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За книгите и хората

ВСЕОБХВАТЕН
ТРИЛЪР

ЗА ВСЕКИ ДЕН
ПО ЕДНА

ПЛЕНИТЕЛНА
ИСТОРИЯ

В идиличното градче Ларчфийлд  
е извършено убийство. Всички събрани  

доказателства сочат, че извършител е Били 
Тейт. Проблемът – по времето на убийството 

предполагаемият убиец вече е мъртъв.





– А Йордан Йовков имате ли? 
– майката се е спряла с децата си 
на една от сергиите на пловдив-
ския площад и се рови в някакво 
томче. – И „Под игото” е ориги-
нално, така ли?

После обаче зарязва за миг 
класиците. „Ели, казах ли ти да 
не влизаш във фонтана?”, гледа 
строго и размахва пръст, докато 
хлапето изпълнява сложен пирует 
край пръскащата във всички 
посоки вода.

Голямата дъщеря пък е малко 
по-мирна, стои край майка си, 
просто гледа книгите безучаст-
но. Наблюдавам и аз, но бързо се 
предавам пред желанието си да се 
намеся…

– Госпожо, а защо не им взе-
мете и нещо за незадължително 
четене?

– Незадължително ли? – не раз-
бира майката. – По кой списък?

– Не, не – ръкомахам аз, – имам 
предвид нещо, което да проче-
тат ей така, за удоволствие. 
Нали иначе ще свикнат, че книги-
те са само за училище. И се четат 
задължително…

– Аха! – казва кратко жената, 
но идеята явно ґ харесва. Виждам 
я, че броди с поглед наоколо, 
опипва предпазливо заглавията, 
сякаш са скална грамада пред ня-

кой катерач. Решавам да я улесня 
и ґ посочвам нещо, обяснявам ґ с 
усмивка, че е хубаво и напрегнато, 
създадено за съвременни деца.

Жената се улавя за думите ми, 
разменяме още реплика-две, спо-
менава на голямата, че ще ґ вземе 
книгата, но първо ще я прочете 
тя. Благодарим си ведро, а после 
продължавам, обикалям разсеяно 
изложението и всъщност мисля 
за друго… Случва се така, че по-
някога правилата само объркват 
нещата… Точно това се получава 
и със задължителните четива – за 
много деца книгата бързо става 
просто сянка, която ги преследва 
през лятото; пък и как да е иначе, 
нали задължителното е досада, не-
доразумение някакво, от което да 
търсиш спасение… във фонтана.

Предавам се обаче пред слън-
чевите лъчи, забравям всичко и 
бродя сам из Пловдив, а магията 
му усещам повече от всякога пре-
ди. Чак привечер мислите ми се 
връщат към темата. Говорим си 
всъщност неколцина души за дет-
ските книги – за това какви ще са 
например след 50 години. Повече 
магия ли ще има в тях, или повече 
чувства и отношения. И тогава 
ме сепва един въпрос: „Защо и 
детските книги остаряват?”

Давам си сметка, че наистина 
много от заглавията, с които 
например сам съм израснал, сега 
са някак извън полезрението на 
децата. Но ми хрумва и друго – 
повечето време се опитваме да 
оставим своя отпечатък върху 
малчуганите; да им предадем своя 
вкус, своите ценности. И на 

практика своите книги. Колкото 
и да са стари, колкото и прах да 
се крие между страниците им.

А малкият човек има нужда 
от празник, от радост. От 
раждането си създава свое поле 
от вибрации и свой свят. Кол-
кото и да са малки в началото 
стъпките му, ще върви по тях 
през целия си живот – и ще следва 
себе си. Точно заради всичко 
това малкият човек има нужда 
да се заобиколи и с книги, които 
е избрал собственоръчно. Ще 
помни завинаги първата, която 
е разтворил самостоятелно. Ще 
добавя и следващи – напълно в 
тон с емоционалната си нагласа, с 
нарастващото умение да разчита 
живота.

Новата книга е като новата 
дреха – прави те по-зрял и отго-
ворен, сверяваш по нея часовника 
и си по-сигурен в много неща. 
Старата е за износване, хващаш 
я някак по принуда, но е обличана 
преди, четена и препрочитана, с 
липсващи копчета, а понякога и 
страници. Ако децата се сдобият 
със свободата да избират, сигур-
но ще си остане завряна там, в 
ъгъла на рафта, в дъното на гар-
дероба. Защото задължителните 
списъци – и изобщо задължител-
ните неща, са до време. Важното 
е в какво ще се превърне малкият 
човек след това. А отговорът се 
крие в умението му да прави избо-
ри. По отношение на любовта, а 
също в политиката. Между добро 
и лошо. Сред талантите си. 
Или на верни приятели. В крайна 
сметка, и на хубава книга.

За малкия човек – с обич!

КРАСИМИР ПРОДАНОВ, 
РАДИО ХЕЛИКОН
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ново остава нагоре надолу връща се

Да продължиш напред
Внимание! Тази книга не е за 

хора със слаби сърца! Нито за 

такива, които не познават зна-

чението на думата „емпатия“. 

Това е книга за хора с огромни 

сърца, които са способни да 

изстрадат всяка сричка в нея. 

След нея плачеш и дълго след 

като си я прочел, все още я 

носиш в съзнанието си.

Яс е третото дете от 

четири в семейство на ферме-

ри. Всекидневният им живот 

е еднообразен, докато една 

трагедия не унищожава спокой-

ствието в дома им – големият 

брат на Яс се удавя. От тук на-

сетне всичко се променя. Сега 

искам да попитам: Според вас 

Бог чува ли наистина молит-

вите ни?

„Неудобството на вечерта“ 

е болезнена история за загуба, 

мъка и това как да продължиш 

напред. Написана е толкова 

майсторски, че можеш да я 

усетиш под повърхността 

на кожата си. Тя прилепва 

по лигавицата на органите 

ти, издълбава си язвичка и се 

намества в раната, за да ти 

припомня, че реалността е 

жестока и никакви розови очила 

нямат силата да я пречупят 

през призмата си.

В личният ми Топ 10 за 2021 

година „Неудобството на ве-

черта“ е на първо място заради 

брилянтността и прямостта 

си, заради всички чувства, кои-

то породи в душата ми. След 

нея бях разбита на хиляди малки 

парченца и още не съм съумяла 

да ги събера всичките.

МАРИЕТА ИВАНОВА, 
ХЕЛИКОН РУСЕ

К Н И Ж А РЯ Т 
ПРЕПОРЪЧВА

ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

ABSOLVO TE
Георги Бърдаров
Мусагена

Този ден
Бланка Липинска
Сиела 

Хвърчило към Рая
Неделя Щонова
Книгомания

Глина
Виктория Бешлийска
СофтПрес

И заживели обидено
Георги Блажев
Пощенска кутия 
за приказки

Къщи от стъкло
Луиз Пени
СофтПрес

Живот в скалите
Мария Лалева
Книгомания 

По-късно
Стивън Кинг
Бард

Кралството
Ю Несбьо
Емас

Орденът
Даниъл Силва
Хермес

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1580 
лв.

1500 
лв.

1799 
лв.

2400 
лв.

1795 
лв.

1799 
лв.

1500 
лв.

1899 
лв.

1800 
лв.

1900 
лв.

Мистичните пътеки  
на България
Ирена Григорова
Апостроф

Бохемска София. Истории 
от жълтите павета
Виктор Топалов;  
Никол Вълчева и др.
Orange Books

Зелени светлини
Матю Макконъхи
Бард

Тънкото изкуство 
да не ти пука
Марк Менсън
Хермес

Монахът, който продаде 
своето Ферари
Робин Шарма
Екслибрис

Топ мистериите 
на Вселената
Слави Панайотов
О3 books

Първите десет неща, 
които мъртвите искат 
да ви кажат
Майк Дули
Август

И това ще мине
Дан Кединг
AMG Publishing

3

4

5

6

7

8

9

10

1800 
лв.

1590 
лв.

2299 
лв.

1595 
лв.

1000 
лв.

2299 
лв.

1500 
лв.

1200 
лв.

НЕХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Богат татко,  
беден татко
Робърт Кийосаки
Анхира

Топ мистериите  
на България
Слави Панайотов
О3 books

1

2
1595 

лв.

1899 
лв.

За книгите и хората
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ново остава нагоре надолу връща се

История, която дълго 
ще драска сърцето

РАЛИЦА МАРКОВА, 
ХЕЛИКОН ВИТОША

К Н И Ж А РЯ Т 
ПРЕПОРЪЧВА

ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ

Подари на любимия
Оги Благов
Фондация-Буквите

Бенет Мафия
Тижан
Егмонт

Излекувай живота си!
Луиз Хей
Кибеа

От кръв и пепел
Дженифър Л. 
Арментраут
Анишър

За мишките и хората
Джон Стайнбек
Колибри

Излекувай тялото си
Луиз Хей
Кибеа

Смисълът на 
тревожността
Роло Мей
Изток-Запад

Среднощно слънце
Стефани Майър
Егмонт

Да продаваш е човешко
Даниъл Пинк
Изток-Запад

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

500 
лв.

1750 
лв.

2699 
лв.

1000 
лв.

1100 
лв.

500 
лв.

550 
лв.

1799 
лв.

1000 
лв.

1799 
лв.

ТИЙН КНИГИ

Малкият принц
Антоан дьо  
Сент-Екзюпери
Хеликон

Детска академия 
за добри обноски
Невена Басарова
СофтПрес

1

10

495 
лв.

1499 
лв.

6 Моето семейство  
и други животни
Джералд Даръл
Колибри

1400 
лв.

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

4

1290 
лв.

Дневникът на един 
Дръндьо кн.1
Джеф Кини
ДуоДИЗАЙН

5

1690 
лв.

2 Дневникът на един 
Дръндьо кн.15
Джеф Кини
ДуоДИЗАЙН

1890 
лв.

Хари Потър и  
философският камък
Дж. К. Роулинг
Егмонт

1990 
лв.

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

7

1990 
лв.

Края (Minecraft роман)
Катрин М. Валенте
Егмонт

8

1290 
лв.

Тайната градина
Франсис Бърнет
Хеликон

9

1295 
лв.

3

За книгите и хората

Шулмайстер Бах е отдаден 

на мисията си да просвещава 

децата на руските немци от 

Полвожието, в плодородната 

долина на Гнадентал. Когато 

попада в чифлик на другия бряг 

на Волга, за да обучава дъ-

щерята на стопанина, Бах се 

сблъсква с параван, зад който 

разбира, че се крие невинно за 

света момиче и се влюбва. 

Клара споделя чувствата му 

и заживява в селото. Но клю-

ките принуждават двамата 

да избягат обратно в чифлика 

на баща є, където подхващат 

ням и близък до природата 

живот. До момента, в който 

в стопанството нахлуват 

киргизи. След 9 месеца Бах се 

озовава с пеленаче в скута и 

сам на света. Периодичните 

му набези за мляко до Гнаден-

тал го превръщат в свидетел 

на смяната на режимите в 

селото. Заради вече колхозни-

те, озлобени хора, Бах оставя 

детето си далеч от тях – 

диво като природата наоколо. 

Само едно безпризорно момче 

идва при тях и остава под 

бащината грижа. След години 

децата се качват в лодката на 

млад агитатор и заминават в 

младежка комуна. Перодичните 

им срещи стават по-редки 

и накрая децата поемат по 

пътя си. Бах, освободен от 

бащините грижи и тегоби, по-

тъва надолу във Волга, готов 

за своя край. Но две здрави 

ръце го издърпват обратно на 

горния свят...
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БЪЛГАРСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

ABSOLVO TE
Георги Бърдаров
Мусагена

Хвърчило към Рая
Неделя Щонова
Книгомания 

Глина
Виктория Бешлийска
СофтПрес

И заживели обидено
Георги Блажев
Пощенска кутия 
за приказки

Живот в скалите
Мария Лалева
Книгомания 

Мисия Туран
Алек Попов
Сиела

Светът на Ванката. 
Ваканцията
Силвия Йорданова; 
Димитър Кирязов
Сиела

Аз още броя дните 
Георги Бърдаров
Сиела

Опашката
Захари Карабашлиев
Сиела

Лейди Гергана 2
Цветелина Цветкова
Пощенска кутия за 
приказки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1580 
лв.

1500 
лв.

1400 
лв.

1890 
лв.

1200 
лв.

1890 
лв.

1500 
лв.

1500 
лв.

1899 
лв.

1800 
лв.

ГРАД АДРЕС ТЕЛЕФОН e-mail

АЙТОС ул. “Цар Освободител” ¹ 5 055 822 620 helikon.aytos@gmail.com

АСЕНОВГРАД ул. “Изложение” ¹ 2 033 232 233 helikon.asenovgrad@gmail.com

БЛАГОЕВГРАД ул. “Васил Левски” ¹ 1 073 861 620 helikon.blagrad@gmail.com

БУРГАС пл. “Тройката” ¹ 4 056 800 620 burgas@helikon.bg

БУРГАС 2 ул. “Македония” ¹ 13 056 800 621 burgas2@helikon.bg

БУРГАС 3 ул. “Васил Априлов” ¹ 4 056 801 620 burgas3@helikon.bg

ВАРНА бул. “Княз Борис I” ¹ 17 052 600 620 helikon.varna@gmail.com

ВАРНА 2 бул. “Вл. Варненчик” ¹ 48 052 601 620 helikon.varna2@gmail.com

ВАРНА 3 бул. “Сливница” ¹ 22 052 604 620 helikon.varna3@gmail.com

ВЕЛИКО 

ТЪРНОВО 

ул. “Васил Левски” ¹ 17 062 600 621 helikon.vtarnovo@gmail.com 

ВРАЦА ул. “Никола Войводов” ¹ 18 092 630 620 helikon.vratsa@gmail.com

ГАБРОВО ул. “Генерал Радецки” ¹ 28 066 830 620 helikon.gabrovo@gmail.com

ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 

пл. “Георги Измирлиев” ¹ 3 061 820 620 helikon.goriahovitsa@gmail.com

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул. “Търговска” ¹ 11 075 129 620 helikon.gdeltchev@gmail.com

ДОБРИЧ ул. “25 септември” ¹ 34 058 600 620 helikon.dobrich@gmail.com 

КЪРДЖАЛИ бул. “България” ¹ 58 036 614 021 helikon.kardzhali@gmail.com

КЮСТЕНДИЛ ул. “Демокрация” ¹ 33 078 580 620 helikon.kiust@gmail.com

НОВА ЗАГОРА ул. “Васил Левски” ¹ 34 045 760 120 helikon.nzagora@gmail.com

ПАЗАРДЖИК ул. “Втори януари” ¹ 2 034 470 620 helikon.pazardzik@gmail.com

ПЛЕВЕН ул. “Васил Левски” ¹ 161 064 600 620 helikon.pleven@gmail.com

ПЛЕВЕН 2 бул. “Данаил Попов” ¹ 18 064 601 620 helikon.pleven2@gmail.com

ПЛОВДИВ ул. “Райко Даскалов” ¹ 13 032 207 620 plovdiv@helikon.bg 

ПЛОВДИВ - 

ЦЕНТЪР 

ул. “Княз Александър 

Батенберг” ¹ 29

032 207 621 plovdiv2@helikon.bg 

РАЗГРАД бул. “България” ¹ 9 084 680 620 helikon.razgrad@gmail.com 

РУСЕ ул. “Александровска” ¹ 50 082 280 620 helikon.ruse@gmail.com 

СЛИВЕН ул. “Цар Освободител” ¹ 28 044 640 620 helikon.sliven@gmail.com 

СМОЛЯН бул. “България” ¹ 57, бл. Ела 030 121 062 helikon.smolyan@gmail.com 

СОФИЯ - 

ВИТОША 

бул. “Патриарх Евтимий” ¹ 68 02 9953 620 bigbookshop@helikon.bg 

СОФИЯ - 

СЛАВЕЙКОВ

пл. “Славейков” ¹ 1 02 9954 620 slaveykov1@helikon.bg 

СОФИЯ - 

СЪБОРНА

ул. “Съборна” ¹ 5 02 9955 620 saborna@helikon.bg

СОФИЯ - 

ШИШМАН

ул. “Цар Иван Шишман” 27Б 02 9956 620 shishman@helikon.bg

СТАРА 

ЗАГОРА 

ул. “Цар Симеон Велики” 

¹ 100

042 600 620 helikon.stz@gmail.com

СТАРА 

ЗАГОРА 2 

ул. “Цар Симеон Велики” 

¹ 133

042 601 620 helikon.stz2@gmail.com

ТРОЯН ул. “Васил Левски” ¹ 42 067 062 620 helikon.troyan@gmail.com

ТЪРГОВИЩЕ ул. “Васил Левски” ¹ 9 060 140 620 helikon.targovishte@gmail.com 

ХАСКОВО ул. “Отец Паисий” ¹ 14 038 622 621 helikon.haskovo@gmail.com

ШУМЕН бул. “Славянски” ¹ 88 054 800 620 helikon.shumen@gmail.com

ЯМБОЛ ул. “Търговска” 29 046 610 620 helikon.yambol@gmail.com

СОФИЯ - 

ЛОГИСТИЧЕН 

ЦЕНТЪР

с. Казичене, 

ул. “Индустриална”

02 4604 051, 

53, 54 

helikonsklad@helikon.bg

Къде да намерите 
книжарници ХЕЛИКОНЗа книгите и хората

За книгите и хората
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„Силва за пореден 
път доказва 
майсторството си 
в изграждането на 
увлекателни истории 
за международен 
шпионаж и убийства.“

The Times of Israel 

„Най-новият 
всеобхватен трилър 
на Даниъл Силва с 
така обичания главен 
герой – Габриел Алон, 
със сигурност 
бързо ще заеме 
заслужено място 
сред бестселърите 
от жанра.“

Booklist

Дъщерята на 
часовникаря
Кейт Мортън
изд. Колибри
брой стр.: 464
цена: 24 лв.

Тягостна любов
Елена Феранте
изд. Колибри
брой стр.: 184
цена: 16 лв.

Пътешествието
Ричард Пол Еванс
изд. Сиела
брой стр.: 236
цена: 14.90 лв.

Пътят
Юлияна Дончева
изд. Егмонт
брой стр.: 368
цена: 14.90 лв.

Под захарните  
небеса - Кн.3 от 
Своенравните деца
Шонин Макгуайър
изд. Кръг
брой стр.: 192
цена: 15 лв.

Заложници
Клеър Макинтош
изд. Сиела
брой стр.: 360
цена: 17 лв.

Народът срещу 
Алекс Крос
Джеймс Патерсън
изд. Хермес
брой стр.: 320
цена: 17.95 лв.

Смъртта 
на русалката
Рюдел и Казински
изд. Колибри
брой стр.: 496
цена: 22 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Когато папа Павел VII умира, 
на католиците по света е 

съобщено, че инфаркт е покосил 
Светия отец в съня му. Лични-
ят му секретар – архиепископ 
Луиджи Донати обаче има 

основателни причини да 
подозира, че той е бил 
убит. Едната от тях 
е, че писмото, което 
папата е пишел същата 
вечер, е изчезнало заедно 
с книга, имаща силата да 
сложи край на хиля-
долетна убийствена 

омраза. И двете са били 
предназначени за Габриел 

Алон.
Докато кардиналите се 

събират в Рим за началото на 
конклава, Габриел се впуска в 
отчаяно търсене на доказател-
ства за убийството на стария 
му приятел. Всички следи 
водят до Ордена на света Елена 
и отдавна изгубеното Евангелие 
на Пилат. Неговото търсене 
ще го отведе от Понте Векио 
във Флоренция, през манастир 
в Асизи, до Тайните архиви на 
Ватикана.

И накрая до Сикстинската 
капела, където ще бъде свидетел 
на ритуал, който малцина външ-
ни хора са виждали – свещеното 
предаване на ключовете на 
свети Петър на новоизбрания 
папа.

В идиличното градче 
Ларчфийлд е извършено 

убийство. Жертвата е Ангъс 
Ръсел – най-богатият и влия-
телен жител на града, открит 
мъртъв в огромното си име-
ние в местността Хароу Хил. 
Всички събрани доказателства 
сочат, че извършител е Били 
Тейт, млад мъж с проблем-
но минало, чиято вражда с 
Ръсел е известна на всички. 
Проблемът – по времето на 
убийството предполагаемият 
убиец вече е мъртъв. Предна-
та нощ Били Тейт е поразен 
от мълния и докато полици-
ята обработва уликите от 
Хароу Хил, тялото му лежи в 

заключен ковчег в местната 
погребална агенция.

Очевидно, още преди да е 
започнало, разследването стига 
до задънен изход, а това налага 
спешна нужда от външна 
помощ. По възможност от 
човек с богат опит в разреша-
ването на заплетени криминал-
ни загадки. Човек като Дейв 
Гърни. Когато пенсионираният 
детектив получава неочак-
вано обаждане от стария си 
колега Морган, който рабо-
ти по случая с Възкръсналия 
мъртвец, той е наясно с две 
неща. Първо, нещо сериозно 
се е объркало, щом Морган 
търси помощта му. И второ, 

случаят изглежда прекалено 
заплетен, за да стои далеч.

За пореден път Гърни се 
впуска в загадка, в която 
теориите се множат заедно 
с труповете. В идиличното 
богаташко градче, изглежда, 
всеки има какво да крие. А 
когато са подплатени с пари 
и многогодишна история, кон-
фликтите между жителите 
му не предоставят отговори, 
а повдигат нови въпроси. И 
всеки нов въпрос събужда у 
Гърни усещането, че липсва 
един-единствен ключ, който 
би отворил вратата към ло-
гичното обяснение, на всичко, 
което се случва.

Орденът 
Даниъл Силва
изд. “Хермес”

384 стр., 17,95 лв.

Стой далеч от Хароу Хил
Джон Вердън
изд. “Софтпрес”
440 стр., 18,99 лв.

Всеобхватен 
трилър

Заплетен случай
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Добре дошли в кафене „При 
госпожица Паула”, където 

истинската господарка е Мими 
– бялата котка с искрящозелени 
очи!

Седнете на любимата си 
масичка, поръчайте си кафе, а 
може и чай, и се насладете на 
невероятно вкусните канеле-
ни кифлички, приготвени от 
красивата млада собственичка 
по старите рецепти на леля 
ґ Паула. Изберете си книга от 
рафтовете. Изчакайте малката 
стопанка с меки лапи да реши да 
ви удостои с вниманието си, а 
може би и да промени живота 
ви… С Мими всичко изглежда 
по-просто, всеки избор по-малко 
труден, по-лесно се прощава и 
по-бързо се забравят разочарова-
нията. А сърцето е излекувано 
и готово за ново начало – да 
срещнете мъжа, за когото сте 
мечтали, да получите втори 
шанс или да се насладите на къс-
ната любов в залеза на живота. 
И всичко става хармонично и 

хубаво – така, както Мими го 
иска за своето кралство. 

Защото в „Кафенето на лю-
бовта” властват бялата котка 
Мими и… любовта. 

Роман, който преплита кра-
сиви и романтични истории. 
Води ни от старите улици на 
Кьолн до красивия италиански 
остров Иския и създава весела и 
сърдечна атмосфера, която ще 
очарова не само любителите на 
котки.

Преводът е на Александра 
Попова.

НИКА НАБОКОВА, автор на 
предизвикалия фурор руски 
бестселър „В леглото с 
мъжа ти“, е изключително 
популярен блогър и успешна 
бизнесдама. С нейна помощ 
много жени са се справили с 
трудни житейски ситуации.

ЗА АВТОРА

Тази МАЛКА книжка със 
сигурност ще ви достави 

ГОЛЯМО удоволствие. Не за-
щото съдържа нещо нечувано. 
А защото е събрала много из-
вестни или потулени от нас 
мъдрости и шеги, изричани 
от знайни и незнайни мъдре-
ци и шегобийци. Бихте могли 
да си четете от нея по едно 
текстче на ден, за да имате 
за цяла година. Или пък да я 
изгълтате на едри порции. 
Въпрос на вкус. И на начин на 
хранене с литература.

Усмивки за всеки ден

Бялата котка 
и любовта

365 усмивки
Инна Учкунова
изд. “Хеликон”

100 стр., 6,95 лв.

Трудно е да си жена: трябва да мислиш като мъж, 
да се държиш като дама, да изглеждаш 
като младо момиче и да работиш като кон.

Записах се на тренировка за отслабване и ми казаха 

да си облека някакви по-свободни дрехи. Че аз ако имах 

по-свободни дрехи, нямаше да се запиша изобщо.

Политиците и пелените 

трябва да се сменят често, 

по една и съща причина.

Онзи ден ми се обади едно момиче и ми каза: „Ела вкъщи, няма никого.“
Веднага отидох. Наистина нямаше никого.

Кафенето на 
любовта или 
когато бяла котка 
ти мине път
Чарли Йонас
изд. “Кръгозор”
272 стр., 16 лв.

Все нещо не ви е както тряб-
ва? Потискате чувствата 

си и се съобразявате с чуждото 
мнение? Не сте доволни от себе 
си и своя живот?

Спрете да блеете жално и се 
вземете в ръце! Единствено от 
вас зависи дали ще изживеете 
живота си пълноценно.

Ника ще ви разкрие как да 
приемате и оценявате своето 
истинско „аз”, за да сте уверени 
и успешни. Време е да сложите 
край на токсичните връзки и 
излишните страхове. Поемете 
юздите на живота си! Научете 
се да се вслушвате в себе си и да 
вземате правилните решения. 
Забравете митовете за любов-

Спрете 
да блеете 
жално!

Не бъди овца. 
Избавление от терзанията 
стъпка по стъпка
Ника Набокова
изд. “Ера”
272 стр., 15,99 лв.

та и света, които само ви 
спъват.

Готови ли сте да заобичате 
себе си? „Не бъди овца” е клю-
чът към вашия нов, удовлетво-
ряващ живот. Започнете да го 
живеете по своите правила!



КНИЖАРНИЦА    
10

Милиарди търсят причина-
та за световните злини, 

конфликти, предразсъдъци и 
несправедливости. Обвиняват 
религия, икономика и политика, 
но истината е нещо съвсем 
различно. Нещо, от което 
произтичат всички други 
проблеми.

Зад кулисите на властта 
отдавна тече игра на шах, 
в която малка на брой, но 
могъща елитна класа се опитва 
да наложи нов световен ред. 
Крайната им цел – да превър-
нат хората от съзнателни, 
интуитивни същества в 
послушно стадо. Основните 
им методи – социално програ-
миране (медийна манипулация), 
пристрастяване към техноло-
гиите (социални мрежи), атака 
над здравето ни под формата 
на електромагнитно облъчване 
(5G), всяване на страх, за да 
може ние да доброволно да им 

връчим още власт.
Какво е решението? В най-

новата си книга Дейвид Айк 
дава „Отговорът”.

Авторът 
като герой
През една декемврийска 

нощ в луксозния хотел 
„Палас” в Швейцарските Алпи 
е извършено убийство. Въпреки 
усилията на полицията, извър-
шителят така и не е открит. 
След време един писател отсяда 
в същия хотел, без да подози-
ра, че неусетно ще тръгне по 
полузаличените дири на това 
престъпление. Писателят е 
самият Жоел Дикер, автор и ге-
рой на своя роман, който този 
път избира за декор родния град 
Женева с неговите банки, въз-
хитителни гледки и мнимо спо-
койствие. Пари, власт, любов, 
съперничество, предателство, 
ревност, чувство за вина свърз-
ват в кълбо от напрегнати 
отношения героите, всеки от 
които в една или друга степен е 
загадка за своето обкръжение и 
за читателя.

Пренасяйки ни непрестанно 
с присъщото му майсторство 
от минало към сегашно, от 
реално към въображаемо, от ис-
тинско към мнимо, от една ин-
трига към друга, Дикер нито за 

момент не изпуска заплетената 
нишка на повествованието и 
в поредица от последователни 
разкрития ни държи в напреже-
ние до последната страница.

Преводът е на Красимир 
Петров.

Загадката на стая 622
Жоел Дикер
изд. “Колибри”
544 стр., 22 лв.

Да не бъдем 
стадо

Сложни 
мистерии

Отговорът
Дейвид Айк
изд. “Бард”
808 стр., 29,99 лв.

Агата Кристи е най-популяр-
ният криминален автор в 

света. Нейните произведения 
са преведени на над сто езика, 
продадени в повече от два 
милиарда екземпляра. Ексцен-
трична, непредсказуема и вечно 
интригуваща, Агата Кристи е 
обявена за „Първата дама на 
криминалния жанр”.

Сборникът „Двоен 
грях” отвежда чита-
теля на най-екзо-
тичните и горещи 
дестинации!

Престъпни-
ците не излизат 
във ваканция дори в 
дългите и топли летни 
дни. Колоритните герои на 
Агата Кристи разкриват 
сложни мистерии под лъчите 
на жаркото слънце и преслед-
ват злодеи на фона на райски 
пейзажи. Заплетени убийства, 
хладнокръвно отвличане, добре 

планирани кражби – нито 
едно злодеяние няма да остане 
ненаказано!

Добре дошли във фермата 
„Копъл”.

Тук ще откриете всякакви 
животни – коне, кокошки… 
прасета. Особено прасета.  
Тук ще откриете и Пърл – 

Зловещо-
абсурдна

Денят на прасето
Джош Малерман

изд. “Сиела”
312 стр., 17,90 лв.

техният господар.
Пърл не е типичната 

свиня обаче. Той обича да седи 
на трона си като истински 
човек, да наблюдава многозна-
чително изпод единственото 
си здраво око и… да раздава 
заповеди. Пърл често контро-
лира своите събратя. Нарежда 
им да му пеят и да изпълняват 
повелята му.

Има обаче една подроб-
ност, по-зловеща и по-странна 
от всичко останало.

Пърл не контролира само 
животните от фермата.

Пърл контролира и хора-
та…

„Денят на прасето” е най-
откаченият, провокативен 
и оригинален роман на Джош 
Малерман – една зловещо-аб-
сурдна история, която силно 
напомня нещо, което би изляз-
ло изпод перото на Стивън 
Кинг, ако той беше написал 
„Фермата на животните” на 
Джордж Оруел. Пригответе 
се за забавно, кърваво и незаб-
равимо изживяване!

Двоен грях
Агата Кристи
изд. “Ера”
280 стр., 14,99 лв.
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Смъртта. Уви, дори с власт-
та на новия си пост – главен 
комисар в Sûreté, Гамаш не може 
да направи нищо. До мига, в 
който Смъртта наистина не 
навестява Трите бора. Защото 
нейният пратеник е тук, за да 
събере дълговете на онези, кои-
то умело прикриват греховете 
си. Когато задачата е изпълнена, 
черната фигура изчезва, ала на 
нейно място се появява труп.

В „Къщи от стъкло” Луиз 
Пени повежда читателите из 
мрачните дебри на човешката 
душа в търсене на онази светли-
на, която единствено съвестта 
и доброто могат да запалят. 
Макар неведнъж да е изправяла 
героя си пред сериозни изпита-
ния, за пръв път писателката 
поема риска да постави като 
залог моралния компас на Арман 
Гамаш и лоялността към закона. 
Изборите, които главният 
инспектор прави в „Къщи от 
стъкло”, могат да повлияят 
значително върху живота на 

жителите на Квебек и да ги 
избавят от проблеми, с 

които се борят от 
години. Но на как-
ва цена и струва 
ли си тя?

Има хиляди причини, заради 

които си струва да бъде препро-

читан романът „Острието на 

бръснача“, но ето две – преводът 

на Иглика Василева е разкошен, 

а и при този кратък живот на 

книгите днес, утешително е да 

познаваш писател с творческо 

и житейско дълголетие като 

Уилям Съмърсет Моъм. Малко 

статистика: англичанин по кръв, 

лекар по образование, космопо-

лит по дух, той си отива на 91 

г. през 1965-а, спечелил слава и 

богатство.16 романа, 4 пиеси, 

десетки сборници с разкази и 

документалистика маркират би-

ографията му, освен непрестан-

ното търсене, скиталчеството 

по света, неговата самоирония 

до степен на отричане на всичко, 

което е постигнал. Така насмеш-

ливо стои Съмърсет Моъм и в 

своята книга „Острието на бръс-

нача“, подобно на хихикащ сатир, 

зад гърба на героите си. 

Те пък са бохемата на 30-те 

години на XX в., американци, кои-

то пръскат чар и пари в Европа, 

колекционери на лукс, ненаситни 

на шампанско, храна, къщи, дрехи 

и картини. Начинът им на живот 

опровергава един бивш летец, 

привидно същият лентяй и сноб, 

чието мислене се променя след 

досег със смъртта и преобръща 

действието. Неслучайно за мото 

на романа служи цитат от дре-

вен санскритски текст: „Както 

мъчно е да се мине по острието 

на бръснача, тъй труден е и 

пътят към спасението“. 

Този мъж разтрогва годежа 

си, отказва перспективна 

борсова кариера, отива въглищар 

във Франция, живее в манастир 

в Германия, стига до просвет-

лените в Индия и се връща при  

бедняците и проститутките, за 

да ги обсипе с любов и милосър-

дие. 

Асоциацията с Христос, 

или още по-директната – с 

Буда, плюс препратките към 

западноевропейския мистицизъм 

и засегнатите медитативни 

практики на йога философията, 

отначало упойват. Но докато се 

рее в авантюрите на плътта и 

на духа, читателят накрая ще 

усети „острието на бръснача“. 

Смисълът е да пробие мъглата 

около личността си и да мине от 

другата страна, защото там 

като разрязан плод го чака по-

вкусната є половина, заслужена 

с усилия. 

(Препоръчвам на всички це-

нители на „Сидхарта“ от Херман 

Хесе:). 

ЛЮДМИЛА ЕЛЕНКОВА 
РАДИО „ХЕЛИКОН“

Забравен шедьовър

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Лазурният бряг
Мамен Санчес
изд. Хермес
брой стр.: 272
цена: 15.95 лв.

Пролетно изкушение
Мили Джонсън
изд. Сиела
брой стр.: 448
цена: 18.90 лв.

Любов като на кино
Рейчъл Уинтърс
изд. Ибис
брой стр.: 368
цена: 14.90 лв.

Мисия Туран
Алек Попов
изд. Сиела
брой стр.: 
цена: 18.90 лв.

Шерлок Холмс 
Артър Конан Дойл
изд. ИнфоДар
брой стр.: 504
цена: 27.90 лв.

Американски мечти. 
Избрани разкази
Ф. Скот Фицджералд
изд. Пергамент Прес
брой стр.: 750
цена: 21.90 лв.

Книжарницата
Пенелопи 
Фицджералд
изд. ИнфоДар
брой стр.: 160
цена: 13.90 лв.

Чия е вината?
София Толстая
изд. Колибри
брой стр.: 168
цена: 14 лв.

Смъртта 
навестява 
Трите бора
Тринадесетият роман на 

Луиз Пени от поредицата за 
инспектор Гамаш е тук тъкмо 
за лятната отпуска. В „Къщи 
от стъкло” фатални истини 
се сблъскват с тежки решения, 
а един срещу друг се изправят 
дългът към закона и човешката 
съвест.

Когато в една хладна 
ноемврийска вечер на площада 
в Трите бора се появява черна 
фигура, местните решават, че 
е някаква шега, и не ґ обръщат 
особено внимание. Но посте-
пенно любопитството им 
преминава в страх. Защото 
мрачният силует продължава да 
стои там. Безмълвно. Непод-
вижно. Сякаш не принадлежи 
на този свят. Стои и гледа, но 
само с мълчаливото си присъст-
вие всява хаос и напрежение в 
спокойното селце. Първата 
асоциация на Арман Гамаш е, че 
маскираният е преоблечен като 

Къщи от стъкло
Луиз Пени
изд. “Софтпрес”
432 стр., 17,99 лв.
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– Не ми дрънкайте много-много, аз ви казвам, че 
трябва да изберем правителствени! – извика бай Ганьо 
и удари силно по масата.

– А бе как ще изберем правителствени, откъде ще 
изкопаем избиратели? Ами, че ти бе, бай Ганьо, нали си 
уж либерал – осмели се да възрази Бочоолу.

– Кой ти каза, че съм либерал! – попита строго бай 
Ганьо.

– Как кой ми каза? Ами че не помниш ли колко кон-
серватори си пердашил, колко си ги псувал, как да не си 
либерал? Не знаеш ли – ти сам каза – че даже на Иречека 
си се хвалил, че си либерал? – възразяваше Бочоолу.

– Ей, че си прост! – отговаря със снизходителна ус-
мивка бай Ганьо. – Че какво, като съм казал на Иречека, 
дума дупка прави ли! А бе, ахмако, че аз, един Иречек ако 
не метна, кого ще метна?

– Имаш право, твоя милост! – обади се Гочоолу. – И 
аз съм консерватор.

– Аз съм пък хептен консерватор – изтърси Дочоо-
лу, – я стани и ти бе, Бочоолу, един консерватор, че да 
ги пипнем онези, да не могат да мръднат.

– Добре, ама не зная управителят с кои ще бъде – 
отговаря Бочоолу.

– Управителят ли? С „нашите”, разбира се – съобща-
ва бай Ганьо, – и околийският е с нашите. Постоянна-
та комисия не е законна, ама кой ще му дири законност, 

тя е наша. Бюрото е наше. Градският съвет е наш. 
Кметът малко шава, ама ще му отрежем куйрука. Об-
щинските съвети по селата не са утвърдени нарочно, 
разбирате ли? Ако бъдат с нас – ще ги утвърдим, ако не 
– на дяволите. Пак ти казвам – колкото за управителя, 
нямай грижа, той е наш.

– Ами хамалите? – любопитствува Бочоолу.
– И хамалите са наши, и циганите, и Данко Харсъзи-

на е наш…
– Ами че той нали беше затворен за кражба? – учудва 

се Бочоолу.
– Е-хе, ти патки пасеш. Пуснахме го ний него. Нали 

той ни спечели хамалите. Отишъл при тях онзи ден, 
събрал ги, че като им скръцнал със зъби, те замръзна-
ли по местата си, като им изръмжал: „Зъбите ви ще 
разкъртя, ако не изберете бай Ганя!” – и хамалите кан-
дисали. Пазарил ги Данко по два лева на човек и срещу 
изборите цяла нощ ядене-пиене.

– Страшен хайдучага, брей!
– И за колко мислиш! За 50 лева. Ходил при онези да 

иска 100 лева, те го изпъдили, нахокали го. Ще го видиш 
сега в неделя – кокалите им ще смаже! – казва самодовол-
но бай Ганьо.

– Бочоолу, я иди повикай Гуня Адвокатина да дойде 
тука да ни напише едно възвание, кажи му: „Бай Ганьо 
те вика.”

Бай Ганьо прави избори АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ

илюстрация 
Борис Ангелушев
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Щом Бочоолу излезе, бай Ганьо си сниши главата и с 
един таинствен глас се обърна към другарите си:

– Мълчете си! Това диване до самия ден на изборите 
ще го лъжем, че ще го направим депутат, ще напишем 
колкото за лице няколко бюлетини с неговото име, а 
другите бюлетини ще ги напишат писарите в Градския 
съвет и от Окръжното управление. Сега чувайте ме: 
министърът иска аз непременно да бъда депутат. Ти, 
Гочоолу, искаш ли?

– Е, че иска ми се, бай Ганьо – отговаря Гочоолу.
– Че и мен ми се иска – обажда се Дочоолу.
– А бе иска ти се тебе, ама, право да ти кажа, хеп-

тен си се омаскарил пред хората. Защо ти трябваше 
да излизаш толкова налице, кой кряскаше по мегданите: 
„Да живей великият патриот!”, „Долу гнусният тира-
нин!”, „На бесилката Климента.”, „Да живее Климент.”

– Ами че нали все заедно бяхме бе, бай Ганьо, защо си 
кривиш душата?

***
След половин час е готово следующето: „ВЪЗВАНИЕ 

КЪМ ИЗБИРАТЕЛИТЕ НА НАШАТА ОКОЛИЯ. Пред 
вид на голямата важност и значение, което предсто-
ящите избори за народни представители имат за 
настоящето и бъдещето на нашето отечество,... съб-
рахме се днес в двора на училището в Парцал махлеси 
и... единодушно решихме да препоръчаме на г. г. избира-
телите от нашата околия за народни представители 
съгражданите си: 

Ганю Балкански, търговец, известен в цяла България.
Филю Гочоолу, търговец с капитал.
Танас Дочоолу, търговец с винена индустрия.
Като обявяваме това наше единодушно решение 

на останалите г. г. избиратели от града и околията 

ни, които имат присърце доброто на Отечество-
то, материално подобрение на земеделеца, облекчение 
положението на данъкоплатеца, ... приканваме ги да 
гласоподават в избора на 11-й того за горните трима 
наши съграждани, в които имаме пълно доверие, че те с 
достойнство ще представят страната ни в Народно-
то събрание...”

***
– Браво бе, Гуньо – провикна се бай Ганьо, – ти си 

бил цял Бисмарк.
– Че ти за прост ли ме мислиш? – обажда се самодо-

волно Гуньо.
– Сега иди и дай това в печатницата да го напеча-

тат с едри букви, ей таквиз!
– Ами пари?
– Няма пари, ти му кажи тъй да го напечата, ако 

не, кажи му, че ще речем на Градския съвет и на другите 
канцеларии да не си печатат книжата у него. Разбра ли? 
Хайде сега – командува бай Ганьо.

– Вий знаете ли – продължава бай Ганьо, – онези пода-
ли телеграма до министъра да му се оплачат, че управи-
телят тръгнал по селата да агитира.

– Диванета! – обажда се Гочоолу.
– Ама какви! – допълня Дочоолу.
– Министра чева не е света Богородичка, да ги пос-

луша хемен така! Отговорил им: изборите са свободни, 
ха-ха-ха!…

– Ха-ха-ха! – кикотят се Гочоолу и Дочоолу.
– Страшен дявол, да го вземе мътната. Свобода ли? 

На свобода! Ще видят те в неделя една свобода, че ще 
я помнят до живот. Хеле Граматиков! Той, горкия, не е 
виждал още наши избори. Да му излязат насреща ония 
ми ти влася, ония ми ти цигани с кръвясали очи, изпък-
нали два пръста навън, ония пресипнали гърла, ония ми 
ти пояси до гуша; да му се облещят насреща, па да иде 
онзи глиган, Данко Харсъзина, отзаде му, па да извика 
само: „Дръжте го.”

– Ха-ха-ха! – кикотят се Гочоолу и Дочоолу със свет-
нали от удоволствие очи.

– Ли-бе-ра-ли! Кос-тен-ту-ция! На-а, костентуция! Те 
все се надяват на „окръжната телеграма”. Проглушили 
са ушите на хората с тази окръжна телеграма. Току 
я четат, току я сочат на света. Че се смяхме вчера с 
управителя в кафенето. Той, колкото за лице, накарал да 
напечатат тая пуста телеграма, разпратил я по кафене-
тата. Вчера седим с него в кафенето, гледаме онези, като 
си навели главите над една маса, като че овци пладнуват, 
четат ли, четат телеграмата, радват се, чуваме, шуш-
нат си: „Свободни! Изборите свободни! Полицията 
няма да се меси!” А ний с управителя кис-кис-кис!...

/// О Т К Ъ СБай Ганьо прави избори 

илюстрация 
Тодор Цонев

Тоя очерк посвещавам на моя неоценим 
приятел Цветан Радославов.
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***
– Ти, Гочоолу, като минеш край Арнаутина, кажи му 

да приготви за тази вечер 300 оки хляб и да ги прати 
– 100 оки в Циганската махала при Топачоолу, 100 оки в 
Парцал махлеси в Гоговата кръчма и 100 оки долу, при 
хамалите. Ти, Дочоолу, замини край тези кръчми и кажи 
да почнат вече да дават от тази вечер вино, ракия. По-
вече ракия да им дава, чу ли? Па да им кажеш да не над-
писват много, че ги земват дяволите. По-онази година 
за нищо и никакво 2000 лева ни оскубаха, маскарите!... 
Замини и покрай касапите, кажи им, колкото имат 
мардалък, дроб, черва, кокали, нека ги съберат в един-
два коша, че ще ги пратим по кръчмите да сварят на 
нашите по един казан чорба. Довечера управителят и 
околийският ще се завърнат от селата, аз ще ги зема с 
мене да пообиколим другите кръчми и кафенетата. Ще 
съберем от всичките канцеларии да пишат бюлетини; 
ще ги караме цяла нощ да пишат. Аз избрах хартия, 
таквази сивичка, жълтичка. Нашите бюлетини ще 
ги сгъваме като муски… Па трябва да пипнем няколко 
тех ни бюлетини, да видим каква им е хартията и как 
ги сгъват, та да накарам писарите да напишат 1000–
2000 бюлетини на тяхна хартия с наши имена.

– Страшен си дявол, бай Ганьо, изучил си ги тия 
пущини на пръсти! – казва с благоговение Гочоолу.

– Хубава работа! Защо съм Ганьо Балкански, ако няма 
да зная и този занаят. Ти, господине мой, тури ме в 
която щеш околия и ми кажи когото щеш да ти избе-
ра. Едно магаре тури за кандидат, и магарето ще ти 
избера, майка му стара! Само дай ми околийския с жан-
дармите и ми дай 1000–2000 лева. Да ти събера аз тебе, 
приятелю мой, ония ми ти синковци от кол, от въже, 
тъй 40–50 прангаджии и да ги наредя в две-три кръчми 
по краищата, да им подложа по ведро на глава, па да 
им извикам: „Ха бакалъм! Да живее България!”… Като 
накървят ония ми ти изпъкнали очи, като почнат да 
вадят от поясите ония ми ти ножове, да ги бучат по 
масите, като дигнат една олелия с ония ми ти прег-
ракнали, дрезгави гласове – страх да те побие! Па земи, 
че поведи през нощта тази страхотия през града… 
Опозиция ли?… Дяволът не може да ти излезе насреща! 
Прекарай ги край къщата на някой противник… Мале 
мила! Като разтворят ония ми ти гърла!… Па свикай 
селските кметове и писари, па им светни с очи, па им 
скръцни със зъби, па им посочи тия синковци… Изби-
ратели ли?… И сянката им няма да видиш! Като ти 
кацнат от всяко село по 12 души общински съветници 
с кметовете барабар, като събереш чиновниците и 
писарите, постави по краищата жандарми да връщат 
другите селяни, окръжи бюрото с тия 40–50 катили, 
направи някоя шашарма, наблъскай в кутиите няколко 
снопа бюлетини и ето ти тебе магарето народен пред-
ставител, ха-ха-ха!

– Ха-ха-ха – отзоваха се Гочоолу и Дочоолу, – браво 
бе, бай Ганьо!

– Тъй, ама само полицията не стига, трябва и бюро-
то да е твое – допълня Гочоолу.
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Бай Ганьо
Алеко Константинов

изд. “Хеликон”
176 стр., 6,95 лв.

Бай Ганьо
Алеко Константинов
изд. “Хеликон”
176 стр., тв.к. 9,95 лв.

– И аз тъй мисля – придружава Дочоолу. – Наистина 
бе, бай Ганьо, я разправи, моля ти се, как скопосахте 
това бюро? 

– Как ли? – отзовава се със самодоволна усмивка бай 
Ганьо. – Твърде просто! Нали избрахме окръжен съвет? 
Осем излязоха „техни”, четворица – наши. „Накарахме” 
да касират четворицата от техните, по-главните… 
Ама ще речете, че се дигнала гюрултия. Майната му! 
Додето я оправят – изборите ще свършат. Останахме 
четири техни и четири наши. Ама от техните оста-
вихме само фукарите. Събрахме се да избираме посто-
янна комисия. Едного от техните разсилният не можа 
да го намери – сещате ли се?... Нейсе: останахме, ефен-
дим, трима техни, наши четворица, болшинство! Е, 
разбира се, нямаме жълто на гагата – комисията излезе 
цяла наша. Остави това, ами получиха се повече гласове 
за нашите, защото на двама от техните бяхме обеща-
ли поотделно, че ще ги изберем за член-секретари, и те, 
ахмаците, гласуват ли, гласуват за нашите… ха-ха-ха!

***
– Сега да ви кажа как се избира бюро за изборите. 

Това става по жребий. Председателят на съда го тегли. 
Тъй се казва „по жребий”, ама аз мога да ти избера кого-
то искам. И твърде лесно: ако пуснеш билетчетата в 
чаша, да могат отвън да се виждат, трябва да драснеш 
с мастило по една чертичка на пълните билетчета; ако 
ли пък са в кутия, трябва да вземеш по-дълбока кутия, 
да не се виждат отстрана билетчетата и ще наредиш 
пълните от една страна, празните – от друга. След 
туй остава ти само да пошушнеш на председателя, 
че „работата му е спукана” и затова „да си отваря 
очите”. Извикат: Иван, Стоян, Първан! Трябва ли 
ти Първан? – земи пълно билетче. Не ти ли трябва 
Първан – земи празно билетче. Сиреч председателят 
тегли жребия…

– Пустия му бай Ганьо! И „онези” простаци намери-
ли с кого да се борят. Тежкµ им – произнесе Гочоолу.
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Магическият път на 
интуицията. Силата 
на изречената дума
Флорънс Сковъл Шин
изд. Кибеа
брой стр.: 160
цена: 10 лв.

Мъдрост от вашите 
духовни водачи
Джеймс Ван Прааг
изд. Аратрон
брой стр.: 204
цена: 12 лв.

Тишината 
в ерата на шума
Ерлинг Каге
изд. Кибеа
брой стр.: 152
цена: 12 лв.

Методът на Вим Хоф. 
Активирай пълния си 
човешки потенциал
Вим Хоф
изд. Кибеа
брой стр.: 340
цена: 18 лв.

Тамплиерите и 
асасините: Стражи 
на небесните тайни
Джеймс Уосърман
изд. Дилок
брой стр.: 360
цена: 23 лв.

Капитализъм на 
заинтересованите
Клаус Шваб; 
Питър Ванхам
изд. Изток-Запад
брой стр.: 384
цена: 26 лв.

Десет цезари. 
Римски императори 
от Август до 
Константин
Бари Страус
изд. Сиела
брой стр.: 352
цена: 19.90 лв.

Не пожелахте 
да чуете. Защо се 
случи точно това
Иво Христов
изд. Изток-Запад
брой стр.: 336
цена: 20 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

методи за лечение. В 
кабинета ґ влизат 
богати и популяр-
ни лица, които 
разчитат на 
нейния про-
фесионализъм, 
защото зад лъска-
вата фасада всъщ-
ност са просто 
хора, които се борят 
със своите страхове. Бър-
заков е неуспял състезател 
по спортна стрелба, който 
днес преживява като барман 
и гледа да страни от излишни 
драми. На пръв поглед двамата 
нямат нищо общо, но ги събира 
обща позната, чийто живот е 

Трилогията „Откраднато, 
обречено, опазено” от 

журналистката Искра Урумова 
разказва вълшебна история, 
вдъхновена от българските 
магични традиции и фолклор, 
която плени хиляди читатели 
у нас в последните години.

Няколко дни преди най-мис-
тичния празник – Еньовден – на 
пазара се появява омайният 
роман „Орисано” – дългоочак-
ваният четвърти самодивски 
сезон от свят, в който овчари 
и самодиви са смъртни врагове 

от незапомнени времена. 
Изминали са години от 

историята на Неда и Мар-
ко – двамата млади, които 
успяват да се изправят пред 
вековените забрани в името на 
любовта си. Години, в които 
техният син се е превърнал в 
мрачен и фатален млад мъж, 
готов на всичко, за да избяга 
от миналото. 

В неговия брутален свят 
на мръсни сделки, жестокост 
и смърт се появява Спасе-
на – необикновено момиче, 

което има лошия късмет да се 
озове на погрешното място в 
погрешното време. Или пък в 
най-правилното…

Веднъж пресекли се, пъти-
щата им остават неизбежно 
свързани и някогашният 
брутален и безчувствен тъмен 
герой ще открие, че дори и 
най-дебелата стена не може 
удържи на стихийната сила на 
любовта.

Може ли изпепеляващата 
страст, лумнала между двама-
та, да се опълчи на целия свят?

Четвъртият 
самодивски сезон

Орисано
Искра Урумова

изд. “Сиела
257 стр., 14,90 лв.

Вечен град
Богдан Русев
изд. “Софтпрес”
304 стр., 17,99 лв.

Писателят и журналист 
Богдан Русев издаде първия 

си съвременен криминален роман 
– „Вечен град”. История, която 
увлича с мистерия, динамика 
и талант и която запознава 
читателите с един необичаен 
тандем, напомнящ легендарни-
те Холмс и Уотсън.

Пловдив – европейска 
столица на културата. Древен 
град, привличащ туристи и 
инвеститори с хилядолетна-
та си история и рекламния си 
потенциал. Инвеститори като 
фондация „Вечен град”.

Доктор Филипова е психо-
лог, известен с нестандартния 
си подход и новаторските си 

Свят на алчност, 
завист и пари

тясно обвързан с „Вечен град”. 
Една жена, преминала през 
тежък развод, който е разкла-
тил психичното ґ здраве и я е 
оставил с усещането, че някой 
я следи. Жена, с която Бързаков 

наскоро се е запознал, а док-
тор Филипова лекува. За 
да осигури спокойствие и 
сигурност на пациентката 
си, тя предлага на Бързаков 
да бъде неин пазител и да я 
наглежда. Задачата е лесна, 
като се има предвид, че той 
вече има връзка с въпросна-
та дама. Но когато приема 
предложението, барманът не 
подозира, че прекрачва прага 
на свят, изпълнен с алчност, 
завист и пари. Мотиви, доста-
тъчно силни, за да предизвикат 
един убиец. 

Докато градът под тепета-
та спи, на един от неговите 
хълмове се решава съдбата на 
трима души. И единствено 
„Вечен град” ще определи кой ще 
живее.
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Прочели сте безброй книги 
за родителство. Заредени 

сте с множество добри съвети 
и изпитани практики. Готови 
сте да станете родители, при 
това по-добри от вашите 
собствени. Когато обаче време-
то настъпи, с ужас установява-
те, че децата ви изкарват от 
нерви, губите самообладание и 
реагирате с крясъци, уговорки и 
наказания. Къде останаха добри-
те намерения? Как да станем 
родителите, които бихме 
искали да бъдем?

В тази книга ще намерите 
множество практични съвети 
за култивиране на осъзнатост, 
които ще ви помогнат да 
реагирате адекватно, когато у 
вас се надигнат бурни емоции. 
Ще откриете и стратегии за 
ефективно общуване, разрешава-
не на конфликти и рефлексивно 
слушане. Ще се научите също да 

разпознавате и анализирате 
собствените си вредни 
модели на поведение, както 
и онези, които сте наследили 
от вашите родители. 

Единственият начин да 
отгледате добри и състрада-
телни деца е като им дадете 
личен пример. Ще се уверите, 
че промяната на собствените 
ви „автоматични реакции” 
ще окаже траен позити-
вен ефект не само 
върху вашите 
деца, но и върху 
вас самите.

Пленителна 
история

Омайващата 
Англия

Испанската къща е старо, 
порутено имение на брега 

на живописно езеро в Норфък, 
Англия. Но след смъртта на 
собственика унаследяването му 
събужда стари вражди и нови 
страсти.

За Мат Маккарти придо-
биването на къщата симво-
лизира отмъщението му към 
семейството, съсипало баща 
му. Съпругата му – Лора, пък я 
приема като гнездо за идеален 
семеен живот. 

Чрез имота разореният 
строителен предприемач Никъ-
лъс Трент ще възстанови репу-
тацията и богатството си. 

За Изабел Дюланси обаче да 
се нанесе там е единственият 
начин да оцелее. Неотдавна съп-
ругът ґ е починал и е оставил 
на нея и двете им деца един-
ствено дългове. Доскоро водила 
охолен живот на известна 
цигуларка в центъра на Лондон, 
сега Изабел трябва да се научи 
да се справя с всекидневните фи-
нансови нужди на семейството 
си. Както и с безбожно скъпия 
и крайно необходим ремонт на 

Испанската къща, чиято наслед-
ница се оказва.

Освен това Изабел трябва 
да се справи и с всички, които 
искат да се домогнат до имота.

Преводът е на Илвана 
Гарабедян.

Нощна музика
Джоджо Мойс
изд. “Хермес”
416 стр., 17,95 лв.

Лиля Рейес никога не е плани-
рала да прекара лятото си в 

Англия. Целите ґ бяха:
Да поеме ролята на баба си 

като главен пекар в семейната 
пекарна;

Да се премести в собствен 
апартамент с приятелката си 
след завършването;

Да заживее щастливо с 
гаджето си.

Но не щеш ли, триъгълникът 
на злото я споходи и всичко – 
включително и тя самата – се 
разпадна.

Разтревожени за психичното 
ґ здраве, родителите ґ правят 
нов план – да прекара три ме-
сеца при роднини в Уинчестър, 
Англия, където да се успокои 
и да презареди батериите. 
За някои може и да е мечтана 
ваканция, но не и за Лиля. Или 
поне не, докато не среща Орион 
Максуел.

Служител в местния магазин 
за чай, Орион е решен да помог-
не на Лиля и се самоназначава 
за неин личен екскурзовод. От 
изпълнената с драма музикална 
сцена на Уинчестър до очарова-

телната английска провинция, 
Лиля открива, че е запленена 
не само от момчето, но и от 
самата Англия. Но дали това ще 
е достатъчно да остави всичко, 
за което е мечтала, зад гърба си?

Пътеводител на една млада 
кубинка за чай и чудеса

Лора Тейлър Нейми
изд. ЕГМОНТ

320 стр., 14,90 лв.

Къде останаха добрите 
намерения?

Как да отгледаме 
добри хора
Хънтър Кларк-Фийлдс
изд. “Изток-Запад”
224 стр., 17 лв.

Джоана Фабер и Джули 
Кинг, авторки на Как 
да говорим така, че 
малкото дете да слуша:

В “Как да 
отгледаме добри 
хора” Хънтър 

Кларк-Фийлдс споделя 
мъдростта и личния си 
опит, за да помогне на 
родителите да постигнат 
мир и разбирателство 
в семейството. Тук 
читателите ще открият 

информация и 
упражнения за това 
как да отглеждат 
децата си, без да 
губят собственото 

си емоционално 
равновесие.
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Изкуството  
да не правиш нищо
Софи Минчили
изд. Сиела
брой стр.: 192
цена: 17 лв.

Етеричните масла. 
Древното лекарство
Д-р Джош Акс
изд. Вдъхновения
брой стр.: 504
цена: 59 лв.

Монтесори за бебето
Симон Дейвис; 
Джунифа Узодике
изд. Изток-Запад
брой стр.: 288
цена: 29 лв.

Край на умората
Педрам Шоджай; 
Ник Полизи
изд. Асеневци
брой стр.: 298
цена: 22 лв.

45 татуировки  
на продавача
Максим Батирев 
(Комбат)
изд. AMG Publishing
брой стр.: 360
цена: 17.95 лв.

Практиката
Сет Годин
изд. Изток-Запад
брой стр.: 224
цена: 16 лв.

100 неща, които 
успешните лидери 
правят. Кратки уроци 
по лидерство
Найджъл Къмбърланд
изд. Обсидиан
брой стр.: 216
цена: 17 лв.

Тя, Цветана Манева
Георги Тошев; 
Яна Борисова
изд. Книгомания
брой стр.: 352
цена: 25 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Мегън Марч е сред автори-
те, които са импулсивни, 

духовити и никога не се извиня-
ват за факта, че обожават да 
четат и пишат провокативни 
книги. В миналото се е занима-
вала с търговия на авточасти, 
продажба на бельо, изработка на 
бижута и корпоративно право. 
Но писането на разпалващи 
въображението на читателите 
истории, е най-вълнуващата ґ 
професия досега. Мегън Марч 
е любимка на почитателите 
в жанра, като поредиците 
„Фордж”, „Безмилостен крал” и 
„Грях” се превърнаха в бестселъ-
ри на романтичната и еротич-
на литература у нас. „Падение-
то на Леджънд” е първата книга 
от трилогия, а продължението 
и финалът ще излязат в края на 
юни и юли.

Инспектор Гавин Кейн 
от отдел „Убийства” на 

полицията в Сан Франциско 
присъства на ексхумация, кога-
то телефонът му иззвънява. 
Кметът е изнудван и вика Кейн 
обратно в града – пратил е 
хеликоптер да го вземе. Ковче-
гът и старият случай трябва 
да почакат. В Градския съвет 
кметът показва на Кейн чети-
рите снимки, които е получил 
– на поразителна блондинка; на 
хапчета и белезници върху нощ-
на масичка; на същото момиче, 
пиещо от плоска бутилка; на 
последната снимка момичето е 
голо и в безсъзнание, закопчано с 
белезниците за легло. Писмото 

към снимките е недвусмислено 
– ще последват още по-лоши 
ра зобличения, ако кметът не 
сложи край на живота си.

Заплетен, дълбоко въздейст-
ващ трилър, който държи 
читателите в неведение до 
последните страници, „Тъмната 
стая” проследява Кейн, докато 
се опитва да пипне изнудвача 

и се оплита в мрежата на 
унищожение и вярност, 

която кметът хвър-
ля в сянката си.

Разпалваща въображението

Падението  
на Леджънд
Мегън Марч
изд. ЕГМОНТ/УО
256 стр., 14,90 лв.

„Ние принадлежим на два различни 
свята.

Аз съм израснал на улицата, а тя – в 
кулата на мечтите.

Аз изкарвам прехраната си с юмруци. 
Тя не може да нарани и муха.

Пътищата ни не трябваше да се 
пресичат. Никога не трябваше да се 
срещаме.

Но това не променя фактите.
Готов съм да продам душата си, за да 

вкуся онези червени устни.
Да се бия срещу самия дявол, за да чуя 

смеха ù.
Да горя в ада за една-едничка нощ с 

нея.
Скарлет Прийст не биваше да узна-

ва, че съществуват мъже като мен, но 
понякога изкушението надделява над 
волята.

Дори този път да води към падение-
то ми, всяка следваща крачка си струва 
риска.“

Джеймс Патерсън:

Напрежение 
до последния 
момент. Ако 

харесвате романите 
на Майкъл Конъли, ще 
изгълтате на един дъх 
“Тъмната стая” на 
Джонатан Мур.

Унищожителна мрежа

Тъмната стая
Джонатан Мур
изд. “Бард”
352 стр., 18,50 лв.
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последното 
десетилетие, 

Драгомир Богоми-
лов ни показва наход-

ките в резервата чрез 
своите  над 100 уникални 

фотографии. Книгата ще ви 
направи съпричастни и с по-ран-
ни открития на територията 
на резервата, включително Цар-
ската гробница, която е част 
от Списъка на световното 
културно и природно наслед-
ство на ЮНЕСКО.

Когато застаряващ немски 
евреин слага край на живо-

та си, дневникът му попада в 
ръцете на младия и напорист 
журналист Питър Милър. 
Пожълтелите страници са 
свидетелство за нечовешка 
жестокост, мъчения и безми-
лостни масови убийства, из-
вършени по време на Втората 
световна война от есесовския 
капитан Едуард Рошман – 
известен като Касапина на 
Рига и издирван навсякъде 
убиец. Ужасен от прочетено-
то, Милър се заклева да залови 
Рошман и да го изправи пред 
съда. 

Но Рошман не е сам. Той 
е пионка в много по-зловеща 
игра на живот и смърт, режи-
сирана от ОДЕССА – могъща 
организация на бивши есесов-
ски фанатици, решени на всяка 
цена да предпазят своите 

съмишленици от възмездието 
на закона. И да реализират 
един чудовищен замисъл...

Едно младо момиче дръзва да 
посегне към една чисто мъжка 

професия. В името на децата 
Мария Монтесори взема най-
тежкото решение в живота си.

Рим, краят на XIX век. Дока-
то в Лондон, Париж и Берлин 
ври и кипи от женски движения 
и мъжете почти са свикнали 

Споровете за това колко 
голяма e отговорността 

на Сталин в масовите репресии 
срещу собствения му народ, 
отприщени през 30-те години 
на миналия век и наречени 
Големия терор, не стихват 

Факти срещу 
измислиците

Бяла птичка

Убийствена 
игра на котка 
и мишка

Сталин
Олег Хлевнюк
изд. “Изток-Запад”
408 стр., м. к. 25 лв., тв. к. 30 лв. 

Учителка на  
новото време
Лаура Балдини

изд. “Емас”
326 стр., 17,90 лв.

Преди повече от 2000 
години територията на 

днешния резерват „Сборяново” 
е била център на мистичните 
ритуали на гетите. Древ-
ният тракийски народ 
е издигнал тук над 
100 могили, кои-
то пресъзда-
ват небесни 
съзвездия и 
отразяват 
стремежа към 
безсмъртие на 
душата и хармония 
между Земята и Вселена-
та. 

„Енигмата Сборяново” 
представя интригуващи факти 
и любопитни хипотези за 
изследваните до този момент 
могили, съкровища, гробници, 
храмове и светилища.

Като пряк свидетел на 
археологическия процес през 

вече с факта, че жените могат да 
гласуват наравно с тях, във Веч-
ния град оспорват дори мисъл-
та, че една жена може да е умна 
колкото един мъж. Жените в 
крайните квартали се трудят и 
живеят при нечовешки условия, 
а жените в централните части 
тънат в охолство в сянката на 
своите палати. Но и едните, и 
другите са еднакво далеч от рав-
ноправието със своите съпрузи.

Само тук-таме се появява ня-
коя бяла птичка, претендираща 
за еднакви умствени способно-
сти и за еднакви възможности 
за развитие. Само тук-таме се 
събират малки общества от 
модерно мислещи млади хора,  
живели в Европа и приели нови-
те отношения като своя кауза.

В този недружелюбен град, в 
края на XIX век, едно младо мо-
миче дръзва да посегне към една 
чисто мъжка професия. Младо-
то момиче дръзва да мечтае – да 
стане първата лекарка на Рим и 
да отдаде живота си в помощ на 
хората. Мария Монтесори.

Преводът е на Величка Сте-
фанова.

Досието Одесса
Фредерик Форсайт

изд. “Бард”
384 стр., 17,99 лв.

Енигмата Сборяново
Драгомир Богомилов

изд. “Хермес”
160 стр., 17,95 лв.

Любопитни 
хипотези

и до днес. Книгата на Олег 
Хлевнюк ще бъде интересна 
за всички, които се опитват 
да намерят отговори на тези 
и други въпроси: дали Русия, 
прескочила от монархия към 
социализъм, е можела да тръгне 
по различен път? Случайност 
ли е, че абсолютната власт е 
била съсредоточена в ръцете на 
един човек, или е можело тя да 
бъде ограничена? Каква е ролята 
на Сталин както за победите, 
така и за пораженията през 
Втората световна война?

Олег Хлевнюк е историк, спе-
циалист по сталинския период 
и един от най-добрите познава-
чи на държавния архив на Руска-
та федерация. За разлика от дру-
ги автори, които се опитват 
да оправдаят престъпленията 
на Сталин или търсят лесен 
път към сърцето на читателя, 
избирайки пикантни детай-
ли, Хлевнюк създава мащабен, 
детайлен и надежден портрет 
на вожда на Съветския съюз, 
който доказва, че фактите са 
по-завладяващи и красноречиви 
от всяка измислица.
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Точно така, Локи. Това съм 
аз.

Локи, Светлоносецът, иначе 
казано неразбраният, мистери-
озен, красив и скромен герой на 
този парцал, който държите в 
ръцете си. Не приемайте всич-
ко за чиста монета, но мога да 
ви обещая, че моята версия е 
точно толкова достоверна, 
колкото и официално приета-
та. И далеч по-забавна, ако мога 
да отбележа.

До момента историята – 

поне това, с което разполагаме 
като история – винаги ме е 
представяла в доста неблаго-
приятна светлина.

Сега е мой ред да се кача на 
сцената.

Романът на Джоан Харис 
е брилянтен разказ от първо 
лице за възхода и падението 
на скандинавските богове, 
преразказан от гледната точка 
на най-големия измамник в 
световната митология – Локи. 
От вербуването на Локи от 

Динозаврите 
(Разгледайте отвътре  
с магическата лупа!) 
изд. Фют
брой стр.: 24
цена: 19.90 лв.

Човешкото тяло 
(Разгледайте отвътре 
с магическата лупа!)
изд. Фют
брой стр.: 24
цена: 19.90 лв.

Енциклопедия 
за най-малките: 
Животните в Африка
изд. Фют
брой стр.: 16
цена: 10.90 лв.

Шахмат за деца в 
приказки и примери
Павлин Иванов
изд. Кипо Прес
брой стр.: 96
цена: 19.90 лв.

Питър  
на училище
Труд
брой стр.: 18
цена: 14.99 лв.

Азбучни приключения 
за немирните 
джуджета в 30 
буквената чета
Галина Стойнова
изд. Кибеа
брой стр.: 36
цена: 15 лв.

Йога в гората 
Кристиан Кер
изд. Фют
брой стр.: 32
цена: 9.90 лв.

Как да бъдеш 
Супердете: Показвай 
уважение!
Кърсти Тейлър
изд. Прозорче
брой стр.: 32
цена: 7.90 лв. 

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Aко Кафка се озове в плен 
на роман, написан от 

Реймънд Чандлър, а след това 
придобие и чувство за хумор, 
в резултат може би ще заго-
вори с гласа на неназования 
главен герой от този роман 
на най-големия съвременен 
японски автор. В това 
разтърсващо продължение на 
„Преследване на дива овца” 
Мураками развихря до край-
ност таланта си на брилян-
тен разказвач. Но свенливата 
сдържаност и лекомислието 
на „Преследване на дива овца” 

тук отстъпват място на 
жизнеутвърждаваща лирич-
ност. Трийсет и четири го-
дишният объркан писател на 
свободна практика все така 
търси и все така продължава 
да не намира щастието, кое-
то не намираше и в предиш-
ната книга на Мураками.

Разведен, разочарован и 
зарязан от досегашните си 
любовници, той се озовава 
в странен хотел, откъдето 
преди време внезапно е изчез-
нала една от жените, които 
е обичал. Сънищата, в които 

тя му се явява, го отвеждат 
до две загадки – едната ме-
тафизична (как да преживеем 
непреживяемото), а другата 
напълно реална (убийство 
на момиче). Ще се насладим 
отново на всички отлики на 
големия талант на Мураками: 
неспокойни и чувствителни 
образи, тревожни прехвърля-
ния в променени реалности, 
копринени изрази, впрегнати 
в шеметната инерция на 
влакче на ужасите.

Преводът е Емилия Л. 
Масларова.

Разтърсващо 
продължение

Танцувай, 
танцувай, танцувай
Харуки Мураками
изд. “Колибри”
404 стр., 20 лв.

Евангелието 
на Локи
Джоан Харис
изд. “Сиела”
392 стр., 18 лв.

Красотата на 
скандинавските 
митове

подземния свят на Хаоса, през 
многобройните му подвизи в 
името на едноокия му господар 
Один до ултимативното му 
предателство на боговете и 

падането на самия Асгард, Джо-
ан Харис („Шоколад”) създава 
жива и фантастична история 
за красотата на скандинавски-
те митове.
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не бяха наследили визионерския 
му гений. След като се завър-
нахме от военна служба, Джеф 
и аз намерихме една западаща 
компания и след три години 
опити да прокараме промени не 
ни остана друг избор, освен да 
напуснем семейния бизнес.

– Когато се захванахте 
с основаването на Reebok, 
вярвахте ли, че тя ще се 
превърне в следващата голяма 
компания за спортни обувки 
и ще се съревновава с гиганти 
като Adidas и Puma?

– Adidas и Puma винаги бяха 
в полезрението ни, но в онези 
ранни дни първоначалната 
ни цел и първото стъпало 
на стълбата беше просто да 
бъдем възприети като марка за 
спортни обувки.

– Кои бяха звездите, 
които сте виждали да носят 
обувките Ви и се е налагало 
да се ощипете, за да повярва-
те на очите си?

– Имаше толкова много, че 
е трудно да избера, но мога да 
започна с Роджър Мур, Джейн 
Фонда и Сибил Шепард.

– Има ли нещо, което се 
надявате читателите да 
научат за себе си, докато 

И Н Т Е Р В Ю

Лив Папандреас има мечта-
ната работа като шеф-

сладкар в най-модния ресто-
рант в Нашвил. За съжаление, 
собственикът няма нищо общо 
с чаровната личност, за която 
се представя пред света. Лив 
става неволен свидетел как той 
тормози една от служителки-
те си и не може да си премълчи, 
заради което е уволнена. Тя е 
твърдо решена да не остави 
нещата така, но се нуждае от 

помощ. 
За нейно нещастие, това оз-

начава да се обърне към Брейдън 
Мак, който си мисли, че чете-
нето на романтични книги го е 
направило експерт в любовта. 
Симпатичният собственик 
на нощни клубове ґ предлага да 
работят в екип, за да изобли-
чат бившия ґ работодател. Но 
Лив не е склонна да се довери на 
мъжа, който може да има всяка 
жена в града, и прави всичко 

възможно да потуши искрите, 
които припламват помежду им.

Ето защо Мак се нуждае от 
подкрепление. На помощ идват 
членовете на тайния мъжки 
клуб за любовни романи. Мъже-
те са вдъхновени от роман-
тичния трилър, който четат 
в момента, и нямат търпение 
да помогнат на Мак да покори 
сърцето на Лив…

Преводът е на Боряна Дарак-
чиева.

– Книгата Ви „Спринт 
към победата” разказва неве-
роятна история за упорство-
то. На каква възраст започна 
да се проявява непоклатима-
та Ви воля и какво Ви помог-
на да я съхраните?

– Не мисля, че има възраст, 
на която осъзнаваш упорство-
то или силата на волята си. 
Постоянните предизвикател-
ства се превръщат в продължи-
телен процес, което те прави 
по-силен и целеустремен. Също 
така помага и да се обградиш с 
хора, готови на всичко и спо-
собни да се огъват, но не и да се 
пречупват под напрежение.

Книжно братство 
под прикритие
Лиса Кей Адамс

изд. “Ибис”
304 стр., 14,90 лв.

Добре дошли отново 
в тайния мъжки клуб 
за любовни романи!

четат „Спринт към побе-
дата”?

– Те ще научат за моето 
пътуване и може би ще споде-
лят някои от моите момен-
ти. Кураж ли е, глупост, или 
късмет онова, което позволява 
пътуването да продължи?

– Кое е любимото Ви за-
нимание сега, след като сте 
се пенсионирали от ръково-
денето на подобна огромна 
спортна компания?

– Обичам да пътувам до 
места, които съм посещавал 
в служебния си живот и да 
се срещам с хората, които са 
били част от приключението 
Reebok. Сега мога да поспра и 
да се насладя на пейзажа, култу-
рата, и да споделя, с чаша вино 
в ръка и чувство на изумление, 
как се случи всичко това.

– Кой е най-добрият 
съвет, свързан със щастието, 
който някога сте получавали?

– „Да Ви предложа коктейл 
„Манхатън”, господине?”

Спринт към победата 
Джо Фостър
изд. “Локус”

320 стр., 23 лв.

– Когато с брат Ви Джеф 
сте стартирали Reebok, в 
началото Вие и съпругата Ви 
сте живели във фабриката. 
Къде срещнахте толкова 
решена да Ви подкрепя жена 
и каква роля е изиграла тя в 
успеха на компанията?

– Бяхме женени от две годи-
ни и живеехме в първия си дом 
от година, когато решението 
да напусна семейния бизнес се 
превърна в реалност. Но през 
тези две години постоянното 
ми мърморене, че J. W. Foster’s е 
загиваща компания вероятно е 
накарало съпругата ми да мисли, 
че има само един начин да ме на-
кара да млъкна. Да, тя наистина 
ме подкрепяше невероятно 
много, както и цялото ґ семей-
ство, и тези първи стъпки бяха 
особено важни.

– Произхождате от 
семейство на обущари; какво 
виждахте двамата с брат 
ви, че семейната компания не 
притежава по отношение на 
брандинга и маркетинга?

– Ако се върнем назад към 
дядо ми, също на име Джо 
Фостър, той беше майстор на 
маркетинга чрез рекламни мате-
риали и „инфлуенсъри”, които 
да развият бизнеса му „глобал-
но”. За съжаление, синовете му 

От обущарницата 
до „Рийбок”
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Деня на 
приятел-
ството, но 
ето че точно 
на празника всич-
ките му приятели са 
заети. За да успокои тъж-
ния дракон, детето трябва да 
брои до десет, да му каже добри 
и мили думи, да му попее и да 
потанцува… А в „Не събуждай-
те дракона!” ще трябва да пре-
листва страниците мноооого 
внимателно, да пази тишина, да 
успокоява и забавлява огнедиша-
щия любопитко, да го гали по 
гръбчето и да му пее приспивни 

Господарят  
на слоновете 
Рене Гийо
изд. Емас
брой стр.: 184
цена: 12 лв.

Агата: Клуб  
“Борови шишарки”
Александра Георгиева
изд. Мармот
брой стр.: 56
цена: 10 лв.

Невероятните 
приключения на 
един ДърДорКо
Джеф Кини
изд. ДуоДИЗАЙН
брой стр.: 224
цена: 18.90 лв.

Дневникът на един 
Дръндьо Кн.15:  
В дълбоки води
Джеф Кини
изд. ДуоДИЗАЙН
брой стр.: 224
цена: 18.90 лв.

Рейнско злато + CD. 
Опера от Рихард 
Вагнер 
Рудолф Херфуртнер; 
Анете Блай
изд. Емас
брой стр.: 30
цена: 19.90 лв.

Приказки  
и картинки
В.Сутеев
изд. Миранда
брой стр.: 160
цена: 19.95 лв.

Лека нощ!  
Сладки сънища, 
дечица! 
изд. Фют
брой стр.: 10
цена: 14.90 лв.

Удивителни животни 
по света 
Сабина Конечна; 
Яна Нова
изд. Робертино
брой стр.: 66
цена: 17.90 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Приятелите са важни! Без 
тях дните и нощите са 

много скучни и самотни. Няма 
с кого да си поиграеш, няма 
с кого да си попееш, да 
поскачаш или да обиколиш 
сергиите на панаира… 

Звездният тандем Бианка 
Шулце (писател) и Самара Харди 
(илюстратор) много добре 
знаят това! Завладяващите им 
интерактивни книги „Не събуж-
дайте дракона!” и „Кой обича 
дракона?”, любими на много деца 
по света, вече могат да бъдат 
прочетени и на български.

Това са две различни книги, 
в които децата са въвлечени 
в развитието на историята. 
Страница след страница те 
трябва да участват активно 
в случващото се – да пляскат, 
да скачат и дори да измислят 
изненади.

В „Кой обича дракона?” лю-
бимият дракон е в много лошо 
настроение. Цяла година е чакал 

за повечето малчугани, които с 
нетърпение чакат училищната 
ваканция. Но за едно морско 
чудовище лятото под водата 
не е много по-различен сезон от 
другите. Освен ако чудовището 
не е изпълнено с безкрайно любо-
питство и копнеж да опознае 
света на хората...

Запознайте се с Лука. Друже-
любно и любознателно морско 

чудовище, което има магическа-
та способност да се преобразя-
ва в обикновено момче. Стига 
някой да не го залее с вода или 
да не завали… За щастие, Лука 
открива верни приятели, с кои-
то може да бъде такъв, какъвто 
е. С тях лятото е не просто 
приключение, а истинско, 
епично пътешествие по пътя 
на мечтите.

Какво е да имаш дракон  
за приятел?

Епично пътешествие

Лятното приключение  
на Лука
Дисни
изд. ЕГМОНТ
64 цв. стр., 8,99 лв.

Лятото е време за приключе-
ния, пътешествия по непоз-

нати места и вълнуващи срещи 
с нови приятели. Поне така е 

Не събуждайте дракона!
Бианка Шулце и Самара Харди

изд. “Фют”
32 стр., 4,99 лв.

песнички. И лека-полека детето 
няма и да разбере как ще заспи 
със своя приятел…

Великолепните и забавни 
илюстрации омагьосват мал-
ките слушатели и ги правят 
част от един свят на вихрено 
въображение и смях.

Но само забавление ли се 

крие зад този интерактивен 
модел на изграждане на истори-
ята? Със сигурност не! Бианка 
Шулце и Самара Харди дават 
възможност на децата бук-
вално активно да преживеят 
четенето, като по този начин 
им показват как всяка история 
може да оживее.

Кой обича дракона?
Бианка Шулце и Самара Харди

изд. “Фют”
32 стр., 4,99 лв.



НАПРАВИ ТОЧНИЯ ПОДАРЪК

Промоцията е валидна от 
4.07.2021 г. до 2.08.2021 г. вкл. 

или до изчерпване на количествата 
в книжарници ХЕЛИКОН.

ТЪРСЕТЕ В НАЙ-БЛИЗКИЯ

627
  стара цена 895 лв. 

НОВА:          лв.

-30%

ВАУЧЕР 
за книги от 
ХЕЛИКОН




