
За баровците и техните тъщи 
– спа условия и сатенени чаршафи. 
За простолюдието – смърт на 
стълбището. А от това каква 
е ползата ли? Как каква, добре е, 
когато цяло едно професионално 
съсловие се замогне. Първо то, 
после ще дойде ред и на другите. 
Все трябва да се почне отнякъде.

Уви, мястото е ограничено, а 
примери да искаш. Оставям ви ги 
за домашно онлайн, в триъгълника 
между леглото, компютъра и 
хладилника.

И накрая, в личен план, разбрах 
кой от моите познати и прия-
тели има глава на раменете си и 
кой като овца се води по акъла на 
другите. Първите оредяха. Но пък 
нали затова е измислено ситото. 
Тъй че, сбогом, пълнеж! Човек може 
и с малко.

Айде дано и през 2021 ползата 
от файдата да ни е повече от вре-
дата от зарара. Кога и как ще си 
плащаме за рахатлъка, бъдещето 
да му мисли.

За ползата от файдата
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ново остава нагоре надолу връща се

Книга за скръбта, 
надеждата и любовта

На един хълм, в една градина, 

в един малък японски град има 

кабина с прекъснат телефон. 

Телефонът на вятъра. Хората 

отиват  там, за да се обадят 

на своите близки, които са ги 

напуснали завинаги, а вятърът 

отнася думите им до тях.

Юй е загубила дъщеря си и 

майка си в опустошителното 

цунами през 2011г. Такеши 

е останал сам с малкото си 

момиченце след смъртта на 

жена си. Скръбта им ги среща 

при Телефона на вятъра. Те се 

завръщат там всеки месец и 

през техните очи са разказани 

историите и на други хора, за 

които тези обаждания са един-

ственият начин да се справят с 

болката си.

С течение на времето между 

Юй и Такеши се заражда при-

ятелство и нежна връзка, изпъл-

нена с отдаденост. Те споделят 

своята мъка и постепенно, 

малко по малко се отдалечават 

от нея, опитвайки се върху 

останките от предишния си 

живот да издигнат крехкото си 

щастие, да намерят сили отно-

во да обичат и да вярват.

 „Времето може да мине, но 

споменът за хората, които сме 

обичали, не остарява. Остарява-

ме само ние.“

Красиво, деликатно и емо-

ционално написана история, коя-

то ни води от опустошителна 

загуба и неутешима тъга, през 

постепенното преодоляване на 

една трагедия, до надеждата 

за бъдеще, изпълнено с любов и 

спокойствие. 

ДИМИТРИНА 
ГЕОРГИЕВА, 
ХЕЛИКОН БУРГАС 2

К Н И Ж А РЯ Т 
ПРЕПОРЪЧВА

ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Време за милост
Джон Гришам
Обсидиан

Лейди Гергана 2
Цветелина Цветкова
Пощенска кутия 
за приказки

Живот в скалите
Мария Лалева
Книгомания 

Коледа в Силвър Фолс
Джени Хейл
Хермес

365 дни
Бланка Липинска
Сиела

ABSOLVO TE
Георги Бърдаров
Musa Gena

Подарък през декември
Джени Гладуел
Сиела

Момичетата на татко
Даниел Стийл
Бард

Перфектният подарък
Карън Суон
Сиела

Завръщане
Никълъс Спаркс
Ера

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2000 
лв.

1690 
лв.

1599 
лв.

1890 
лв.

1600 
лв.

1980 
лв.

1800 
лв.

1595 
лв.

1500 
лв.

1200 
лв.

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

Сянката на прилепа
Огнян Стефанов 
и колектив
Слънце

Топ мистериите  
на света
Слави Панайотов
О3 books

И замириса на бабини 
гозби и спомени
Ивинела Самуилова, 
Илиана Николова
Хермес

Четирите споразумения: 
Толтекска книга на 
мъдростта
Дон Мигел Руис
Кибеа

Свободен полет
Виктор Суворов
Факел Експрес

Топ мистериите  
на България
Слави Панайотов
О3 books

Уважавай себе си
Патриша Спадаро
AMG Publishing

3

4

5

6

7

8

9

10

1195 
лв.

1699 
лв.

2299 
лв.

1595 
лв.

1100 
лв.

2200 
лв.

1899 
лв.

1495 
лв.

НЕХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

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

Алманах. История 
на българщината
Милко Палангурски; 
Пламен Павлов

1

2
3490 

лв.

3490 
лв.
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ново остава нагоре надолу връща се

Гениалeн кошмар 

ВИКТОРИЯ АЛБЕРТ, 
ХЕЛИКОН СЪБОРНА

К Н И Ж А РЯ Т 
ПРЕПОРЪЧВА

Ужас, отвращение, всичко 

най-страшно, смразяващо, 

зловещо, но гениално – всичко, 

което един почитател на хоръ-

ра би потърсил. Такава е новата 

творба на Петър Станимиров, 

с която ни изненада като 

художник и автор, но ни остави 

без дъх, докато я разлистваме. 

Историята ни  разказва за 

две деца, заченати в грях – най-

страшният грях, най-непрос-

тимият и най-безмилостният 

– един баща, обладан от древен 

демон, кръвожаден, гнусен 

и противен, насилва своята 

дъщеря. От този момент 

нататък Славута, нейна майка, 

живее нов живот на митично 

създание. Тя обикаля света с 

двете си вечно мръсни, гладни 

и одърпани деца, докато един 

ден отива... на небето. Така тя 

се превръща в единствения им 

защитник – нито човек, нито 

дух, който пребивава в междин-

ното пространство на живота 

и смъртта. 

Илюстрованата мрачна 

повест за възрастни омагьос-

ва читателя с невъобразим 

сюжет на отвратителните 

отношения между хората, 

облечени в старобългарска 

митология. Разказът противо-

поставя нечовешко-човешко, 

красиво-грозно, първично или 

пък традиционно, но най-вече – 

силата на омразата към врага 

и „безлетната“ майчина обич, 

които превръщат жената в 

чудовище, способно на всичко, 

за да спаси рожбите си.

ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ

Защо спим? 
Да отключим силата 
на сънищата
Матю Уокър
Изток-Запад

Коледна тайна
Карън Суон
Сиела

Биология на убежденията
Брус Липтън
Изток-Запад

Силата 
на Настоящето
Екхарт Толе
Кибеа

Петимата големи 
шпиони
Бончо Асенов
Труд

Образована
Тара Уестоувър
Enthusiast

Излекувай живота си!
Луиз Хей
Кибеа

Психология на 
сексуалността
Зигмунд Фройд
Колибри

21 урока за 21-ви век
Ювал Харари
Изток-Запад

Раненият рицар
Л. Дж. Шен
Сиела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2000 
лв.

1000 
лв.

1200 
лв.

2200 
лв.

1500 
лв.

1300 
лв.

500 
лв.

800 
лв.

800 
лв.

1400 
лв.

ТИЙН КНИГИ

Хари Потър и  
философският камък
Дж. К. Роулинг
Егмонт

Хари Потър и  
Огненият бокал
Дж. К. Роулинг
Егмонт

1

10

1990 
лв.

2490 
лв.

6 Дневникът на един 
Дръндьо кн.1
Джеф Кини
ДуоДИЗАЙН

1690 
лв.

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

4

1790 
лв.

Детска академия  
за добри обноски
Невена Басарова
СофтПрес

5

1499 
лв.

2 Малкият принц
Антоан дьо  
Сент-Екзюпери
Хеликон

495 
лв.

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

1990 
лв.

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

7

1990 
лв.

Причината
Изабел Овчарова
Робертино

8

1590 
лв.

ОрганайзерЪт +
Станислав Койчев - Стан
Кубар; Егмонт

9

990 
лв.

3
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БЪЛГАРСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Лейди Гергана 2
Цветелина Цветкова
Пощенска кутия 
за приказки

Живот в скалите
Мария Лалева
Книгомания 

ABSOLVO TE
Георги Бърдаров
Musa Gena

Лейди Гергана 
Цветелина Цветкова
Пощенска кутия 
за приказки

Супа в котката 
Никола Крумов
Пощенска кутия за 
приказки

Куклите
Венета Райкова
Enthusiast 

Позитанско царство 
и други пародии
Михаил Вешим
Сиела 

Бабо, разкажи ми спомен 
Ивинела Самуилова
Хермес

Времеубежище
Георги Господинов
Жанет-45

У майкини
Иво Сиромахов
Сиела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1200 
лв.

1400 
лв.

1595 
лв.

2000 
лв.

1590 
лв.

1800 
лв.

1200 
лв.

1200 
лв.

1980 
лв.

1500 
лв.

ГРАД АДРЕС ТЕЛЕФОН e-mail

АЙТОС ул. “Цар Освободител” ¹ 5 55 822 620 helikon.aytos@gmail.com

БЛАГОЕВГРАД ул. “Васил Левски” ¹ 1 73 861 620 helikon.blagrad@gmail.com

БУРГАС пл. “Тройката” ¹ 4 56 800 620 burgas@helikon.bg

БУРГАС 2 ул. “Македония” ¹ 13 56 800 621 burgas2@helikon.bg

БУРГАС 3 ул. “Васил Априлов” ¹ 4 56 801 620 burgas3@helikon.bg

ВАРНА бул. “Княз Борис I” ¹ 17 52 600 620 helikon.varna@gmail.com

ВАРНА 2 бул. “Вл. Варненчик” ¹ 48 52 601 620 helikon.varna2@gmail.com

ВАРНА 3 бул. “Сливница” ¹ 22 52 604 620 helikon.varna3@gmail.com

ВЕЛИКО 

ТЪРНОВО 

ул. “Васил Левски” ¹ 17 62 600 621 helikon.vtarnovo@gmail.com 

ВРАЦА ул. “Никола Войводов” ¹ 18 92 630 620 helikon.vratsa@gmail.com

ГАБРОВО ул. “Генерал Радецки” ¹ 28 66 830 620 helikon.gabrovo@gmail.com

ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 

пл. “Георги Измирлиев” ¹ 3 61 820 620 helikon.goriahovitsa@gmail.com

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул. “Търговска” ¹ 11 75 129 620 helikon.gdeltchev@gmail.com

ДОБРИЧ ул. “25 септември” ¹ 34 58 600 620 helikon.dobrich@gmail.com 

КЪРДЖАЛИ бул. “България” ¹ 58 36 614 021 helikon.kardzhali@gmail.com

КЮСТЕНДИЛ ул. “Демокрация” ¹ 33 78 580 620 helikon.kiust@gmail.com

НОВА ЗАГОРА ул. “Васил Левски” ¹ 34 45 760 120 helikon.nzagora@gmail.com

ПАЗАРДЖИК ул. “Втори януари” ¹ 2 34 470 620 helikon.pazardzik@gmail.com

ПЛЕВЕН ул. “Васил Левски” ¹ 161 64 600 620 helikon.pleven@gmail.com

ПЛЕВЕН 2 бул. “Данаил Попов” ¹ 18 64 601 620 helikon.pleven2@gmail.com

ПЛОВДИВ ул. “Райко Даскалов” ¹ 13 32 207 620 plovdiv@helikon.bg 

ПЛОВДИВ - 

ЦЕНТЪР 

ул. “Княз Александър 

Батенберг” ¹ 29

32 207 621 plovdiv2@helikon.bg 

РАЗГРАД бул. “България” ¹ 9 84 680 620 helikon.razgrad@gmail.com 

РУСЕ ул. “Александровска” ¹ 50 82 280 620 helikon.ruse@gmail.com 

СЛИВЕН ул. “Цар Освободител” ¹ 28 44 640 620 helikon.sliven@gmail.com 

СМОЛЯН бул. “България” ¹ 57, бл. Ела 30 121 062 helikon.smolyan@gmail.com 

СОФИЯ - 

ВИТОША 

бул. “Патриарх Евтимий” ¹ 68 29 953 620 bigbookshop@helikon.bg 

СОФИЯ - 

СЛАВЕЙКОВ

пл. “Славейков” ¹ 1 29 954 620 slaveykov1@helikon.bg 

СОФИЯ - 

СЪБОРНА

ул. “Съборна” ¹ 5 29 955 620 saborna@helikon.bg

СОФИЯ - 

ШИШМАН

ул. “Цар Иван Шишман” 27Б 29 956 620 shishman@helikon.bg

СТАРА 

ЗАГОРА 

ул. “Цар Симеон Велики” 

¹ 100

42 600 620 helikon.stz@gmail.com

СТАРА 

ЗАГОРА 2 

ул. “Цар Симеон Велики” 

¹ 133

42 601 620 helikon.stz2@gmail.com

ТРОЯН ул. “Васил Левски” ¹ 42 67 062 620 helikon.troyan@gmail.com

ТЪРГОВИЩЕ ул. “Васил Левски” ¹ 9 60 140 620 helikon.targovishte@gmail.com 

ХАСКОВО ул. “Отец Паисий” ¹ 14 38 622 621 helikon.haskovo@gmail.com

ШУМЕН бул. “Славянски” ¹ 88 54 800 620 helikon.shumen@gmail.com

ЯМБОЛ ул. “Търговска” 29 46 610 620 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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В началото на 2021 двата 
култови романа на Джордж 

Оруел възкръсват  за нов живот 
в два нови превода на Светлана 
Комогорова – Комата.

Повече от седемдесет 
години антиутопията „1984” е 
настолно четиво за всеки, оби-
чащ свободата. Големия брат, 
наблюдаващ ни денонощно, 
отдавна се е превърнал в нарица-
телно. А фалшивите новини са 
навсякъде.

Колкото и прекален да ни 
се струва описаният тотален 
контрол, той е познат в исто-
рията. Има го и днес в поне една 
страна. И липсва гаранция, че 
няма да плъзне отново по света.

Освен прекрасна белетрис-
тична творба, изпълнена с бун-
туваща се тъга и напрежение, 
този все по-актуален роман на 
Оруел е и включена аларма докъ-
де може да стигне обществото, 
ако се подчинява на властта 
сляпо и овчедушно.

Това е книга, която всеки 
ТРЯБВА да прочете!

***
И в света на животните, 

и в този на хората се случва 
свинете да вземат властта. И 

Пророкът Оруел в два нови превода

1984
Джордж Оруел
изд. “Хеликон”
384 стр., м.к. 14,95 лв., 
тв.к. 16,95 лв.

1984
Джордж Оруел
изд. “Хеликон”
384 стр., м.к. 14,95 лв., 
тв.к. 16,95 лв.

Фермата на животните
Джордж Оруел
изд. “Хеликон”
116 стр., м.к. 9,95 лв., 
тв.к. 11,95 лв.

тогава тежкµ на тревопасните, 
преживните и пасивните.

Предшестващ с 4 години 
появата на „1984”, този прика-
зен роман е блестяща сатира на 
всяко общество, което позволи 
да го яхнат арогантни и безми-

лостни типове. Препратките 
към конкретни исторически съ-
бития са ясни, по-важно е обаче 
да се проследи как се е стигнало 
до тях.

Язвителна и умна, пестели-
ва и прецизна в обрисовката 

на героите си, „Фермата”, 
заковава завинаги в съзнанието 
ни предуп режденията на своя 
безсмъртен автор. От нас 
зависи да не ги забравяме, за да не 
преживяваме отново мъчител-
ните драми на предците си.

За българските почитатели 
на футбола „Ливърпул” е 

нещо много специално. Още през 
70-те и 80-те години на миналия 
век цяло поколение запалянков-
ци хареса червения отбор, 
който шестваше победоносно 
из Англия и Европа и печелеше 
шампионските отличия. 

В тази куиз книга са събрани 
точно 300 въпроса, обхващащи 
историята на „Ливърпул” във 
всички нейни аспекти. Куизът 
е най-хубавият начин да се 
натрупат нови знания. А у нас 
футболните куизове се радват 
на все по-голяма популярност. 
Ще изпробвате познанията си 
за прочутите мениджъри, за 
големите звезди и голмайстори, 
за славните победи и лютите 
дербита. Ще преживеете исто-
рията на клубния химн You'll 
Never Walk Alone, ще се срещне-
те и с най-известните фенове. 
Ако не знаете, ще научите 

За феновете на 
„Ливърпул”

Още по-полезна

Великият Ливърпул 
изд. “Премиум букс”

104 + 16 цв. стр., 12 лв.

много нови неща за екипировка-
та и емблемата на отбора. А в 
края ще отговаряте на въпроси 
за връзките на „Ливърпул” с 
футбола в България. Приятно 
четене!

След революционната първа книга на Хейли Помрой, „Ключът 
към бързия метаболизъм”, дойде време и за втората, още по-

революционна и още по-полезна.
„Хранителна рецепта за бърз метаболизъм” идва със своите 7 

мощни предписания за възстановяване на здравето чрез храна при:
 стомашно-чревни неразположения;
 умора;
 хормонален дисбаланс;
 когнитивни предизвикателства;
 висок холестерол;
 диабет;
 автоимунитет.

Хранителна рецепта 
за бърз метаболизъм
Хейли Помрой
изд. “Вдъхновения”
370 стр., 20 лв.
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Фрида Кало и 
цветовете на живота
Каролине Бернард
изд. Емас
брой стр.: 344 
цена: 16.90 лв.

Любов 
(твърда корица) 
Елиф Шафак
изд. Анишър
брой стр.: 384 
цена: 24.90 лв.

Черен леопард, 
червен вълк
Марлон Джеймс
изд. Лабиринт
брой стр.: 556 
цена: 24.90 лв.

От Индия
Херман Хесе
изд. Вакон
брой стр.: 408 
цена: 20 лв.

Джони Паник и 
Библията на сънищата 
(Разкази, други 
съчинения в проза и 
откъси от дневници)
Силвия Плат
изд. Лист
брой стр.: 558 
цена: 20 лв.

Пчеларят от Алепо
Кристи Лефтери
изд. Рива
брой стр.: 286 
цена: 16.90 лв.

Не се казвам 
Мириам
Майгул Акселсон
изд. Колибри
брой стр.: 480 
цена: 20 лв.

Сиди
Артуро Перес-Реверте
изд. Еднорог
брой стр.: 384 
цена: 21.90 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

#СТРАХОВИТОТО В ИСТОРИЯTA
„Хитроумните гърци”, „Коварните римляни”, „Мис-

тичните египтяни” или историята с гадничките ´ 
подробности! В чисто новите издания на любимите 
книги от Тери Диъри ще откриеш всички гнили подроб-
ности, като например: кой е притежавал първата в 
света тоалетна с автоматично пускане на водата и защо 
отдадените на професията си лекари вкусвали ушната кал 
на пациентите си.

СТРАХОВИТОТО В ИСТОРИЯТА – хем се спукваш от 
смях, хем запомняш това-онова.

#СТРАХОВИТОТО В НАУКАТА
„Разярените животни”, „Космос и слузести извън-

земни”, „Химия и хаос” или наука, раздробена на малки 
частички! В чисто новите издания на СТРАХОВИТОТО 
В НАУКАТА ще откриеш всичко онова, което учителите 
просто не искат да ти кажат. Например: кой учен е изял 
отровна змия за вечеря и къде можеш да откриеш дракон с 
лош дъх. Тези книги ще напълнят главата ти с най-кошмар-
ните факти за природата!

#ЖЕСТОКАТА МАТЕМАТИКА 
„Подлите дроби”, „Порочните кръгове и други страш-

ни фигури”, „Аритметични трикове” или всички мънич-
ки, важнички и страховитички нещица за ЖЕСТОКАТА 
МАТЕМАТИКА, на които НЕ ТЕ учат в училище.

Как едно бездомно коте 
става причина писателят 

Владимир Н. Караджов да  
започне работа върху втора-
та си книга? Кое е най-аромат-
ното съкровище на света и 
как е достигнало до нас? 

След двегодишна изследо-
вателска и писателска работа 
любопитната история вече 
очаква своите откриватели.  

Авторът ни поднася 
своята нова, по-задълбочена и 
подробна географска приказка, 
с напълно достоверна научна 

фактология и все пак, плод на 
неговата фантазия. Истори-
ята се базира на една огромна 
икономическа и ботаническа 
загадка, която е липсващият 
ключ към решаването на един 
близо две хиляди годишен 
проб лем. Той пречи на експан-
зията на огромно съкровище 
– един от най-любимите 
продукти на хората по света, 
най-популярният и един от 
най-скъпите, дори и днес. 
Малобройно индианско племе е 
единственото в света, което 

притежава екзотичната сто-
ка от незапомнени времена, 
без да подозира на какво дължи 
тази чест. Мнозина се прова-
лят в опитите си да разре-
шат проблема – професори, 
търговци, мореплаватели и 
земевладелци. Накрая светов-
ната загадка бива победена от 
едно дете. Това е и първата 
приказка в света с научен кон-
султант – доцент по ботани-
ка и зоология. Като добавка 
книгата има и страхотни 
цветни илюстрации.

Страховито!

Образователни 
книги
възраст: 10+
изд. “Егмонт”
9,90 лв.

Най-ароматното съкровище

Океанска приказка
Владимир Н. Караджов
изд. “Фабер”
330 стр., 20 лв.
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Анастасия Каменская се съгла-
сява да направи необичайна 

услуга – да научи младия жур-
налист и начинаещ писател на 
детективски романи Пьотър 
Кравченко да чете криминално 
дело. За целта той настоява 
да разгледат старо дело за 
тройно убийство на семейство 
в Москва. Осъденият по него 

Джак Ричър пристига в зад-
рямало неизвестно градче 

близо до Нашвил, щата Тенеси. 
Той иска само да изпие чаша кафе 
и да продължи необезпокоявано 
по пътя си.

Не става така.
Градчето е буквално парали-

зирано след мащабна киберата-
ка. Не работят компютрите 
в общината, телефоните в 
полицейското управление, 
дори светофарите по улици-
те. Всички обвиняват Ръсти 
Ръдърфорд, който отговаря за 
киберсигурността.

Това е най-малкият му 
проблем. Защото този IT 
специалист знае много повече, 
отколкото предполага. И някой 
възнамерява да го отвлече.

Така че се налага Джак Ричър 
да остане за малко и да разбере 

Животът в дивата 
пустош е жесток и 

суров както за хората, така 
и за животните.  Единствен 
оцелял от своето котило, 
Белия зъб е куче с вълча кръв, 
което от малко се сблъсква с 
множество изпитания. Те ще го 
направят свиреп и безпощаден, 

но и самотен единак. Израснал 
между хората, той е свикнал да 
се страхува от тях и да им се 
подчинява. В една от поредни-
те схватки, в която Белия зъб 
се оказва на предела на силите 
си, той оцелява благодарение на 
минния инженер Уийдън Скот. 
Тази среща ще промени живота 

и на двамата. С търпение и 
пос тоянство младият човек ще 
преобрази изцяло дивия звяр.

Преобразяването 
на кучето с вълча кръв

Белия зъб 
Джек Лондон

изд. “Хеликон”
296 стр., 8,95 лв.

Както само той 
умее

Стражът
Лий Чайлд и Андрю Чайлд
изд. “Обсидиан”
384 стр., 20 лв.

„Изворът на мъдрост-
та” е вълшебна книга, 

събрала в себе си над 140 древни 
истории, които ни помагат да 
открием кои сме, да разберем 
посланията от вчера и да прие-
мем бъдещето утре. 

Радвай се от сърце, бъди 
едно с живота, отвори се към 
възможностите, зарежи очаква-
нията и прегърни това, което 
идва при теб. Открий 
хармонията във всичко, 
което те заобикаля, 
достигни перфект-
ния баланс между 
реда и хаоса, зе-
мята и небето, 
отрицателното 
и положителното. 

Това са само 

част от посланията, които 
тази внимателно подбрана 
колекция от притчи отправя. 
Оцелели във времето, тези 
малки късчета мъдрост водят 
по пътя на щастието, състра-
данието и добротата.

Късчета мъдрост

Истината невинаги е една

Другата истина
Александра Маринина
изд. “Хермес”
528 стр., 17,95 лв.

какво се случва. И докато похи-
тителите се заемат с Ръсти, 
Джак Ричър се заема с тях.

Както само той умее.

вече двайсет години излежава 
доживотна присъда. Но дали 
наистина той е виновникът?

Въпреки че извършителят 
сам отива в полицията и 
признава вината си, Кравченко 
е твърдо убеден в невинност-
та му. Ала Каменская няма 
никакво намерение да търси 
доказателства за пропуски в 
разследването и се опитва да се 
фокусира изцяло върху докумен-
тацията по делото. От дългия 
си професионален опит тя знае, 
че безпристрастното отноше-
ние и съвестното следване на 
процедурите ще я отведат до 

истината.
Докато обаче внимателно 

разглежда делото, Каменская 
започва да си задава редица 
въпроси.

Защо извършителят първо 
признава за убийствата, а след 
това отрича да има вина за 
тях?

Защо липсват документи 
от делото?

Защо всеки намесен в случая 
настоява за своята истина и 
в желанието си да я защити 
изрича куп ненужни лъжи?

Всъщност истината винаги 
ли е една?

Изворът на мъдростта
Денг Минг-Дао
изд. “Ера”
224 стр., 15 лв.
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В забележителното изслед-
ване „Между надеждата и 

страха” заместник-ректорът 
на престижния Вашингтонски 
университет в Сейнт Луис 
– проф. Майкъл Кинч – прави 
опит на достъпен и разбираем 
език да напомни защо поява-
та на ваксините е довела до 
повишаване на качеството и 
продължителността на човеш-
кия живот.

Американският учен пред-
ставя историята на ваксините 
паралелно с историята на смър-
тоносните патогени и ролята, 
която са изиграли в човешката 
цивилизация (като са разрушава-
ли цели империи, променяли са 
хода на военни конфликти или 
са причинявали загуби и дълбока 
скръб в безброй семейства). Той 
се спира на фаталното влияние 
на едрата шарка в античния 
свят, на това, как хората раз-
бират какво е значението на хи-

гиената и защо в един момент 
производството на наденици 
се оказва незаконно – да, и това 
има връзка с ваксините.

Като съчетава научни-
те открития с разви-
ващите се познания за 
болестите през години-
те, „Между надеждата и 
страха” разкрива предизвика-
телствата, които поставят 
инфекциозните заболявания, 
и проследява не само безпреце-
дентните успехи в областта 
на ваксините, но и ролята на 
антиваксърските движения в 
миналото и настоящето.

В рамките на 350 страници 
признатият специалист в об-
ластите на микробиологията, 
вирусологията и имунологията 
представя забележителната 
история на науката и техноло-
гията, благодарение на които 
са изкоренени много от най-
смъртоносните чуми, познати 

„Sapiens: история в кар-
тинки” ни показва как 

един безличен примат е станал 
властелин на планетата Земя, 
способен да разцепи атома, да 
лети до Луната и да пренапише 
генетичния код на живота.

Комиксът, излязъл изпод пе-
рото на знамения автор Ювал 
Харари, ще ви срещне с изклю-
чителни герои като праисто-
рическия Бил, доктор Фикция 
и детектив Лопес. В новата 
си творба Харари предлага дос-
тъпно и увлекателно обяснение 
на някои от най-сложните и 
интересни процеси, свързани с 
историята на човешкия род. 

Човешката еволюция е 
представена като телевизи-
онно шоу, което ще прикове 
вниманието ви. Първата 
среща на Sapiens с неандертал-
ците например е изобразена със 
средствата на съвременното 
изкуство. Изчезването на маму-
тите и саблезъбите тигри пък 
е преразказано като криминален 
трилър.

Превръщането на научен 
текст в комикс не е лесна зада-
ча. За да стане това възможно, 
Ювал Ноа Харари обединява 
силите си с двама от най-добри-
те илюстратори на нашето 
време – Давид Вандермюлен и 
Даниел Касанаве. Резултатът е 
един съвсем нов разказ, който 

Всичко заедно Трудна мисия 
в Макао

неумолимо се запечатва в съзна-
нието. Всяка страница в него 
ни дава възможност да научим 
нещо ново, да се замислим, но и 
да се усмихнем. Каква е форма-
та, в която е най-подходящо да 
вложим разказа за историята 
на човека, за нашите възходи 
и падения, за нашето минало и 
това, което ни чака? Кримина-
лен трилър? Семейна сага? Теле-
визионна игра? Приключенска 
новела? Отговорът на Ювал, 
Давид и Даниел гласи: а защо не 
всичко това заедно?

Sapiens: история в картинки. 
Том 1
Ювал Харари
изд. “Изток-Запад”
248 стр. тв. к., 29,90 лв. 

Спасителните ваксини

на човечеството. Но и напомня 
– победата над предотврати-
мите с ваксини заболявания не 
е окончателна и те  могат се 
завърнат отново „като злодей 
от екшън филм и да убият или 
осакатят още повече жертви”. 

И докато ваксините трябва 
да се изправят пред нови и 

нови предизвикателства – 
стари и непознат заплахи, като 
ебола и зика, резистентност-
та към антибиотици и други 
смъртоносни новопоявяващи 
се или завръщащи се патогени – 
пред човечеството остава да 
открие пътя  „Между надежда-
та и страха”, за да оцелее.

Между надеждата и страха
Проф. Майкъл Кинч
изд. “Сиела”
392 стр., 17,90 лв.

Генерал Артур Тейшейра прис-
тига в Макао, за да поеме 

поста на губернатор в малката 
португалска колония на брега на 
Южнокитайско море. На управ-
ника му предстои не само бързо 
да възприеме неписаните пра-
вила на общуване в местната 
странна смесица от китайска 
и португалска култура. Той ще 
трябва и да опази суверените-
та на колонията и безопасност-
та на населението ´ в задаващи-
те се смутни времена.

След като атакува Пърл 
Харбър и нахлува в Хонконг, 
японската армия поставя 
под обсада Макао, за 
да възпрепятства 
доставките на 
храна за Китай. 
Скоро вълни от 
бежанци заливат 
колонията, недос-
тигът на провизии 
води до масов глад, а 
японците затягат хватката 
си. С помощта на адютанта 
си Тавареш и директора на 
Службата по финансово-ико-
номически въпроси – Жорже 
Лобо, губернаторът се опитва 
да поддържа неутралитета 
на страната си във войната. 

Бъдещето на Макао зависи от 
отношенията му с полковник 
Сава и Тейшейра хитро поддър-
жа дружески отношения с него. 
А когато съзира сред наложни-
ците на японеца една красива 
синеока китайка, сърцето на гу-
бернатора се изпълва с чувства, 
които правят мисията му още 
по-трудна. 

Героичната арка
Жозе Родригеш душ Сантуш
изд. “Хермес”
344 стр., 17,95 лв.
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„От Индия“ на Херман 

Хесе е пример за това, колко 

е важно да четеш стойнос-

тен автор в хубав превод, в 

случая – дело на Иван Б. Генов. 

Защото сборникът с пъте-

писи, или както е пояснено 

в подзаглавието – бележки, 

дневници, стихотворения, 

наблюдения и разкази, ни учи 

как един западен творец пре-

открива Далечния Изток. 

Именно урок, процес и 

изграждане, в смисъла на 

възпитателния Bildungsroman 

роман, съчетан с проявите 

и преживяванията на великия 

нобелист подобно на същин-

ски Буда, (който по-късно ще 

изкристализира в книгата 

„Сидхарта“), тук създават 

впечатлението за пиршество 

на езика, смесица от стилове, 

възпроизвеждане на образи 

и какво ли не. Пътуването 

на Херман Хесе започва през 

1911 г. заедно с неговия 

приятел художника Ханс Щур-

ценегер, като целта им е да 

стигнат в страната, където 

родителите на писателя били 

мисионери дълги години. 

Три месеца те се лашкат 

из пътищата и корабите, 

но не до Индия, а до Индоне-

зия – през Пенанг, Сингапур, 

Сумат ра, Борнео, Бирма, 

Цейлон. Дори това, което не 

успява да види, Херман Хесе 

описва с мисловна картин-

ност, съвсем по будистски 

маниер, а видяното прово-

кира у него тъга, която той 

преобразява в изследване на 

природата на страданието. 

Пътуването му, 

замислено да бъде бягство 

от задушаващия бит на 

Запада, се оказава връщане 

при същия, който в ролята 

на колонизатор на Изтока 

усилва тежестта на жегата, 

мизерията и мръсотията. 

Все пак „От Индия“ е вели-

чествена книга, тя е пълна с 

поезия, философия, история 

на  „наследниците на Фауст, 

тръгнали по пътя към своите 

майки“, както пише авторът. 

„Този път – допълва Херман 

Хесе – не е удобен, не е прия-

тен, но той е необходим“.        

ЛЮДМИЛА ЕЛЕНКОВА 
РАДИО „ХЕЛИКОН“

Индийското пътуване 
на Херман Хесе 

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Беззвездното море
Ерин Моргънстърн
изд. Enthusiast
брой стр.: 624 
цена: 22 лв.

Десетте хиляди врати
Аликс Е.Хароу
изд. Артемис Букс
брой стр.: 368 
цена: 16.90 лв.

Красив мрак - 
Кн.3 Хроника на 
избавените
Мери Пиърсън
изд. Егмонт
брой стр.: 624 
цена: 19.90 лв.

Червените магически 
свитъци - Кн.1  
Най-древните 
проклятия
Касандра Клеър,  
Уесли Чу
изд. Ибис
брой стр.: 344 
цена: 16.90 лв.

 
 
Никога не е 
достатъчно
Катрин Байби
изд. Ергон
брой стр.: 328 
цена: 16.99 лв.

Съдбовен избор
Гуен Бристоу
изд. Плеяда
брой стр.: 360 
цена: 19 лв.

Кодове за любов  
и нежност
Делян Захариев; 
Анна Иванова
изд. Изток-Запад
брой стр.: 240 
цена: 15 лв.

Съпругата на чаения 
плантатор
Дина Джеферис
изд. Прозорец
брой стр.: 464 
цена: 17 лв.

Годината е 1925-а. Мексико 
Сити, милионната столица 

на Мексико, кипи от полити-
чески борби и от творчески 
страсти. Комунистическите 
идеи изкарват на улиците 
хиляди хора, протестират 
сталинисти, троцкисти, 
интернационалисти... Срещу 
държавата и един срещу друг. 
Най-видните творци спорят 
по кафенета и по соарета 

за новите течения и веяния в 
модерния свят. И над всички 
се извисява колосалният Диего 
Ривера – колос и като фигура, 
и като творец. Художникът, 
който увековечава историята 
и съвремието на Мексико по 
стените на града.

Годината е 1925-а. Едно 
18-годишно момиче, дребно и 
крехко, претърпяло наскоро 
жестока катастрофа, лежи 
опасано в обръчи в своето 
болнично легло, но въпреки 
страданието не спира да рису-
ва на специално изработения 
статив. Не спира и да мечтае 
за времето, когато ще стане 
великата Фрида Кало.

Годината е 1925-а. Диего 
и Фрида, „слонът и гълъбица-
та”, още не подозират, че са 
предопределени един за друг. За 
единение и в творчеството, и 
в любовта, единение, белязано 
от върхове и от падения, пре-
минало през всички цветове 

от палитрата на живота.
Преводач е Ваня 

Пенева.

Предопределени 
един за друг

... лежеше в прегръдката на Диего и гледаше карти-
ната. „В този миг имам и двете – помисли си тя. – Лю-
бовта и рисуването. Нещата, които съставят живота 
ми. Получих повече, отколкото се надявах.“ (1953 г.)

Фрида Кало 
и цветовете на живота
Каролине Бернард
изд. “Емас”
344 стр., 16,90 лв.
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Неописуеми неща
Джес Лаури
изд. Сиела
брой стр.: 324 
цена: 16.90 лв.

Водовъртеж
Ирса Сигурдардотир
изд. Емас
брой стр.: 415 
цена: 19 лв.

Фау 2
Робърт Харис
изд. Обсидиан
брой стр.: 320 
цена: 18 лв.

Мистериите на лорд 
Питър: Облак от 
свидетели
Дороти Сейърс
изд. Пергамент Прес
брой стр.: 320 
цена: 13.95 лв.

 
 
Термопили 
в пламъци
Стивън Пресфийлд
изд. Бард
брой стр.: 384 
цена: 19.99 лв. 

България. 
Български 
исторически 
роман: Кубрат Т.3
Токораз Исто
изд. Оренда
брой стр.: 616 
цена: 24 лв.

Към езерото
Капка Касабова
изд. Жанет-45
брой стр.: 438 
цена: 22 лв.

 

Един живот не стига
Стефана Белковска
изд. Фабрика за книги
брой стр.: 280 
цена: 14.90  лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Към моите сестри и братя 
по кръв и дух
България е в моето ДНК и 

винаги ще заема специално 
място в сърцето ми. Някои 
от вас може би знаят, че баща 
ми е от Варна. Израсъл съм 
с разказите за смелостта, 
добротата и състраданието 
на българите към моето семей-
ство в мракобесни времена, 
когато фашизмът е заплашвал 
да унищожи света. Иска ми се 
да можех лично да ви предста-
вя книгата си „Астрологична 
прогноза за 2021: Светлина в 
мрака”. Досега винаги съм пред-
ставял книгите си на живо в 
София, но всички трябва да 
приемем предизвикателства-
та, които ни отправя духът 

на времето. Макар че не мога 
да присъствам физически, 
духом съм с вас.

Според рождената астроло-
гична карта на България, съста-
вена спрямо датата 24 април 
680 година, през 2021 страната 
най-после ще се освободи от 
Сатурн, а през 2024 – и от 
Плутон, за да може духът 
на Водолей да я изцели. Тъй 
като България „е родена” под 
знака на Телец, тя трябва да се 
справи с влиянието на Уран – 
планетата на пробуждането 
и революцията, стъпила върху 
нейното Слънце. Това се случва 
веднъж на 84 години. Процесът 
започна през 2020, когато мно-

зина от вас излязоха на улицата 
да демонстрират. Това ще се 
повтори през декември 2020 
и през февруари 2021 година. 
Светлината на прожектори-
те ще се насочи към младите. 
От март нататък Юпитер 
– планетата на позитивния 
поток, се премества в дома на 
парите и талантите на Бъл-
гария. Очаквайте подобряване 
на финансовото положение и 
световно признание за голям 
брой талантливи българи. Ще 
се гордеете с тях!

Знам, че през 2021 година 
отново ще бъда в София.

Дотогава четете много 
книги, обичайте много хора и 

Астрологична прогноза за 2021: 
Светлина в мрака
Гал Едем Сасон
изд. “Кибеа”
608 стр., 19 лв.

се наслаждавайте на розите и 
заради мен!

Обичам ви!
Гал Сасон

В ново амплоа

Час за разплата
Луиз Пени
изд. “Софтпрес”
464 стр., 18,99 лв.

„Час за разплата” е два-
найсетата книга от 

популярната детективска 
поредица на Луиз Пени. До 
голяма степен тя представ-
лява и повратна точка в 
кариерата на прозорливия 
инспектор. В продължение 
на единайсет книги канадска-
та писателка старателно и 
убедително изгражда образа на 
детектив, който притежава 
всички необходими качества, а 
също и голямо сърце. Повежда 
читателя на разследвания, в 
които той събира улики и 
пресява факти редом с главния 
инспектор. Успява да породи 
съпричастност с успехите 

и провалите, съпътстващи 
разплитането на всеки случай. 
В дванайсетата книга обаче 
авторката представя героя си 
в ново амплоа. Арман Гамаш, 
когото така сме свикнали да 
виждаме в ролята на главен 
инспектор, вече не е заобико-
лен от агенти, а от студенти. 
Зас танал начело на полицейска-
та академия в качеството си 
на командир, той обаче ще се 
окаже изправен пред не по-мал-
ко предизвикателства, откол-
кото в отдел „Убийства”.

В Трите бора хармонията 
е възстановена. Животът е 
тръгнал постарому и по всич-
ко личи, че бившият главен 

инспектор е обърнал страни-
цата. Нищо в селото обаче не 
се е озовало там по случайност 
и крехкото равновесие от-
ново рухва, щом в ръцете на 
командира попада стара карта, 
стояла зазидана в стената на 
бистрото. Тя е единствена 
по рода си поради простата 
причина, че на нея фигурира 
село Трите бора – за разлика от 
всички официални карти на 
Квебек, както и на всички кар-
ти въобще. Учебната година 
започва и тъкмо се е устано-
вила някаква рутина, когато в 
Академията е открит труп, 
а заедно с него и два предмета. 
Копие на същата тази карта, 
станала притежание на Гамаш, 
и револвер, събрал отпечатъ-
ците на много хора. Включи-
телно и на Гамаш.
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Това е последната книга от 
поредицата „Зад завеса-

та…”. Предишните разказваха 
за стръмния път, който 
извървяхме - от провалилия 
се социализъм към мечтания 
капитализъм, – за да попаднем 
накрая в лапите на мафията.

В тази книга основният 
въпрос е: Кой? 

Кой стои зад всички тези 
завеси? Кой е Големия брат? 
Защо режисьорите на све-
товния спектакъл допуснаха 
нашите кукловоди да ни пове-
дат точно в тази посока?

Дали не им е по-удобно да 
ни управлява свирепа, но орга-
низирана и послушна престъп-
ност, вместо мекушави, но 
вироглави демократични пра-
вителства? Или така по-лес-
но ще преглътнем голямото 
„нулиране на света”, което се 
случва пред очите ни?

Скоро, съвсем скоро ще 
разберем. 

Големия брат ни е пригот-
вил един наистина „прекрасен 
нов свят”. В него ще можем 
да се радваме на универсален 
доход и заличаване на всички 
дългове. Ще си имаме здравен 
паспорт и цифров документ 
за самоличност, за да може 
Той да знае винаги и незабавно 
всичко за нас. Каквото ни по-
трябва – дом, кола, всекиднев-
ни вещи, – ще ни бъде дадено 
на заем от глобалния елит. А 
който притежава матери-
алните блага, той – знайно 
е – притежава и сърцата и 
душите на хората. Ще бъдем 
отървани от всичките си 
грижи – включително от 
това да мислим със собстве-
ните си глави.

Готови ли сме да бъдем 
„спасени”?

Люси е преживяла множество разочаро-
вания от несполучливи любовни връз-

ки. Но сега в живота ´ присъства Пит. 
Най-накрая тя е срещнала мъж, с когото 
си струва да сподели любимото си място 
– езерото Комо. Всичко е чудесно... освен 
бившите му гаджета и мистериозните 
телефонни обаждания.

Разсейване е точно това, което Агата 
желае в момента. Тя иска да забрави тъга-
та и да се отдаде изцяло на почивката си. 
А привлекателният Марко е последното, 
от което има нужда. 

Люси и Агата не знаят, но са свързани 
по необичаен начин и скоро пътищата им 
ще се пресекат. И може би всяка от тях 
ще открие това, за което мечтае. Или 
пък това, от което се нуждае...

Изабел Брум създава изключително въл-
нуваща и сърдечна история, потапяйки 
ни в несравнимата атмосфера на езерото 
Комо. Тя обожава пътешествията и неп-
рестанно изследва нови локации в търсе-
не на вдъхновяващо място, на което да се 
развият сюжетите на книгите ´.

Сидхарта Мукерджи, носител на “Пулицър”:

В тази проникновена и провокативна книга, 
задаваща въпросите как остаряваме и 
дали хората могат да надвият разпада 

и дегенерацията, Синклер се залавя с някои от най-
фундаменталните въпроси в науката за стареенето. 
Резултатът е една елегантна и вълнуваща книга, 
която заслужава да бъде четена както за запознаване с 
темата, така и задълбочено.

Марк Хайман, управител на Клиничния център  
за функционална медицина в Кливланд:

Ако някога сте се питали как остаряваме,  
дали можем да забавим и дори да обърнем  
хода на стареенето, и дали можем да живеем 

здрави до над 100 години, тогава новата книга  
на Дейвид Синклер “Защо стареем...” ще ви запознае 
с науката и практическите стратегии, чрез 
които да останете здрави до края на живота си, а 
продължителността му да бъде голяма и пълноценна.

Дийн Орниш, лекар, 
основател и президент 
на Института за 
превантивна медицина:

Това е най-
прорицателс-
ката книга за 

стареенето, която някога 
съм чел. Не пропускайте 
шанса да я прочетете!

Прорицателска 
книга

Готови ли сме?

Защо стареем и защо 
това не се налага

Дейвид А. Синклер, 
Матю Д. Лаплант

изд. “Бард”
448 стр., 25 лв.

Свързани по необичаен начин

Хиляди късчета дъга
Изабел Брум
изд. “Ера”
328 стр., 15,99 лв.

Зад завесата: 
Големия брат
Калин Тодоров
изд. “Изток-Запад”
160 стр., 14 лв.
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Чакри - балансиране 
и самолечение
Маргарита Алкантара
изд. Асеневци
брой стр.: 172 
цена: 15.95 лв.

Жената - желана 
и желаеща
Д-р Даниел 
Фломенбом
изд. Кибеа
брой стр.: 232 
цена: 16 лв.

Защо стареем и защо 
това не се налага
Дейвид А. Синклер, 
Матю Д. Лаплант
изд. Бард
брой стр.: 448 
цена: 25 лв.

Готварска книга по 
“Ключът към бързия 
метаболизъм”
Борислава Люцканова
изд. Вдъхновения
брой стр.: 204 
цена: 15 лв.

Велкият Liverpool. 
Футболен куиз  
(300 въпроса от 
историята на клуба)
изд. Premium books
брой стр.: 104 
цена: 12 лв.

Принцесата 
с дневник
Кари Фишър
изд. Артлайн 
Студиос
брой стр.: 222 
цена: 20 лв.

Гемотерапия за 
всички: изграждане 
на имунитет при 
бебета и малки деца
Лорън Хюбеле
изд. Екрие
брой стр.: 184 
цена: 23 лв.

Sapiens: История 
в картинки Т.1: 
Раждането на 
човечеството
Ювал Харари
изд. Изток-Запад
брой стр.: 248 
цена: 29.90 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Действието в „Портите 
на Атина” се развива 

между две от най-извест-
ните битки в световната 
история. Първите страници 
разказват как край Маратон 
атиняните се изправят пред 
могъщата армия на великия 
персийски цар Дарий и въпре-
ки че са значително по-малко, 
побеждават. А последните ни 
пренасят в епичната битка 
при Термопилите, когато 300 
спартанци отстояват до 
последна капка кръв гръцката 
земя срещу многохилядните 

орди на сина на Дарий – 
Ксеркс. На фона на тези ис-
торически събития романът 
разкрива личния свят на един 
от първите хора в Атина – 
Ксантип. Разказва за раждане-
то на древната атинска де-
мокрация и превъзходството 
на гордите свободни гръцки 
воини над робите на Персия. 
Майсторското повествова-
ние пренася читателя както 
на бойното поле, така и на 
хълма Пникс, откъдето ати-
няните управляват града си и 
взимат съдбоносни решения.

Раждането на демокрацията
„Задъхано повествование 
– Игълдън е класа сам по 
себе си!“

Дейли Мирър

„Един от най-добрите 
исторически романи!“

Дейли Експрес

Портите на Атина, кн.1 Атинянин
Кон Игълдън
изд. “Бард”
400 стр., 19,99 лв.

Науката и здравият разум 
все пак са роднини, макар 

и не близки. Науката е нещо 
като трети братовчед по 
съребрена линия на здравия 
разум.

Авария в Крилото за високо-
енергийна магия на Невидимия 
университет едва не унищожа-
ва Света на Диска, но вместо 
това насред Анкх-Морпорк 
се ражда цяла нова вселена. 
Архиканцлер Ридкъли и неговите 
магьосници веднага се вживяват 
в ролята на нейни богове – без 
изобщо да разбират как тя 
функционира без помощта на 
костенурки, слонове и без никак-
ва следа от магия в нея.

Докато те наблюдават 
нейното развитие и прелитат 
през геоложките периоди, ние 

ставаме 
свидетели 
на бурна-
та еволюция на 
нашата собствена Вселена и на 
живота от Света на Кълбото, 
който Ринсуинд с право описва 
като „продължителна скука, 
изпъстрена с кратки периоди 
на смърт”.

В първата книга от пореди-
цата „Науката от Света на 
Диска” Тери Пратчет обединя-
ва усилия с биолога Джак Коен и 
математика Иън Стюарт, за 
да разкажат едновременно две 
истории. Едната е от Света 
на Диска и в нея Ринсуинд 
отново ще бъде опитно зайче. 
Другата е от Света на Кълбо-
то, нашия свят, в който като 
по чудо хаотично блъскащите 

се частици 
са се подреди-
ли така, че да се 
стигне до динозаври, 
компютри, космически 
кораби и хора, невярващи, 
че Земята е кръгла.

Защо нашето мислене е по-
близко до това на магьосниците 
от Невидимия университет, 
отколкото до това на учени-
те? Как е станало така, че онези 
части от мозъка ни, които са 
били пригодени да забележат 
дебнещия в храстите лъв, са 
същите части, заради които не 

само можем, но и 
обичаме да четем 

романите на Тери 
Пратчет? Защо толко-

ва много хора твърдят, 
че са били отвличани от 

извънземни и как това може 
да е свързано с измирането на 
динозаврите?

В тази книга ще научите  
отговорите на тези въпроси, 
но ще научите и колко мно-
го все още не знаем за нашия 
собствен свят.

Ние магьосници 
ли сме?

Науката от 
Света на Диска

Тери Пратчет, 
Иън Стюарт и 

Джак Коен
изд. “Сиела”

480 стр., 23 лв.



Промоцията е валидна от 03.01.2021 г. до 01.02.2021 г. вкл. 
или до изчерпване на количествата с Промочип 

в книжарници ХЕЛИКОН
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Нравствени писма  
до Луцилий
Сенека
изд. Хеликон
брой стр.: 576 
цена: 19.95 лв.

Към себе си
Марк Аврелий
изд. Хеликон
брой стр.: 216 
цена: 11.95 лв.

Малка история  
на религията
Ричард Холоуей
изд. Дамян Яков
брой стр.: 320 
цена: 18 лв.

Митология  
(твърда корица)
Едит Хамилтън
изд. Изток-Запад
брой стр.: 384 
цена: 34 лв.

300 неща, които трябва 
да знаем за Историята 
на България
Пламен Павлов,  
Людмил Спасов
изд. Световна 
библиотека-София
брой стр.: 256 
цена: 39.90 лв.

1000 страници 
България  
(ново издание)
Николай Генов, 
Румяна Николова
изд. Сиела
брой стр.: 1040 
цена: 35 лв.

55 планински кътчета 
от България
Радослав Донев
изд. СофтПрес
брой стр.: 56 
цена: 14.99 лв.

Седемте 
континентални 
първенеца 
Атанас Скатов
изд. Жанет 45
брой стр.: 653 
цена: 77 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Хирургът Тревър Бенсън 
никога не е възнамерявал да 

се завърне в Ню Берн, Северна 
Каролина и да се установи в 
запуснатия имот на дядо си. Но 
неочаквана травма го принуж-
дава поне временно да се засели 
в малкото градче, сред спо-
койствието и изумителната 
красота на семейните земи. Но 
това, за което изобщо не е под-
готвен, 

е да се влюби, и то почти 
мигновено, в жена, която също 
като него е твърде предпазлива 
и носи белезите на миналото.

Престоят му става още 
по-интересен, когато среща 
Кали – враждебна тийнейджър-
ка, която сама се грижи за себе 
си. Оказва се, че тя е успяла да 
се сприятели с дядо му и може 
да хвърли нова светлина върху 

мистериозните обстоя-
телства около смъртта 
му. Докато истината за 
нея самата излиза наяве и 
променя всичко.

В стремежа си да раз-
крие тайните на Натали 
и Кали, Тревър разкрива 
истинския смисъл на 
любовта и прошката...

Хроникьорът на 
човешката душа Никълъс 
Спаркс е ненадминат в 
умението си да разказва 
необикновените истории 
на обикновените хора.  
„Завръщане” е нежна 

приказка за доверие и 
надежда.

Легенда разказва, че през XVII 
век самобитните грънчари 

от малкото село Бусинци, Трън-
ско, получили благословията на 
турския султан единствени да 
пътуват свободно в границите 
на империята, за да продават 
стоката си. Толкова първична 
сила, красота и простота 
имало в бусинската керамика, че 
отваряла и сърца, и врати. От-
варя и страниците на „Глина”. 
Романът взема необработената 
пръст на легендата и я завърта 
на писателския чарк, за да извае 
история, която се лее като 
вода и пречиства като огън.

Тя е Жара – с име, родено от 
светлината на огъня, и нрав 

на буен планински поток. Той 
е Велико – майстор грънчар по 
наследство и по сърце, който 
диша с глината и живее за чарка. 
Срещата им е като досег на 
пламъка с полъх – въздухът 
може да разгори искрата също 
толкова лесно, колкото и да 
я накара да изтлее. Но когато 
на пътя ´ се изправя съдбата 
на цялото село, любовта им 
неволно се превръща в цяр за 
общата болка. Велико знае, че 
от пръстите му може да излезе 
онова, което ще откупи свобо-
дата на бусинските майстори. 
Но не подозира, че глината в 
сърцето му ще подпечата Жара 
като своя.

Смисълът 
на любовта 
и прошката

Сърце от кал

Завръщане
Никълъс Спаркс

изд. “Ера”
336 стр., 16 лв.

Глина
Виктория Бешлийска
изд. “Софтпрес”
368 стр., 18,99 лв.

Направени сме не от думи, а от кал.
Шепа от калта ако дадеш на някого, всичко си му дал.
Ако той ти върне от калта сърце, значи всичко имаш.
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Докато войната бушува 
през лятото на 1943 

г., кралят и кралицата 
решават да изпра-
тят без много шум 
най-малката си 
дъщеря, прин-
цеса Шарлът, 
да живее при 
доверено 
благородниче-
ско семейство в 
провинцията. Въпреки 
огнената ´ и упорита 
природа крехкото здра-
ве на принцесата представ-
лява твърде голям риск, за да 
я оставят в опустошения от 
войната Лондон.

Седемнайсетгодишната 
Шарлът трудно свиква с уеди-
нения живот, сприятелява се с 
едно момиче, също намерило убе-
жище от бомбардировките на 
Лондон, и язди на дълги разходки 
любимия си кон. Никой обаче не 
може да предскаже, че в идните 
месеци тя ще се влюби силно в 
сина на домакините си.

Пленителна история за 

Преди тринайсет години 
Хана Дохърти е аресту-

вана за жестокото убийство 
на семейството си. Доказа-
телствата по делото срещу 
осемнайсетгодишното момиче 
са достатъчни, за да бъде затво-
рено в охранявана психиатрична 
болница. 

Когато психотерапевтът 
Фрида Клайн е помолена да се 
срещне с Хана и да даде оценка 
за състоянието ´, тя неохотно 
се съгласява. Това, което Фрида 
вижда в болницата обаче, я 
ужасява. Хана Дохърти е със сери-
озно увредена психика, малтре-
тирана и агресивна и отдавна 
превърнала се в трагична фигура. 

Една мисъл завладява Фрида 
– че нещо не е както трябва в 
делото, приключило отдавна. 
Противоречащи си факти я 
водят към въпроса „Възможно 
ли е Хана Дохърти да е жертва 
на престъпление, а не убийца?”. 
Докато влиза все по-дълбоко в 
неизвестното, Фрида осъзна-

ва, че отварянето на стари 
документи и рани е опасно 
занимание, но още по-опасно е да 
се изправи срещу някого, който 
ще направи всичко възможно, за 
да запази тайната си...

Браян Фрийман се завръща с 
нов наелектризиращ роман, 

който светкавично се превръща 
в бестселър. 

Лайза Пауър е успешен автор 
на трилъри, но след поредица 
от травматични загуби се уса-
мотява в отдалечената си къща, 
за да лекува своята болка. Само-
тата ´ обаче не трае дълго...

Една вечер мистериозно мом-
че без име и спомени се появява 
в дома ´. Единственото, което 
помни, са последните няколко 

От ерата на неогена е оста-
нало само едно свидетел-

ство – намереният във вана 
дневник на един таен агент, 
тръгнал по следите на Ин-
струкцията, от която трябва 
да разбере каква е възложената 
му Мисия. От стая в стая, от 
етаж на етаж и от коридор в 
коридор в разположен дълбоко 
под земята правителствен 
комплекс разказвачът се оказва 
увлечен в една параноична ан-
тиутопия, в която нищо не е 
такова, каквото изглежда, нито 
каквото не изглежда. Всичко е 
свръхсекретно, всеки подозира 
всекиго, враговете са колкото 
вездесъщи, толкова и неизвест-
ни. В този враждебен свят цари 
хаос, шпиономания, двусмислие 
и измама, а ваната е единстве-
ното убежище на докарания до 
границите на безумието герой. 
С „Дневник, намерен във вана” 
големият класик на научна-
та фантастика излиза извън 
рамките на жанра, създавайки 
един смразяващ, кошмарен 
свят, подобен на въобразения 

от Кафка и Борхес, свят с 
дълбок подтекст и ужасяващи 
препратки, в който всяко 
име напомня друго име и всяко 
действие поражда непредвидено 
противодействие.

Преводач е Силвия Борисова.

Наелектризиращ 
роман

Смразяващ свят

Дневник, намерен във вана
Станислав Лем
изд. “Колибри”
344 стр., 20 лв.

Опасно занимание

Реквием в събота
Ники Френч
изд. “AMG-Publishing”
496 стр, 19,95 лв.

Тъмна звезда
Браян Фрийман
изд. “Ера”
320 стр., 17 лв.

часа. Невероятната му история 
изненадващо съвпада с откъси 
от собствения ´ роман. В име-
то на безопасността на мом-
чето, Лайза решава да разкрие 
мистерията, но могъщи хора 
застават на пътя ´. Капанът 
около двамата се затяга все по-
бързо. Но дали всичко е такова, 
каквото изглежда?

Умело написана история, 
която държи читателя извън 
равновесие до самия шокиращ 
край.

Eдна изгубена 
принцеса

Кралска кръв
Даниел Стийл
изд. “Бард”
256 стр., 15,99 лв.

семейството и кралския род, 
незабравим портрет на една 
изключителна млада жена и на 
мъжа, който я връща у дома. 
„Кралска кръв” е вълнуваща 
творба от най-обичаната 
разказвачка на Америка.
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Защо? Първи 
въпроси и отговори: 
Природата 
изд. Фют
брой стр.: 12 
цена: 14.90 лв.

Защо? Въпроси и 
отговори: Моето тяло
изд. Фют
брой стр.: 12 
цена: 14.90 лв.

Веселото влакче 
- книга от плат с 
вградена пискалка
изд. Фют
брой стр.: 8 
цена: 29 лв.

52 приказки за най-
малките (с любими 
приказни герои)
Литературна обработка 
Любомир Русанов
изд. Пан
брой стр.: 112 
цена: 19.90 лв.

 
 
Смели и различни. 
Историите на 50 
удивителни българки
Деси Нико
изд. Ракета
брой стр.: 314 
цена: 24.90 лв.

Приказки за 
безстрашни момичета 
Преразказани 
от Анита Ганери
изд. Хермес
брой стр.: 128 
цена: 19.95 лв.

20 гениални 
личности, които 
промениха света 
(Удивителни 
истории) 
изд. Пан
брой стр.: 88 
цена: 17.90 лв.

Родриго Свирепия 
и неговият 
оръженосец Дребчо 
Михаел Енде
изд. Колибри
брой стр.: 216 
цена: 22 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

– Еха, Тина Търнър пише 
книга за щастието! Какво 
означава човек да живее 
щастливо? Възможно ли е да се 
постигне трайно щастие? 

Тина: Вярвам, че всеки има 
възможност да постигне трай-
но, неразрушимо щастие. Вътре 
в себе си разполагаме с всичко, 
което ни е нужно, просто тряб-
ва да се възползваме от него. За 
мен щастлив живот означава да 
се чувстваме уверени и радост-
ни, да знаем, че вътрешната 
ни мъдрост може да ни води, 
така че да правим положителни 
избори в живота независимо от 
обстоятелствата. 

– Досега почти не сте 
говорили публично за вашия 
духовен път в живота. Защо 
разкривате тези малко из-
вестни аспекти сега? И как се 
проявява вашата духовност в 
ежедневието?

Вярно е, че досега само близки 
приятели и членове на семей-
ството ми са чували подроб-
ностите, които споделям в 
„Щастието ти отива”. Винаги 
съм се опитвала да насърчавам 
хората посредством моите 
действия, да бъда добър пример 
за подражание, да споделям поло-
жителни мисли и да постъпвам 
добре с всички. Ето така се 
проявява моята духовност 
в ежедневието. А по въпроса 
какво ме мотивира да споде-
ля моето духовно пътуване 
сега, отговорът е текущото 
състояние на обществото. Све-
тът е препълнен с несигурност 
и безнадеждност, каквито не 
сме виждали от много години. 
Това ме подтикна да споделя 
как протече моето собствено 
пътуване от несгоди и отчая-
ние към стабилност и радост. 
Знам, че след като аз съм успяла 
да го направя, всеки, който 

чете „Щастието ти 
отива”, също би могъл да 

го направи. 

– Спазвате будистки 
принципи вече повече от 40 
години, макар че сте израсна-
ли в баптистка общност. Как 
попаднахте на будизма? И как 
това промени живота ви?

С наближаването на трий-
сетата ми годишнина бях деп-
ресирана и отчаяна от живота 
си. Накрая бях обзета от такава 
безнадеждност, че не можех да 
мисля трезво и се опитах да се 
самоубия, като изгълтах цяло 
шишенце приспивателни. За 
щастие, някакви хора ме наме-
рили и ме отвели в болницата, 
където ме спасиха. Когато се 
събудих в болничното легло и 
осъзнах, че все още съм жива, из-
питах разочарование. По онова 

време си мислех, че смъртта е 
единственият изход от болезне-
ните обстоятелства, в които 
бях попаднала. Скоро след това 
обаче неколцина познати един 
след друг ми предложиха да за-
почна да изучавам мъдростта на 
будистките принципи. Осъзнах, 
че разполагам с всичко необходи-
мо, за да променя живота си към 
по-добро.

Принципите, които споде-
лям в „Щастието ти отива”, 
са универсални и могат да помог-
нат на всекиго, независимо от 
неговата религия или културна 
принадлежност, да подобрят 
живота му и да му помогнат да 
постигне по-голям мир, да проя-
вява по-голяма състрадателност 
и да изпитва по-голяма радост. 

– В книгата споменавате 
„превръщане на отровата 
в лекарство”. Какво имате 
предвид с това? 

„Превръщане на отровата в 
лекарство” е древна идея, която 
стана основна тема на моя 
живот, изпълваща ме с надежда. 
Простичко казано, това озна-
чава, че когато възникне нещо 
отрицателно или „отрова”, ние 
притежаваме вътрешната сила 
да открием скритата ценност, 
която се съдържа в него, и да 
го превърнем в нещо полезно, в 
„лекарство”. Този принцип учи, 
че във всяка криза, безизходица 
или беда се съдържа възможност 
да се учим, да израснем и да се 
устремим към още по-големи 
висини на мъдрост и удовлет-
ворение от когато и да било 
преди.

И
Н

ТЕ
Р

В
Ю Тина Търнър: Как да превърнем 

отровата в лекарство

Щастието ти отива
Тина Търнър
изд. “Локус”

224 стр., 18 лв.
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„Митология” на Едит 
Хамилтън успява 

по-убедително от всяка друга 
книга да съживи за съвременния 
читател гръцките, римските и 
скандинавските митове, които 
са от първостепенно значение 

Средата на IХ век. Викингите 
помитат едно по едно англо-

саксонските кралства. Роден 
с норвежко кралско потекло, 
Гейрмунд Хелокожи се насочва 
към бойното поле, целеустремен 
да се докаже като викинг и воин. 
По пътя си той среща митично 
създание. То му подарява мисте-
риозен пръстен, който вещае 
едновременно огромна сила и 
жестоко предателство. 

Гейрмунд постепенно се изкач-
ва в редиците на великата армия 
на крал Гутрум. Той ще трябва 

да заложи на цялата си хитрост, 
за да преодолее множеството 
изпитания, които го очакват в 
опустошената от войната земя. 
Докато се бие наред с групата 
си лоялни воини, Гейрмунд скоро 
ще се изправи пред конфликт, 
древен колкото самите богове.

От серията досега са издаде-
ни „Ренесанс”, „Братството”, 
„Тайният кръстоносен поход”, 
„Прозрение”, „Възмездие”, 
„Черният флаг”, „Единство”, 
„Подземен свят” , „Произход. 
Пустинна клетва” и „Одисея”.

Древен конфликт

Световно призната 
класика

Митология
Едит Хамилтън
изд. “Изток-Запад”
384 стр., м. к. 29 лв.,тв. к. 34 лв.

за западната култура – истори-
ите за богове и герои, които 
вдъхновяват хората от Антич-
ността до настоящето.

Пред очите ни ще се разгър-
нат драмата на Троянската 
война и приключенията на Оди-
сей. Ще се потопим във вълнува-
щата история за Язон и похода 
на аргонавтите, трогателното 
повествование за любовта на 
Купидон и Психея и трагичния 
разказ за родовото проклятие 
на Агамемнон. Ще открием 
произхода на имената, дадени 
на съзвездията. Ще стигнем 
до самите извори, от които 
черпят вдъхновение безброй 
произведения на изкуството, 
литературата и културно-
то изследване – от Едиповия 
комплекс на Фройд до оперния 
цикъл на Вагнер „Пръстенът на 
нибелунга”. 

Тази прекрасно илюстрована 
книга, доказала своята непре-
ходна стойност, може да служи 
както за справочник на изсле-
дователите, така и да се чете 
просто за удоволствие. 

Преводач е Мария Конда-
кова.

Орденът 
на асасините. 
Валхала. 
Сага за Гейрмунд
Матю Дж. Кърби
изд. “Ера”
392 стр., 15,99 лв.

Късно вечерта на 8 декем-
ври 1980 година, когато 

се разчува новината, че в Ню 
Йорк хладнокръвно са застре-
ляли най-обичаната рок-звезда 
на света, планетата спира да 
се върти за милиони хора. В 
своето увлекателно изследване 
популярния музикален биограф 
и журналист Лесли-Ан Джоунс 
разкрива загадката, за да пред-
стави по неповторим начин 
пълен портрет на мъжа, неговия 
живот, връзки, ненавременната 
му смърт и вечното му музикал-
но наследство.

Разгръщайки историческите 
пластове, Джоунс проследява 
възходите и паденията в про-
фесионалния и в личния живот, 
които принуждават Ленън да се 
премести в Ню Йорк, където 
в онази съдбовна зимна нощ е 
застрелян на улицата пред дома 
си. Но кой или какво всъщност 
го уби? И кога умря „истински-
ят” Джон Ленън?

Четири десетилетия 

след трагичната му смърт, с 
помощта на лични проучва-
ния, невиждани досега снимки 
и ексклузивни интервюта с 
онези, които са познавали Ленън 
най-добре, авторовото тър-
сене на отговори ни предлага 
завладяващ, 360-градусов обзор 
на една от нашите най-знако-
ви музикални легенди. Джоунс 
черпи информация от изуми-
телно богат архив, натрупан 
от проведените през годините 
интервюта с хора, свързани с 
Ленън, включително първата 
му съпруга Синтия, първород-
ния му син Джулиън, 
колегата му 
от Бийтълс 
сър Пол 
Маккартни, 
бившата 
приятелка на 
Джон Мей Панг и 
Анди Пийбълс, пос-
ледният британски 
радиоводещ, който го 
интервюира няколко дни 

преди да бъде убит. За Бийтълс 
и Джон Ленън са написани без-
брой книги, но никога досега не е 
имало точно такава.

Животът, любовите и смъртта му
ДЖОН ЛЕНЪН:
 Мечтата, 
която мечтаеш сам, е само 
мечта. Ако я мечтаем заедно, 
тя става реалност. 
 Измервай възрастта си 
според приятелите, не според 
годините. Измервай живота 
си според усмивките, а не 
според сълзите. 
 Ако всеки искаше мир, а не 
нов телевизор, щеше да има 
мир. 
 Бог е концепция, спрямо 
която измерваме болката си. 
 Любовта е като безценно 
растение. Не можеш просто 
да я приемеш и да я оставиш 
на шкафа. Трябва да я поли-
ваш, да се грижиш за нея, да я 
подхранваш. 
 Ако си честен няма да 
имаш много приятели, но 
поне ще имаш истинските. 
 Не се страхувам от 
смърт та, защото не вярвам 
в нея. Аз просто се качвам от 
една кола в друга.

Кой уби 
Джон Ленън?

Лесли-Ан Джоунс
изд. “Колибри”
400 стр., 22 лв.
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Как лъжата се 
превърна в слон
Тиери Робрехт; 
Естел Менс
изд. Панда
брой стр.: 28 
цена: 14 лв.

Приказки от Ханс 
Кристиан Андерсен
изд. Дъбови листа
брой стр.: 92 
цена: 27.50 лв.

101 приказки  
за лека нощ
изд. Пан
брой стр.: 126 
цена: 17.90 лв.

Приказки за  
най-малките  
(Моите златни 
истории)
изд. Пан
брой стр.: 124 
цена: 17.90 лв.

Моите първи 1001 
думи на български и на 
английски (с безплатно 
мобилно приложение)
Елизабет Кранфорд
изд. Пан
брой стр.: 64 
цена: 21.90 лв.

Интересни и 
лесни научни 
експерименти 
(45 забавни 
експеримента)
изд. Пан
брой стр.: 96 
цена: 18.90 лв.

Изненадващи 
експерименти със звук 
(Магическа наука)
Паула Наваро; 
Анхелс Хименес
изд. Робертино
брой стр.: 36 
цена: 8.90 лв.

Космосът  
(С мобилно 
приложение)
Маркъс Джонсън
изд. Пан
брой стр.: 60 
цена: 18.90 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Първите читатели на тази 
книга признаха, че им е от-

нела съня, оставяйки ги будни до 
късно за няколко нощи. Романът 
„Резиденцията” е метафора на 
нашето минало и предлага смело 
видение за нашето бъдеще. Няма 
как да ни остави безразлични.

„Тази история Георги Тенев 
разказва стремително” – споде-
ля Елена Алексиева – „разказва я 
дълбоко, гъсто и вдъхновено – с 
майсторството на писател, 
който знае как. И с вярата на 
човек, който има какво да каже 
и не се бои да го изрече така, 
че не просто да бъде чуто, а да 
отекне.”

Сюжетно богат и плашещ, 
разказът ни пренася след среда-
та на 21 век, в една държава, за-
пазила много черти на нашата, 
но с нови очертания. Страната 
е разделена между Планинската 

република и Свободна зона. В 
свят на забрани и репресии, 
само мистическото учение 
Рилски урок владее умовете и 
сърцата на младежите. Преслед-
ването и изтребването на тази 
секта е задача на един върховен 
прокуратор.

Романът е разделен на три 
части, през които протича 
приключението на няколко 
младежи, на представители на 
властта и висшата йерархия на 
т.нар. Трети период и Държава-
та на реда. Трите части носят 
символически имена: „Прокура-
торът”, „Серумът на истина-

та” и „Млада кръв”.
Това е книга за смяната 

на поколенията, за битката 
между прагматизма и вярата.

„Резиденцията” въвлича в 
сюжет, който е търсене (и на-
миране) на надеждата, че в об-
ществото ни има нещо повече 
от хаос, алчност и инстинкт 
за самосъхранение.

Книгата е приключение с 
голям залог – за или против 
наивността на човека; за или 
против вярата в нещо повече 
от видимото, в нещо по-силно 
от страха, страстта за власт 
и подчинението.

Резиденцията
Георги Тенев

изд. “Колибри”
18 лв.

Между прагматизма и вярата

Eдинствените неща, които родите-
лите на Бея Грим са ´ дали, са живот 

и мрачна фамилия. След като сама си е 
проправяла път в живота досега, тя е 
готова да поеме към по-добро бъдеще, 
постъпвайки в колеж. Само два месеца я 
делят от новото ´ начало и миналото, 
което отчаяно иска да загърби.

Но неочакваната смърт на майка ´ 
я оставя без подслон и тя е принудена 
да прекара лятото на полуостров в 
Тексас, с баща си, когото почти не 
познава. Бея планира да остане незабе-
лежима и просто да изчака летните 

месеци да отминат. Но новият ´ съсед, 
Самсон, се оказва препятствие в плана 
´. 

На пръв поглед Бея и Самсон нямат 
нищо общо. Тя е живяла в бедност, той 
е от богато семейство с привилегии. 
Но връзката, която се заражда помежду 
им, е почти мигновена и твърде дъл-
бока, за да могат да я отричат. Бея и 
Самсон се съгласяват отношенията им 
да не стават по-сериозни от обикно-
вена лятна авантюра и да останат на 
плиткото. Но се задава течение, което 
ще завлече сърцето на Бея в океана…

Бедна и богат
Можеш да запълниш живота си с хубави неща, но 
хубавите неща не запълват дупките в душата ти.

Разбити сърца
Колийн Хувър
изд. “Ибис”
276 стр., 13,90 лв.

Д-р Николай Михайлов:

Роман за вечното и актуалното -  
за вездесъщите социални патологии. 
Четиво, което ще възнагради читателя  

с въображение и склонност към размисъл.
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Лира.бг по материали от чужди медии

Броят на купените заглавия по правило 
е много по-голям от този на прочете-

ните. Една от главните причини е тази, 
че мнозина гледат на книгата като на 
инвестиция. Това позволява да развързваме 
кесията за книги дори когато се намираме 
в период на икономическа стагнация. Ико-
номисти обаче казват, че книгата е лоша 
инвестиция. Защото в чисто потребител-
ски аспект точно при нея рискът да остане 
неизползвана е най-голям – на фона например 
на дрехи или храна. Според британската 
агенция Jellybooks например още по-зле е 
положението с дочитането на вече започ-
ната нова книга. Анализите показват, че 
повече от три четвърти от читателите 
изчитат едва 5% от новите си книги до 
края. Жените са по-прилежни, що се касае до 
четенето – както обикновено. Обикновено 
те се отказват от книгата между 50-ата 
и 100-тната страница, докато мъжете са 
разколебани още на 30-ата.

Достигнем ли обаче до стотната, веро-
ятността да довършим книгата нараства 
на цели 70%. Математикът Джордън Елен-
бърг дори създава модел на изчисление докъде 
стигат читателите на електронни книги. 
Нарича го на името на Стивън Хокинг, чи-
ито заглавия са бестселъри, но наред с това 
известни като нечетивни.

Най-недочетената книга според въпрос-
ния индекс се оказала автобиографията на 
Хилъри Клинтън, втора е Капиталът. XXI 
век на Тома Пикети, а трети – самият 
Хокинг.

Сред най-популярните причини да купу-
ваме книги, които не четем, е възгледът, че 
това е въпрос на „добро поведение”. Смята-
ме, че купувайки дадено заглавие, се държим 

в тон с ритъма на обществото. 
Повечето пъти опитваме да че-
тем такива заглавия, за да можем 
да се впуснем в дискусия с познати и 
приятели.

Невролозите обаче знаят защо става 
така… С помощта на магнетичен резонанс 
е установено, че при купуване на книга се ак-
тивират същите части от мозъка, както 
когато правим нещо приятно и дори въз-
буждащо. Купуването на книги се сравнява 
от учените с времето, прекарано с любим 

човек, и храненето с нещо много вкусно.
Психолозите сравняват купуването на 

книги с търсенето например на карти за 
фитнеса веднага след Нова година. Самото 
им притежание предизвиква у нас удовлет-
ворение, преди още да сме ги разтворили.

Именно това е причината електрон-
ните книги да не победят хартиените. 
Просто те потъват в електронното 
устройство и чувството за притежание 
не е пълноценно.

Интересен факт разкри и карантината 
през 2020-а. Анализатори откриха, че при 
множеството видеоразговори, които 
станаха обичайни заради пандемията, пове-
чето хора нагласят своята камера така, че 
в кадър да попаднат и книгите им. Затова 
и някои издания дори започнаха да публи-
куват класация на най-често хванатите в 
кадър заглавия. Ако онлайн събеседниците 
са от Великобритания, налице е и следваща 

тенденция… Там е модерно книгите 
да се подреждат не според автор 

или жанр, а по цветова гама. За-
това и професията „книжен 
дизайнер” набра много бързо 
скорост. Потвърждават го 
и собственици на книжарни-
ци, които свидетелстват, че 

много техни клиенти се инте-
ресуват от книги в определен 

цвят – синя, зелена или някаква 
друга. За издателства като „Пенгуин” 

това е добре дошло, тъй като редакцион-
ните им линии са решени именно в различни 
цветове.

По-важен 
е мигът в 

книжарницата, 
отколкото 

прочитът им

Сега е модерно 
книгите да се 

подреждат не според 
автор или жанр, а 
по цветова гама

КУПУВАМЕ СИ КНИГИ, 
за да се почувстваме щастливи
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Детективска агенция 
“Мама и аз”: 
Произшествие на 
снимачната площадка
Лучия Вакарино
изд. Фют
брой стр.: 184 
цена: 8.90 лв.

Трите !!!: Тайната  
на старата вила
Мая фон Фогел
изд. Издателска къща 
Авлига
брой стр.: 122 
цена: 10.70 лв.

Една гимназистка 
разказва
Нада Михелчич
изд. Емас
брой стр.: 320 
цена: 13 лв.

Хикс - Игрек - Зет. 
Първи срок:  
Порталът е отворен
Борислав Б. Кръстев; 
Силвия Владимирова
изд. Рива
брой стр.: 478 
цена: 22.90 лв.

Малкият принц  
(малък формат - 
твърда корица) 
Антоан дьо Сент- 
Екзюпери
изд. Хеликон
брой стр.: 128 
цена: 7.95 лв.

Алиса в Страната 
на чудесата
Луис Карол
изд. Колибри
брой стр.: 262 
цена: 38 лв.

Приключенията на 
Лиско: Не пипай 
куфара. Чими. 
Часовникът
Борис Априлов
изд. Ракета
брой стр.: 176 
цена: 26.90 лв.

Приказки на 
пишеща машина
Джани Родари
изд. Сиела
брой стр.: 212 
цена: 19.90 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

„Гълъбария” е роман за непос-
тижимата любов, която 

срещаме веднъж в живота и 
невинаги разпознаваме. Героите 
се лутат между ежедневието и 
мечтите си, за да открият, че 
единственият път към щасти-
ето е изпълнен със страдание и 
борба за споделеност. 

Стефан Коспартов ни 
въвежда в своя наглед познат, но 

всъщност магичен свят 
на неудовлетворени копнежи, 
в който сенките на мъртвите 
често са по-реални от мъката 
на живите. Осъществимо ли 
е желанието на героите да 
полетят, или несъвършената 
човешка природа ще надделее 
над божественото? Комуни-
змът ли е виновен за всичко – и 
могат ли хората да гласуват да 

са щаст-
ливи?

Възможни отгово-
ри на тези въпроси са 
скрити на страниците на 
тази книга, която възкресява 
броени часове от близкото ми-
нало, в които се предопределят 
годините напред.

Всеки от нас има моменти, в 
които се чувства неразбран. 

Сякаш целият свят се обръща 
срещу теб и не ти остава дру-
го, освен и ти да му 
се озъбиш, за да не 
покажеш колко 

самотен и дори малко изплашен 
си всъщност. А ако на всичко-
то отгоре те изпратят далеч 

от дома в някакво забутано и 
скучно градче, където не позна-

ваш никого, освен 
леля си, със 
сигурност няма 
да преливаш от 

радост.
Точно това се 

случва с двана-
десетгодишната 
Теодора (или Теа, 
както всички я 
наричат). И какво 
като градчето се 
намира на брега 
на морето и има 
разкошни плажове? И 
какво като наблизо 
имало прочуто древно 
етруско селище? Още по 
пътя от Рим към Алта-
фонте Теа крои планове 

как да накара родителите 
си да я върнат у дома, без 

изобщо да подозира, че само след 
седмица няма да иска да напусне 
това малко и на пръв поглед 

скучно градче.
И не само защото леля ´ 

Костанца успява да ´ покаже, че 
мръщенето и чумереното не ти 
помагат, ако искаш околните да 
те разберат, но и защото Теа 
среща Никола. Момчето мечтае 
да стане археолог и здравата 
се е заровило в историята на 
етруските. И когато една нощ 
загадъчни събития започват да 
тревожат жителите, двама-
та се захващат за работа… 
Тайнствени етруски гробници, 
изчезнали археологически наход-
ки и странна възрастна дама, 
готова на всичко, за да се сдобие 
с една огърлица, въвличат два-
мата приятели във вълнуващо 
разследване.

Дали Теа още продължава да 
се чувства неразбрана? Мрачна-
та почти тийнейджърка не се 
отказва от хапливия си език, но 
когато имаш верен приятел до 
себе си, вече не си нито само-
тен, нито изплашен.

Двама млади детективи

Тайната  
на лабиринта
Яна Кариоли, Луиза Матиа
изд. “Фют”
176 стр., 9,90 лв.

Свещената гора
Яна Кариоли, 
Луиза Матиа
изд. “Фют”
176 стр., 9,90 лв.

Непостижимата 
любов

Гълъбария
Стефан Коспартов

изд. “Сиела”
224 стр., 13,90 лв.



ВАУЧЕР 
за книги от 
ХЕЛИКОН

НАПРАВИ ТОЧНИЯ ПОДАРЪК

ТЪРСЕТЕ В НАЙ-БЛИЗКИЯ

695 лв. 895 лв.




