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КАК СЕ СПАСЯВА
ПРИЯТЕЛ

ВСЛУШВАЙТЕ СЕ
В НУЖДИТЕ СИ

С ЛЮБОВ
КЪМ ЖИВОТА

Бляскавият Бей Таун 
лесно може да се 

превърне в лобното 
място на Арчър.

БЕЗПЛАТНО МЕСЕЧНО СПИСАНИЕ   /   НОЕМВРИ 2021, ГОДИНА XVIII, БРОЙ 201

За книгите и хората





От главата до петите, ние 
сме целите в следи от 

рани. Още от малката вдлъб-
натинка, известна като наш 
пъп, та до последното трупно 
петно, телата ни са своеобраз-
ни пинакотеки на множество 
разтърсващи картини, в които 
животът се е вихрил върху нас, 
оставяйки незабравимите си 
белези.

Ала телесните рани са 
нищо в сравнение с тези на 
душата. От първия ни плач, 
през хилядите гръмки викове и 
тихи стонове, до последното 
издихание ние безспир кървим 
невидимо, гърчим се в опити да 
преодолеем нарушената си ця-
лост, затулваме драскотините, 
ожулванията, прорезите върху 
крехката си душевна тъкан и 
събираме сили за нови. От дреб-
ната обида до тежката травма, 
от неосъществената надежда 
до непрежалимата загуба, от 
засегнатата ни суетност до 
сгромолясалата се върху нас 
неправда, от препънатата 
амбиция до срутилата се цен-
ностна система ние понасяме 
безчет удари, които ни мачкат, 
снизват, разрушават. И белези-
те се трупат, трупат, трупат. 
Единствено нашата вътрешна 
сила и упорство, несъгласието 
ни да бъдем разпарчетосани 

от често пъти безсмислената 
ярост на съдбата ни позволява 
да се съберем наново, да се око-
питим и храбро да подложим 
сърца за още по-дълбоките и по-
мъчителни идни разочарования.

В мрака на нощта, когато 
безсънието изважда на показ 
всичките ни истински и въоб-
ражаеми грижи и страхове, ние 
ги разчепкваме с разтреперани 
пръсти и търсим скъсаната 
нишка, която пак да завържем, 
или да усучем, за да издържи до 
следващия заплашителен опън. 
И ако утрото ни завари омало-
мощени, но непредали се, тогава 
като кратка милувка идва за-
къснелият сън, който да ни влее 
нов живец, за да посрещнем деня 
с възможните му нови заплахи 
или милозливи отсрочки.

За телесните рани, ако не сме 
за лекар или болница, се отпра-
вяме към аптеката. А къде да 
отидем, за да си помогнем за 
душевните?

Лично мен животът ме е 
научил, че за тях няма по-добър 
лечител от книгите. Така както 
аптеките съдържат в миниа-
тюр почти целия ни познат 
арсенал от средства за телесно 
изцеление, така книжарниците и 
библиотеките са събрали всичко 
онова, което човешкият ум, 
сърце и съпричастност могат 
да ни предложат в мигове на 
тежко униние или изгубена вяра. 
Също както лекарствата за тя-
лото, книгите съдържат онези 
възстановителни субстанции, 
които да закърпят и съживят 
раздраната ни душа. Нещо пове-
че, убедил съм се, че по някакъв 

интуитивен, почти магически 
начин ние самите посягаме 
или провидението ни насочва 
към онези от тях, които биха 
ни излекували най-успешно. 
Тогава, като откровение свише, 
описаното в тях се промъква 
в най-интимната ни сърцевина 
и подобно балсам, теши и успо-
коява наранената ни същност. 
И покъртени, но облекчени 
шепнем: благодарим ти, Господи, 
че си вдъхновил създаването на 
словото и писмеността, за да 
пренасят из род в потомство 
благотворния лек на споделе-
ната и разкрита тайна как да 
постигнем поредното си лично 
възраждане!

Точно това са книжарници-
те и библиотеките – аптеки 
за душата. За тях не е нужен 
преглед и направление от джипи-
то, а рецептите всеки от нас 
си ги пише сам. Е да, ако не сме 
закърмени с уважение и любов 
към книгите, ако не сме научени 
или сами не сме се научили да 
откриваме целебното в тях, 
бихме били като невежи билка-
ри – сред поле, пълно с лечебни 
растения бихме набрали само 
ненужни треволяци. Затова 
нека приучаваме наследниците 
си да откриват ВАЖНОТО 
в книгите, да го търсят и да 
го препредават на идващите 
след тях. И това е толкова ес-
тествено. Животът не е нищо 
друго освен едно непрекъснато 
препредаване на опита, разума и 
самоизцелението. 

Каквото и да мислят по въп-
роса глупаците, мизантропите 
и горките безкнижници!

Аптеки за душата

Верният тон на 
хубавите книги
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ново остава нагоре надолу връща се

Съспенс и обрати
Дженифър Макмеъм ни 

въвежда в семейна хорър сага, 

преплитайки постоянно съспенс 

и обрати, които изненадват и 

поддържат интереса през цяло-

то време. Тази дебютна книга за 

новото издателство предизвика 

истински фурор сред читатели-

те и любителите на призрачни 

истории. 

Фабулата на романа е 

напрегната, увлекателна и мис-

териозна. Авторката преплита 

моменти от настоящето и 

миналото, като така ни запозна-

ва с едно семейство и връзката 

му с призрачно езеро. Всъщност 

това не е обикновена призрачна 

история, а роман, показващ от-

ношенията с най-близките хора, 

за саможертвата, която сме 

готови да направим за тях и за 

тайните, които рано или късно 

излизат на бял свят, като носят 

със себе си и горчивия вкус на 

разочарованието и чувството 

за предателство към ближния. 

Повествованието е разказано 

от гледната точка на двете 

представителки на настоящето 

и миналото – Джакс и Етел, 

а това, което ги свързва, са 

мистичните води на езерото, 

привличащо обитателите на 

хотела, а след това и на семейна-

та къща.

Макмеъм ни представя един 

изненадващ финал на книгата, 

тъй като семейната драма е 

разгърната докрай и всички тай-

ни са разкрити, но мистиката, 

свързана с езерото е оставена 

за въображението на читате-

лите. Затова съм склонна да 

мисля, че краят е отворен за още 

размисъл и догадки.

ЯНА ИВАНОВА, 
ХЕЛИКОН СЛАВЕЙКОВ

К Н И Ж А РЯ Т 
ПРЕПОРЪЧВА

ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Пасиансът на 
архангелите
Мария Лалева
Книгомания

Островът  
на изгубените  
дървета
Елиф Шафак
Анишър

Живот в скалите
Мария Лалева
Книгомания 

Глина
Виктория Бешлийска
СофтПрес

Да намериш Ашли
Даниел Стийл
Бард

Хвърчило към Рая
Неделя Щонова
Книгомания

Записки от 
Шато Лакрот
Мария Касимова-
Моасе
Колибри

Където се ражда слънцето
Людмила Филипова
Enthusiast

Където пеят раците
Дилия Оуенс
Лабиринт

Игра с огъня
Л. Дж. Шен
Сиела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1800 
лв.

1600 
лв.

2000 
лв.

1690 
лв.

1790 
лв.

1800 
лв.

1599 
лв.

1899 
лв.

1500 
лв.

1990 
лв.

Сан сан, Япония.  
Истории за доброто, 
разказани със сърце
Юлияна Антонова-Мурата
Книгомания

Завесата падна. 
В очакване 
на новия спектакъл
Калин Тодоров
Изток-Запад

В пукнатините на канона: 
Провинции. Аероплани. 
Лексикони
Георги Господинов
Жанет-45

Тънкото изкуство 
да не ти пука
Марк Менсън
Хермес

Истината за COVID-19
Д-р Джоузеф Меркола; 
Рони Къминс
Дилок

Подсъзнанието 
може всичко
Джон Кехоу
ИнфоДар

Уроци за успеха
Наполеон Хил
Хеликон

Голяма книга за Италия
Румяна Николова, 
Николай Генов
Книгомания

3

4

5

6

7

8

9

10

1500 
лв.

1300 
лв.

1800 
лв.

1595 
лв.

2000 
лв.

1490 
лв.

1295 
лв.

4490 
лв.

НЕХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Измамна реалност
Стойчо Керев
Бард

Моята кухня. 
Здравословни рецепти
Силвена Роу
A&T Publishing

1

2
2199 

лв.

3499 
лв.

За книгите и хората
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ново остава нагоре надолу връща се

Родното или чуждото

КРИСТИЯН АТАНАСОВ, 
ХЕЛИКОН БУРГАС

К Н И Ж А РЯ Т 
ПРЕПОРЪЧВА

ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ

Подари на любимия
Оги Благов
Фондация-Буквите

Решения на задачите от 
учебника по математика 
за 11. клас
Колектив
Регалия-6

Хвани ме, когато падна - 
Кн.2 Падащи звезди
А. Л. Джаксън
Егмонт

Теория и практика 
на психологическото 
консултиране
Минко Хаджийски
Фабер

Петимата големи 
шпиони
Бончо Асенов
Труд

Кралство на плът и огън 
Кн.2 от поредицата 
Кръв и пепел
Дженифър Л. Арментраут
Анишър

Вишъс
Л. Дж. Шен
Сиела

Серенада
Зюлфю Ливанели
Книгопис

Силата на Настоящето
Екхарт Толе
Кибеа

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

500 
лв.

1500 
лв.

1000 
лв.

800 
лв.

2000 
лв.

2199 
лв.

500 
лв.

1500 
лв.

1299 
лв.

1000 
лв.

ТИЙН КНИГИ

Малкият принц
Антоан дьо  
Сент-Екзюпери
Хеликон

Историята на  
Стоичков за деца
Любомир Николов
СофтПрес

1

10

495 
лв.

1499 
лв.

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

1990 
лв.

Един от нас лъже
Карън Макменъс
Егмонт

4

1490 
лв.

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

5

1990 
лв.

2 Хари Потър и  
философският камък
Дж. К. Роулинг
Егмонт

1990 
лв.

Розов изгрев 
след дъждовна нощ
Изабел Овчарова 
Робертино

1690 
лв.

Дневникът на един 
Дръндьо кн.1
Джеф Кини
ДуоДИЗАЙН

7

1690 
лв.

Дневникът на един 
Дръндьо кн.15
Джеф Кини
ДуоДИЗАЙН

8

1890 
лв.

Коледния Прасчо
Дж. К. Роулинг
Егмонт

9

2990 
лв.

3

За книгите и хората

Технология срещу култура. 

Разширяването на империя 

срещу оцеляването на една ми-

ньорска станция. Чрез дебют-

ния си роман, Аркади Мартин 

ни въвлича в една космическа 

мистерия около внезапната 

смърт на посланик от Станци-

ята. Авторката завладяващо 

описва трудностите, през кои-

то минава новата посланичка 

на миньорите – Махит Дзмаре, 

потънала дълбоко в политиче-

ските отношения между импе-

рията Тейкскалан и родината є 

Лсел, Станцията на миньорите. 

Покрай всичко случващо се, 

героинята води вътрешна 

битка срещу копнежа към чуж-

дата за нея имперска култура 

и техните традиции. Сблъсква 

се с всякакви необичайни пер-

сонажи, бъдещи съюзници или 

скрити врагове. Още в първите 

мигове, когато пристига в 

столицата на Тейкскалан, тя се 

чувства като заек, попаднал в 

бърлога сред вълци и лисици, а 

според тейкскаланците – „една 

бедна, невежа варварка“. Твърдо 

решена, Махит ще направи 

всичко, за да спаси Лсел от 

анексиране.

Представено ни е началото 

на нова интригуваща космичес-

ка опера, носител на награда 

„Хюго“ за 2020. Всяка прочетена 

страница ни кара да отгърнем 

следващата като постоянно ни 

държи под напрежение, харак-

терно за трилърите. А накрая, 

след като я прочетете, ще ви 

остане дълготраен спомен… 

спомен, наречен империя.
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БЪЛГАРСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Пасиансът на 
архангелите
Мария Лалева
Книгомания

Живот в скалите
Мария Лалева
Книгомания 

Глина
Виктория Бешлийска
СофтПрес

Хвърчило към Рая
Неделя Щонова
Книгомания 

Записки от  
Шато Лакрот
Мария Касимова-Моасе
Колибри

Където се ражда 
слънцето
Людмила Филипова
Enthusiast

ABSOLVO TE
Георги Бърдаров
Мусагена

Аз още броя дните 
Георги Бърдаров
Сиела

Времеубежище
Георги Господинов
Жанет 45

Триумфът на кучките. 
Продължението
Венета Райкова
Enthusiast 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1800 
лв.

1580 
лв.

1400 
лв.

2000 
лв.

1800 
лв.

2000 
лв.

1600 
лв.

1800 
лв.

1899 
лв.

1500 
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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Всеки от нас, запленен в 
детството си от неумор-

ния палавник Том Сойер, не 
може да не е обикнал и неговия 
най-близък другар в игрите Хък 
Фин. Перипетиите на двамата 
заедно и поотделно завинаги са 
белязали младата ни памет и 
със сигурност са формирали още 
в ранната ни възраст бъдещия 
ни вкус към литературата. 

Директно продължение на 
„Приключенията на Том Сойер”, 
„Приключенията на Хъкълбери 
Фин” е неприкрита сатира на 
южняшките порядки в САЩ 
през 19 век, особено на расизма. 
И до днес има спорове относ-
но грубичкия език на Хък. Но 
ако нещо е безспорно, това е 
изобразителното майсторство 
на Марк Твен. То кара Хемингуей 

категорично да нареди романа 
на първо място в американска-
та литература.

Един вечен роман
за детето в нас

Приключенията  
на Хъкълбери Фин 

Марк Твен
изд. “Хеликон”

440 стр., 14,95 лв.

Това е спасителна книга, благодарствена молитва и химн на 
живота. В нея има мъж, жена, приятел, син и баща, който 

вижда през очите на сина си. Има пътуване без въпроси, в случайна 
компания, положила дните си в ръцете на капитана, който може 
да те отведе надалеч, но не може да те върне обратно. Има море, 
време и вятър.

Докато четете „Жена на вятъра“, може да ви се стори, че знае-
те нещо за това пътуване, защото всичко в тази иначе измислена 
история е вярно – преживяно, простено, предстоящо.

Думите на Александър Секулов докосват следобеда на живота с 
дълбока любов и оставят болезнени белези и предчувствия. Създа-
ват ритъм, който се слива с музиката на сърцето дълго след като 
затворите последната ù страница. 

Прочетете тази книга – ще я заобичате и ще имате нужда от 
нея, когато решите да се сдобрите със себе си и да се отпуснете сред 
вълните.

Аделина Радева, телевизионна журналистка

Да останеш жив – и да продължиш да оставаш жив, независи-
мо какво се случва, независимо дори от самия живот – е само по 
себе си история. И може би единствената, която има смисъл да се 
разказва. Такава история разказва Александър Секулов в „Жена на 
вятъра“. Със звънкия смях на спасителния курс през морето от сен-
ки към светлината. С обич към човека, в когото само той си знае 
доколко вярва, но важното е, че вярва в обичта. И не талантът, не 
майсторлъкът, а тъкмо тя е за завиждане.

Елена Алексиева, писател

Спасителна 
книга

Жена на вятъра
Александър Секулов

изд. “Хермес”
152 стр., 14,95 лв.

Имунната система е наш 
основен защитник, но 

понякога внезапно се обръща 
срещу нас. Защо се случва това 
и какво можем да направим, 
когато организмът започне да 
се саморазрушава?

„Имунитетът атакува” об-
хваща най-актуалните знания по 
темата, за да помогне на хората 
да живеят по-комфортно и да 
разберат по-добре заболяването 
си или това на техните близки. 
Доктор Смитиенко отсява заб-
лудите и поднася по достъпен 
начин единствено обективна 
и достоверна информация 
за най-често срещаните 
автоимунни заболявания.
Специалистът разкрива как 
да ги разпознаете и информира 
за най-модерните лечения и 
режими, като се уповава на 
последните данни и открития. 
Отговаря на най-належащите 
въпроси, свързани с:

 начина ви на хранене и на 
живот;

 митовете и фактите 
относно ваксините;

 ефективност-
та на различните 
медикаменти и пра-

вилното им приложение;
 автоимунните болести 

при децата.
В днешно време все повече 

хора се сблъскват с този проб -
лем. Автоимунните болести са 
комплексни и коварни – трудно 
се диагностицират, а лечението 
им изисква задълбочено позна-
ние. Доктор Смитиенко ви 
помага да опознаете имунната 
си система и значително да 
подобрите здравословното си 
състояние.

Всичко за 
автоимунните 
болести

Имунитетът атакува
д-р Иля Смитиенко
изд. “Ера”
208 стр., 16,99 лв.
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Авесаломе, 
Авесаломе!
Уилям Фокнър
изд. Лист
брой стр.: 496
цена: 24 лв.

Знахар 
(луксозно издание)
Тадеуш Доленга-
Мостович
изд. Хермес
брой стр.: 286
цена: 17,95 лв.

Тим
Колийн Маккълоу
изд. Бард
брой стр.: 256
цена: 16,99 лв.

Хубавият 
жълт Дунав
Жул Верн
изд. Изток-Запад
брой стр.: 192
цена: 14 лв.

Вдовицата 
на Времето
Даян Шаер
изд. Фабрика за книги
брой стр.: 360
цена: 21 лв.

Безмълвието  
на момичетата
Пат Баркър
изд. Лабиринт
брой стр.: 288
цена: 17,90 лв.

Дегустаторките
Розела Посторино
изд. Колибри
брой стр.: 336
цена: 18 лв.

Изповедта  
на Борджиите
Алиса Паломбо
изд. СофтПрес
брой стр.: 488
цена: 19,99 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Стандартното счетовод-
ство използва следната 

(грешна) логика: Приходи 
– Разходи = Печалба. Пробле-
мът с нея е, че бизнесите се 
ръководят от хора, а хората 
невинаги действат логично. 

„Прибери първо печал-
бата” е метод, създаден от 
Майк Микалоуиц след като 
първите му две компании 
фалират. Докато търси нов 
подход към управлението и 
фирменото счетоводство, 
предприемачът открива, че е 

възможно уравнението да се 
обърне: Приходи – Печалба = 
Разходи.

Системата на Микалоуиц 
се използва от десетки хиляди 
компании в САЩ. Тя не е 
трудна за изпълнение, може да 
се приложи във всеки бизнес 
и да го превърне от лакомо 
чудовище в машина за пари. 
Предварително обаче трябва 
да сте готови да повярвате в 
няколко неща:

 Растежът не е най-важ-
ното. Докато го преследвате 

на всяка цена, печалбата 
винаги ще е химера, която ви се 
изплъзва.

 Част от разходите, които 
правите не са наложителни. 
Ако ги елиминирате (вместо 
да се мъчите да ги покривате 
с трудно изкарани приходи) 
бизнесът ви ще бъде в много по-
добро здраве.

 Когато оперирате с по-
малко оборотни средства, рабо-
тите много по-ефективно и се 
съсредоточавате върху силните 
си страни.

Да поправим грешката

Прибери  
първо печалбата
Майк Микалоуиц
изд. “Скайпринт”

290 стр. 16,95 лв.

Книга за цялото семейство
„Някои същества живеят в най-суровите места на планета-

та и прекарват половината година без храна, при пълна тъмни-
на, брулени от свирепи ледени ветрове. Докато други животни 
на пръв поглед са облагодетелствани. Орангутаните, които 
обитават екваториалните гори на остров Борнео, разполагат 
с изобилие от най-различни плодове. Проблемът е, че някои от 
тях са вкусни и хранителни, докато други са изключително 
отровни. Затова всяка майка трябва да научи своите малки как 
да ги различават…

Сьомгата прекарва първите няколко години от живота си в 
океана, където се храни. След това по някакъв начин открива 
устието на реката, от която се е появила, и започва да плува 
нагоре, чак до планинските бързеи, за да снесе хайвера си там, 
където самата тя се е излюпила…

Хората също участват в тези истории. За съжаление, ние 
твърде често сме в ролята на злодея, защото не се отнасяме с 
грижа към околната среда, както би трябвало. И все пак, неви-
наги всичко завършва зле. Преди години, без да осъзнаваме какво 
правим, ние успяхме почти да унищожим един определен вид 
животни. Когато бях още момче, ловът на китове беше толкова 
безмилостен и масов, че те бяха доведени до ръба на изчезване-
то. За щастие, тази история имаше щастлив край, защото 
морските държави се споразумяха да спрат това изтребление. 
Днес в океаните живеят много повече китове, отколкото преди 
няколко десетилетия…“

Книгата ще ви поведе на 
вълнуващо пътешествие 

през безкрайни океани, ледове, 
равнини, пустини и непрохо-
дими джунгли. Ще срещнете 
различни животни и расте-
ния. Ще научите как всички 
те са свързани помежду си и 
създават мястото, което 
наричаме свой дом – нашата 
планета.

Това е книга за цялото 
семейство. Тя ще очаро-
ва децата, ще помогне на 
родителите да ги запознаят 
с разнообразието на живота 

Нашата планета.  
Мястото, което всички 

наричаме свой дом
Мат Уайман

изд. “Кръгозор”
94 стр., 30 лв.

на планетата. Ще ги научи 
как заедно да започнат да се 
грижат за нашия общ дом – 
Земята.

Преводач е Йордан 
Петров.

Дейвид Атънбъро, из „Предговор”
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ЛЮДМИЛА ЕЛЕНКОВА                             

През 2002-ра, годината, 
в която светът се 
прости с писателката 

Астрид Линдгрен, веригата с 
шепа книжарници в няколко 
български града учреди награда 
за съвременна художествена 
проза „Хеликон”. Като палаво 
дете от история на старата 
дама, тя се качи на покрива, за 
да види отгоре родния лите-
ратурен пейзаж и да направи 
видими в него българските 
автори по критерии, опреде-
ляни от професионалисти. 

Наградата порасна, пред-
стои 20-ата ґ годишнина. 
Разрасна се и самият „Хеликон”, 
книжарниците са почти 40 в 
цялата страна, а под крило-
то на хеликонското „Орле”, 
статуетката-символ, разцъфна 
втора, стилизирана фигура на 
стрелиция, или „Цветето”, как-
то е по-известна. Тя увенчава 
търговския успех на една от но-
минираните книги за текущата 
година и се присъжда винаги на 
23 април – Световният ден на 
книгата и авторското право. 

Тук започва същинска игра 
на тронове, защото най-доб-
рият според журито ли е и 
най-четен? В годините такова 
съвпадение постигат „Кратка 
история на самолета” от Заха-
ри Карабашлиев (2009), „Сестри 
Палавееви в бурята на исто-
рията” на Алек Попов (2013) и 
„Камбаната” на Недялко Славов 

(2016). Впрочем последните 
двама автори, заедно с Христо 
Карастоянов – „Името” (2012) 
и „Една и съща нощ” (2014), са и 
двукратни носители на награда 
„Хеликон”, а Недялко Славов съз-
даде допълнителен прецедент, 
печелейки я две поредни години, 
втория път с „Камбаната”, а 
преди това през 2015 г. с романа 
„432 херца”. 

Това не са единствените 
случаи, когато журитата се 
отклоняват от пътя ґ – през 
2007-а извънредна награда за 
документалистика бе присъдена 
на Веселин Бранев за книгата 
„Следеният човек”, а на следва-
щата година журналистката 
от БНР Ивайла Александрова 
получи същия приз за „Горещо 
червено”. Смело решение пък бе 
отличието на дебютен роман 
– „Другият сън” от Владимир 
Полеганов (2017). 

Събитията включват и лека 
мелодрама в стил хроника на 

една предизвестена смърт, за 
щастие преувеличена в социал-
ните мрежи, когато 2018-а ста-
на нулева за наградата и журито 
тогава обясни причините да не 
излъчи победител. Иначе пети-
мата му членове, въпреки че са с 
регламентиран мандат, посто-
янно стават обект на конспи-
ративни теории, неизбежни за 
малките езикови общности, 
каквато е пишещата у нас. 

Да отбележим, че автори 
като Георги Господинов с 
„Физика на тъгата” (2013) и 
„Всичките наши тела” (2018 ), 
и Милен Русков с „Чамкория” 
(2017) бяха оценени по-високо 
от публиката, която гласува за 
техните книги с парите си и 
те спечелиха „Цветето” за най-
продавани от номинираните. 

Друг факт е колко много 
публицисти, поети и писатели 
са журирали награда „Хеликон” 
от 2002-ра до днес. В този дух, 
нека забравим всякакви проти-

воборства и пристрастия и 
да отдадем заслужена почит на 
онези български творци от тях, 
които напуснаха земния ни свят 
– Кръстьо Кръстев, Виктор 
Пасков, Владимир Трендафилов 
и Марин Бодаков. 

20 години и 240 заглавия 
трасират един нелек път, по 
който се опитахме да минем, 
събирайки само камъчета от 
него. Те означават конкретни 
думи и съдби, труд и лични 
жертви от страна на всички, 
които участват в процеса 
на създаване на книгите. Без 
претенции за всеобхватност и 
без да се налага като коректив, 
награда „Хеликон” устоя за 
период, колкото трае съзряване-
то на всеки човек. Предстои да 
видим 20-ия ґ носител. Той ще 
се окичи с юбилейното „Орле” и 
с отговорността да бъде пред 
погледите на ново поколение. 
Дано четенето остане за него 
въпрос на култура.

По следите на 
награда „Хеликон”

20-те години наближават

Гинка Панайотова, основател и организатор на награда „Хеликон“
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Човек заучава и развива 
определени модели на 

мислене и поведение, които му 
служат като карта за навигация 
из житейската територия. 
Реалността обаче се променя и 
ако картата не я отразява, тя 
става проблематична. Вместо 
да помага, започва да пречи и чо-
век зацикля или заживява според 
чужди модели и предписания. 
Добрата новина е, че картата 
подлежи на промяна, а реалност-
та реагира на промяната. И 
тогава разбираме, че Животът 
може да е чудо.

Вдъхновена от идеите на 
психолога Алексей Бъчев, за 
които научава по време на 
семинар за психолози, Ивинела 
Самуилова решава да ги провери 
за себе си и това преобръща 
живота ґ. Написан за рекордно 
кратко време и скоропостижно 
спечелил приза „най-вдъхновява-
ща книга”, романът „Животът 
може да е чудо” вече десети-
летие провокира интереса на 
читателите с необичайната си 
гледна точка към реалността. 
Настоящето юбилейно издание 
съдържа 75 статии, които 

тандемът Бъчев – Самуилова 
пишат през годините в отго-
вор на читателски въпроси по 
актуални проблеми. В позна-
тия контекст на хумор, но с 
дълбочина и съпричастност към 
човешките неволи, сборникът 
предлага оригинални техники за 
справяне с проблематичното 
мислене, които всеки може да 
адаптира към личните си небла-
гоприятни житейски ситуации. 
Полезно и навременно четиво, 
което ще стимулира въображе-
нието ви и ще ви зареди с добро 
настроение.

„Бог е чертожник, който 
рисува с пергел окръжнос-

ти. Понякога се залисва, отлага, 
протака, но накрая завършва 
кръга и човек го усеща като 
прещракване на катинара от 
скрина на своя живот – вътре 
е, твое е, може да пиеш сила от 
него, а може и да го удавиш в 
сълзи – както ти решиш.”

Всички истории в тази 
книга са действителни. Случили 
са се с реални хора, с истински, 
гладуващи сърца, търсещи 
смисъл, топлина и завършеност. 

С деликатност, съчувствие и 
огромно човеколюбие Веселина 
Седларска дърпа завесата, зад 
която живият живот е скрил 
своите вълшебства. Тя вплита 
в своите разкази тънките, 
пъстри нишки на смисъла, за 
който са гладни човешките 
сърца и който всеки намира 
на различно място. И рисува 
пъстър калейдоскоп от съдби, 
от животи и светове, всеки 
от които истински, но нито 
един – тривиален. 

Така рисунките и часовете 

за някои хора се превръщат в 
убежища. Буквите и имената 
придобиват вълшебни сили, а 
късметът може да се подарява.  
Животът е пълен с истории, 
които изкривяват времето и 
пространството и ги прев-
ръщат в нещо друго – не във 
физични, а в човешки величини.

Нов сборник с разкази

Гладни сърца
Веселина Седларска
изд. “Сиела”
204 стр., 15 лв.

Със съпричастност  
към неволите ни

Наръчник по практическо 
чудослучване
Ивинела Самуилова, Алексей Бъчев
изд. “Хермес”
280 стр., 15,95 лв.

Авторката на бестселърите
  „Цигуларят от Венеция” и 

„Най-красивата жена във Фло-
ренция” се завръща с нов роман. 
„Изповедта на Борджиите” от 
Алиса Паломбо разказва история 
за страстта и падението на най-
могъщата фамилия в Италия.

Власт, богатство, влияние – 
амбициите на Родриго Борджия 
да превърне Борджиите в най-
известната и могъща фамилия са 
известни отпреди светът да го 
приветства като папа Алексан-
дър VI. С подходящите съюз-
ници, разположени на точните 
позиции, той знае, че планът му 
ще успее. Чезаре Борджия мечтае 
за славни битки и сражения, в 
които да докаже качествата си 
на отличен стратег и пълково-
дец. Да посвети живота си на 
Римокатолическата църква е 
равносилно на присъда, която 
го обрича на изгнание – завина-
ги да носи тежките окови на 
религиозните догми. Но никой не 

Безскрупулни амбиции
тайни на Борджиите и пионка 
в машинациите на мъжа, когото 
обича. И когато ревност та 
и интригите заплашват да 
разкъсат прочутото семейство 
отвътре, безкрайните амбиции 
на Чезаре му костват непосилно 
висока цена.

„Изповедта на Борджиите” 
потапя читателя в свят на 
безскрупулни амбиции и тъмни 
желания. Алиса Паломбо пише за 
страстта, интригите и борби-
те за власт в един от най-влия-
телните родове в световната 
история. Преплитайки реални 
факти с художествен сюжет, тя 
разказва завладяваща история 
за завист, ревност, омраза и 
отмъщение, за похотта като 
човешка слабост и за любовта 
като спасение.

Изповедта  
на Борджиите
Алиса Паломбо
изд. “Софтпрес”
488 стр., 19,99 лв.

смее да оспорва думата на баща 
му. Затова, когато му отреж-
дат ролята на кардинал, Чезаре 
мълчаливо потъва в сенките на 
Ватикана.

Именно там среща за пръв 
път Магдалена Морети. Прис-
тигнала от провинцията като 
слугиня във Ватикана, младата 
жена е привлечена от прекрасно-
то лице и тъмното излъчване 
на Чезаре. Привличане, което 
заплашва да подкопае не само 
вярата ґ в Църквата, а и всяко 
убеждение, което има от дете. 
Скоро войната и сложните 
игри на съюзниците поставят 
на изпитание авторитета на 
папата и животът на Магдалена 
се оказва преплетен с този на 
Чезаре. Неволно девойката се 
превръща в пазител на опасните 
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Пийт Сампрас:

Стив Флинк е тенис пурист. Той 
проследява кариерата ми изключително 
детайлно. В тази проникновена биография 

споделя дълбокото си познание за тениса и 
необикновено ясно описва мен и подхода ми към моето 
призвание. Разбирането на Стив за играта ми, 
личността ми и приоритетите ми е впечатляващо.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Черното изкуство 
да убиваш
Матю Хол
изд. Бард
брой стр.: 432
цена: 19,99 лв.

Вълче лято
Ханс Русенфелт
изд. Емас
брой стр.: 424
цена: 19,90 лв.

Дяволската 
алтернатива
Фредерик Форсайт
изд. Бард
брой стр.: 560
цена: 19,99 лв.

Опашката 
на скорпиона
Дъглас Престън; 
Линкълн Чайлд
изд. Бард
брой стр.: 400
цена: 17,99 лв.

 
 
Спомен, наречен 
империя
Аркади Мартин
изд. Бард
брой стр.: 464
цена: 21,99 лв.

Империя от злато - 
Кн.3 Хрониките 
на Девабад
С. А. Чакраборти
изд. Ибис
брой стр.: 676
цена: 22,90 лв.

Пробуждане - Кн. 1 
Сърцето на дракона
Нора Робъртс
изд. Хермес
брой стр.: 480
цена: 17,95 лв.

Игра с огъня
Л. Дж. Шен
изд. Сиела
брой стр.: 432
цена: 17,90 лв.

Ирландската литература 

изобилства с таланти, 

от които свят да ти 

се завие. Ако почнем от 

Джонатан Суифт и Брам 

Стокър, продължим с Оскар 

Уайлд и Джойс, минем през 

Айрис Мърдок и Джон Банвил, 

ще стигнем до находки като 

Анн Грифин, с романа „Когато 

всичко е изречено”, спечелила 

Награда за дебют през 2019 г. 

Вярваме, че това е само нача-

ло от дългия списък признания 

и аплодисменти, които автор-

ката заслужава. Историята 

є е едновременно интимна и 

мащабна, защото през мо-

нолога на осемдесетгодишен 

мъж виждаме като на длан 

страната му. Спомените на 

Морис Ханиган от Втората 

световна война до днес прили-

чат на автентични мемоари, 

без да са равносметка на 

триумфа, определил Ирландия 

за „келтски тигър“, заради 

икономическия є напредък в 

близкото минало. Красноречив 

е фактът, че човекът говори 

в бар на бившия си собствен 

хотел. За една нощ там той 

вдига пет наздравици. Петима 

от неговото семейство – 

брат, дъщеря, син, балдъза, и 

съпруга, влияят на съдбата 

му така, че да иска да умре с 

достойнство. Колкото повече 

кара читателите да тъгуват, 

плачат или пият в името на 

скъп човек, с толкова по-голя-

ма страст на тях им се жи-

вее, омаяни от атмосферата 

на кръчмата, разточителното 

повествание и кроткия изказ 

на героя. Защото богатият 

мъж преди е бил дете – фер-

мерско ратайче от трудо-

любиво семейство. Хитър и 

предприемчив, той успял да 

изкупи земите на господаря, 

от който е ял много бой и е 

научил горчиви уроци. Като 

форма на благоденствието и 

загубата, през целия сюжет 

се търкаля златна монета с 

кралски лик. За един персо-

наж късмет, за друг въпрос 

на чест, за трети белег на 

лудост, или знак за опрощение, 

паричката внася приказен 

елемент в тази иначе сурова 

история, типична за Ирландия. 

Въобще за човешката памет, 

изхабила се да преживее всич-

ко, а после да го сведе до пет 

наздравици за сбогом.

ЛЮДМИЛА ЕЛЕНКОВА 
РАДИО „ХЕЛИКОН“

Пет наздравици за сбогом

Пийт Сампрас е централна 
фигура в историята на 

тениса, доминираща сила в 
играта през деветдесетте 
години на миналия век, най-вели-
кият американски тенисист за 
всички времена. След фантас-
тичния край на кариерата му, 
когато през 2002-ра триумфи-

ра на Откритото първенство 
на САЩ, Сампрас постепенно 
бива забравен от феновете, 
които се впечатляват от 
подвизите на Роджър Федерер, 
Рафаел Надал и Новак Джоко-
вич. В настоящата кариерна 
биография на вдъхващия страх 

в противниците си Сам-
прас авторът и спортен 
историк Стив Флинк 
от Залата на славата 
пресъздава магията 
на един мъж, който е 
бил доминираща сила в 
своята епоха, и връща 
спомените за този 
изключително надарен 
спортист. Флинк описва 
Сампрас като забележи-
телен шампион, който 
в много отношения 
надхвърля границите на 
тениса.

Преводач е Весела 
Ангелова.

Най-великият

Пийт Сампрас. 
Една велика  
кариера
Стив Флинк
изд. “Премиум букс”
336 + 8 цв. стр., 
м.к. 20 лв., 
тв.к. 25 лв.
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ЯНУАРИ
Годината започна с обяд.
Винаги сме смятали, че новогодишната вечер, 

съпроводена с късно разточително пиршество и 
с изказване на обречени намерения за идната годи-
на, е повод за насилена веселост и среднощни наз-
дравици и целувки. Ето защо, когато научихме, че 
в село Лакост, на няколко километра от къщата 
ни, собственикът на „Льо Симиан” предлага на 
любезните си посетители обяд от шест блюда 
с розово шампанско, ни се стори много по-прия-
тен начин за започване на следващите дванайсет 
месеца.

В 12,30 часа малкият ресторант с каменни 
стени беше пълен. Забелязваха се някои доста вну-
шителни стомаси – цели семейства с embonpoint 1, 
дължащо се на всекидневното прекарване на два-
три изпълнени с усърдие часа на масата със сведе-
ни погледи и с разговори, отложени заради съблю-
даването на любимия ритуал на Франция. Соб-
ственикът на ресторанта, мъж, който въпреки 
значителните си размери, някак си бе усъвършен-
ствал изкуството на кръженето, беше облечен за 
специалния повод в кадифен смокинг с папийонка. 
Мустакът му, пригладен с помада, потрепваше 
възторжено, докато превъзнасяше менюто: гъши 
дроб, мус от омар, говеждо en croûte 2, салати, за-
лети с първокачествен зехтин, подбрани сирена, 
удивително леки десерти, дижестиви. Това беше 

1 Затлъстяване, дебелина (фр. ез.) – бел. прев. 
2 В кора (фр. ез.) – бел. прев.

гастрономична ария, която той изпълняваше на 
всяка маса, като целуваше върховете на пръсти-
те си толкова често, че сигурно устните му се 
бяха напукали.

 Финалното bon appétit 3 отмря във въздуха и 
в ресторанта се възцари задушевна тишина, в 
която храната получи полагащото ґ се внимание. 
Докато ядяхме, с жена ми си мислехме за предиш-
ните ни първи дни от новата година, повечето 
от които прекарани под непрогледните облаци 
в Англия. Беше трудно да свържеш слънчевата 
светлина и наситено синьото небе с 1 януари, но, 
както всички непрестанно ни повтаряха, беше 
съвсем нормално. В края на краищата бяхме в 
Прованс.

Преди бяхме идвали често като туристи, от-
чаяни да получат годишната си порция от две-
три седмици истинска жега и ярка светлина. Все-
ки път, когато си тръгвахме с обелени носове и 
изпълнени със съжаление, си обещавахме един ден 
да живеем тук. Говорехме за това през дългите 
сиви зими и влажните зелени лета, гледахме с коп-
нежа на наркомани снимките на селски пазари и 
лозя и мечтаехме да ни събуждат косите слънче-
ви лъчи, нахлуващи през прозореца на спалнята. 
И сега – донякъде за наша изненада – най-сетне го 
направихме. Предадохме се. Купихме къща, ходих-
ме на уроци по френски, сбогувахме се, пратихме 
двете си кучета с кораб във Франция и се превър-
нахме в чужденци.

Накрая всичко беше станало много бързо, поч-
ти импулсивно, заради къщата. Видяхме я един 
следобед и до вечерта мислено се бяхме нанесли.

Беше разположена над шосе, свързващо двете 
средновековни планински селца Менерб и Бонию, 
в края на черен път през черешови дървета и 
лозя. Беше mas, ферма, направена от местен ка-
мък, който двеста години дъжд и слънце бяха из-
белили до цвят между светъл мед и бледосиво. Бе 
построена през ХVIII век и първоначално е била 
единствено помещение, но по хаотичния маниер 
на земеделските сгради се бе разраснала да приюти 
деца, баби, кози, инструменти и сечива, докато 
се беше превърнала в несъразмерна триетажна 
къща. Всичко в нея беше солидно. Спираловидно-
то стълбище, което водеше от винената cave 4  
до най-горния етаж, бе издялано от масивни ка-
менни плочи. Стените, някои от които дебели 

3 Добър апетит (фр. ез.) – бел. прев.
4 Изба (фр. ез.) – бел. прев.

Годината започна с обядПИТЪР МЕЙЛ

Една година в Прованс
Питър Мейл
изд. “Хеликон”
284 стр., 15,95 лв.
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по метър, бяха изградени да пазят от поривите 
на мистрала, който, казват, може да издуха уши-
те на магаре. Към задната страна на къщата бе 
прилепен затворен двор, а зад него се простира-
ше плувен басейн от бял камък. Имаше три кла-
денеца, дървета, хвърлящи сянка, тънки зелени 
кипариси, храсти розмарин, гигантско бадемово 
дърво. На следобедното слънце, с дървените си 
кепенци, полузатворени като сънени клепачи, тя 
беше неустоима.

Освен това беше неподатлива към ужасните 
попълзновения на благоустрояването. Французи-
те имат слабост да издигат ваканционни вили 
навсякъде, където наредбите позволяват, поня-
кога и където не позволяват, особено в райони с 
непокътната и кра-
сива природа. Бях-
ме видели как изник-
ват като гъби око-
ло стария пазарски 
град Апт – кутии, 
направени от онзи 
специален белезни-
кав розов цимент, 
който си остава бе-
лезникав, каквито и 
щети да му нанася 
времето. Много мал-
ко области на селска 
Франция са вън от 
опасност, ако не са 
официално защитени, а една от най-привлекател-
ните страни на тази къща бе, че е разположена в 
пределите на национален парк, свещен за френско-
то наследство и извън досега на бетонобъркач-
ките.

Планината Люберон се издига непосредствено 
зад къщата до най-високата си точка – повече от 
хиляда метра, и се простира на дълбоки гънки от 
изток на запад в протежение на шейсет и пет 
километра. Благодарение на кедрите, боровете 
и ниските дъбове тя е вечно зелена и предоста-
вя убежище на глигани, зайци и различни птици. 
Диви цветя, мащерка, лавандула и гъби растат 
между скалите и под дърветата, а от билото ґ в 
ясен ден от едната страна се виждат Алпите, а 
от другата – Средиземно море. През по-голямата 
част от годината е възможно да вървиш осем-
девет часа, без да видиш кола или човешко същес-
тво. Това е продължение на задната ни градина 

от 247 000 акра, рай за кучетата и постоянна 
барикада против нападения в гръб от неочаквани 
съседи.

Съседите, както установихме, в провинция-
та придобиват значимост, каквато нямат в гра-
довете. Може да живееш с години в апартамент 
в Лондон или в Ню Йорк и почти да не говориш с 
хората, с които те дели стена, дебела петнайсет 
сантиметра. В провинцията може да си на сто-
тици метри разстояние от следващата къща, 
но съседите са част от твоя живот и ти – от 
техния. Ако си чужденец и следователно си леко 
екзотичен, те проучват внимателно, с по-голям 
от обичайния интерес. Освен това, ако си нас-
ледил отдавнашно и деликатно земеделско спо-

разумение, бързо ти 
дават да разбереш, 
че твоите нагласи 
и решения оказват 
пряко влияние върху 
благополучието на 
друго семейство.

Двойката, от 
която купихме къ-
щата, ни представи 
на новите ни съседи 
на петчасова вечеря, 
белязана от огромна 
добронамереност 
от всички страни и 
почти пълно нераз-

биране от наша страна. Езикът, който се говоре-
ше, беше френски, но не беше френският, който 
бяхме учили по учебниците и бяхме слушали на 
касети. Той беше плътен, емоционален диалект, 
който излизаше някъде от задната част на гър-
лото и преди да излезе като реч, преминаваше 
през процес на разбъркване в носните проходи. 
Полупознати звуци можеха да бъдат смътно раз-
шифровани като думи сред водовъртежа на про-
вансалския – demain се превръщаше в demang, vin 
– във vang, maison – в mesong. Това само по себе си 
нямаше да е проблем, ако думите бяха изричани с 
нормална за разговор скорост и без допълнител-
ни бродерии, но те се изстрелваха като куршу-
ми от картечница, често с допълнителна гласна, 
прилепена в края за късмет. Така предложението 
за още хляб – изречение от първа страница на 
учебник по френски за начинаещи, излизаше като 
носов въпрос от една дума. Encoredupanga?

/// О Т К Ъ СГодината започна с обяд
ПРЕВОД ПЕТЯ ПЕТКОВА

Питър Мейл със съпругата си в Прованс
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Гримираната жена
Франсоаз Саган
изд. Колибри
брой стр.: 528
цена: 22 лв.

Непознатата дъщеря
Елена Феранте
изд. Колибри
брой стр.: 176
цена: 16 лв.

Френският фотограф
Наташа Лестър
изд. Сиела
брой стр.: 500
цена: 18 лв.

Див мед
Сара Паборн
изд. Унискорп
брой стр.: 352
цена: 18 лв.

Родственици.  
Живот, смърт, любов 
и изкуство при 
неадерталците 
Ребека Раг Сайкс
изд. Сиела
брой стр.: 440
цена: 29,90 лв.

Смущения в човешкото 
мислене. Noise 
Даниъл Канеман; 
Оливие Сибони; 
Кас Р. Сънстейн
изд. Изток-Запад
брой стр.: 496
цена: 29 лв.

Как работи 
тялото 
изд. Книгомания
брой стр.: 256
цена: 33 лв.

CSS 3 - основи на 
езика в примери
D.K. Academy
изд. Асеневци
брой стр.: 242
цена: 22 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Тези, които го смятат за 
мрачен и черноглед критик, 

ще открият на тези страници 
един неочакван Чомски. Тук све-
товно известният автор го-
вори за първи път в дълбочина 
за дейността си на активист, 
за своите възгледи и тактики. 
Чомски предлага нови и много 
лични подробности за опита 
си в тази област и разкрива 
себе си като критик с дълбоки 
убеждения и множество изненад-
ващи прозрения за стратегиите 
на движенията. Книгата сочи 
нови посоки за активистите 
днес, включително и във връзка 
с кризата с коронавируса и ико-
номическото прегряване, които 
експлодират в критичната 
2020 г. – годината на президент-
ските избори в Съединените 
щати. Читателят ще открие 

надежда и нови пътища към 
устойчив демократичен свят.

Преводач е Владимир Герма-
нов.

Чомски за активисти
Deepa Kumar, Islamophobia and  
the Politics of Empire:

Тази книга с интервюта на Ноам 
Чомски просто трябва да се прочете 
в тези смутни времена. Разделена 

на три части, тя започва с острия като 
бръснач анализ на Чомски на неолиберализма, 
империализма, ЕС, ролята на религията в 
политиката, класовата поляризация. Втората 
разглежда президентството на Тръмп и 
излага дългата история на американската 
външна политика, както и други въпроси, като 
здравеопазването, глобалното затопляне и 
образователната политика. Накрая разглежда 
различни варианти - анархизъм, комунизъм и 
социализъм. Това е отличен сборник интервюта, 
които осветляват енциклопедичните знания 
на Чомски по ключовите въпроси на деня и 
непоколебимата му критика към властта на 
глобалния един процент.

Бездната
Ноам Чомски
изд. “Бард”
544 стр., 21,99 лв.

Написан в традицията на 
най-добрите латиноаме-

рикански автори като Исабел 
Алиенде, „За жените и солта” 
преплита историческите съби-
тия с личния избор и поставя 
важни въпроси: за семейните 
тайни и за случайността, на 
която сме подвластни всички.

Куба, 1870 г. В бунтовно за 
острова време Мария-Исабел 
е единствената жена, работе-
ща заедно с мъжете в една от 
тютюневите фабрики. Тя се 

влюбва в мъжа, който чете на 
глас на работниците, а думите 
му посяват в сърцата им 
копнежа за свобода, равенство и 
справедливост.

В наши дни в Маями. Опле-
тена в паяжината на наркотич-
ната зависимост, Джанет се 
бори с несигурността коя е и 
къде е мястото ґ в този свят. 
В живота ґ случайно се появява 
малко момиче, чиято майка е 
арестувана от имиграционни-
те. Самата Джанет е дъщеря 
на кубински имигранти, но не 
познава добре историята на 
семейството си.

От края на XIX век през 
революцията на Кастро до 

днес, когато Куба се опитва 
да намери новото си лице, а 
американската мечта все още 
привлича отчаяните хора към 
своите брегове, „За жените и 
солта” ни прави част от съдба-
та на няколко поколения.

Романът на Габриела Гарсия 
говори с гласовете на жените 
от миналото и настоящето, 
баби, майки, дъщери, кубинки, 
салвадорки… Жени, прекосява-
щи граници, за да дадат шанс 
за по-добър живот на децата 
си. Жени, носещи по кожата си 
спомена за любов, предателства 
и болка, и усещащи по устните 
си вкуса на солта от сълзите си 
–  вкуса на морето...

С гласове на жени

За жените и солта
Габриела Гарсия
изд. “Сиела”
250 стр., 15,90 лв.
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Димков. 
Всички рецепти 
(юбилейно издание)
София Петрова
изд. Millenium
брой стр.: 298
цена: 12 лв.

Имунитетът атакува
Д-р Иля Смитиенко
изд. Ера
брой стр.: 208
цена: 16,99 лв.

Автоимунен  
Палео протокол. 
Готварска книга
Д-р Сара Балантайн
изд. Вдъхновения
брой стр.: 394
цена: 55 лв.

Джю-Джицу. 
Физическо възпитание 
у японците  
(фототипно издание)
Ървинг Ханкок
изд. Хелиопол
брой стр.: 152
цена: 15 лв.

Откровено  
за изневярата
Естер Перел
изд. Изток-Запад
брой стр.: 320
цена: 19 лв.

Живот, който си 
струва да се живее
Франк Мартела
изд. Прозорец
брой стр.: 168
цена: 14 лв.

Време за 
презареждане: 
5 минути
д-р Ранган Чатърджи
изд. Skyprint
брой стр.: 248
цена: 18,95 лв.

Жива мрежа
Дейвид Игълман
изд. Сиела
брой стр.: 360
цена: 17,90 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

До този момент в живота 
на Хари Потър не същест-

вуваше магия. Той живееше с 
противните Дърсли в техния 
дом на улица „Привит Драйв” 
номер 4. Стаята му се намира-
ше в килер под стълбището и 
за единайсет години не бе имал 
нито едно празненство  
за рождения си ден.

Но в един хубав ден една 
сова донася мистериозно 
писмо. Писмо, което го кани 
да учи в невероятно място, 
наречено Училище за магия и 
вълшебство „Хогуортс”. Там 
той открива не само прия-
тели, спорт, който се случва 
на летящи метли и магия във 
всичко – от класните стаи до 
храната, но и великата съдба, 
която е предначертала живота 
му… Ако успее да оцелее в сблъ-
съка с нея.

Продължението
Хари Потър няма търпение 

да се завърне в „Хогуортс” след 

цяло лято без приятели и без 
магия. Но втори курс крие 
неподозирани нови изпитания, 
включително високомерен нов 
преподавател, дух бродник, 
подвизаващ се в момичешката 
тоалетна, и вниманието на 
по-малката сестра на Рон Уизли 
– Джини.

И всичко това става 
направо несъществено, когато 
започват истинските непри-
ятности. Когато някой – или 
нещо – започва да превръща 
учениците в камъни. Може 
би е Драко Малфой, по-опасен 
противник от когото и да 
било? Може би е Хагрид, чието 
тайнствено минало най-сетне 
излиза наяве? Или пък е онзи, 
когото всички в Хогуортс 
подозират от самото начало – 
самият Хари Потър?

Изпъстрена с вълшебни 
пълноцветни илюстрации 
и интерактивни хартиени 
елементи, дело на студиото, 

Невероятно издание

1: Хари Потър и Философският 
камък (дизайн и илюстрации 
MinaLima)
Дж. К. Роулинг
изд. “Егмонт”
368 стр., 65 лв.

носител на редица награди – 
MinaLima, това невероятно 
издание на първата книга от 
поредицата „Хари Потър” ще 
омагьоса и плени читатели от 
всички възрасти.

2: Хари Потър и Стаята 
на тайните (дизайн и 
илюстрации MinaLima)
Дж. К. Роулинг
изд. “Егмонт”
400 стр., 69 лв.

Алойшъс Арчър, новият 
герой на Дейвид Балдачи.

Ветеран от Втората 
световна война.

Бивш затворник. Частен 
детектив.

Рино, Невада, 1949 г. След 
като е доказал, че е невинен, и 
е излязъл от затвора, Арчър 
се нуждае от ново начало. 
Затова се отправя към За-
падното крайбрежие, където 
според слуховете човек може 
да спечели много пари, стига 
да е трудолюбив, късметлия 

или престъпник. Или и три-
те едновременно. По пътя 
си той се отбива в казино в 
Невада, където се запознава с 
очарователната танцьорка 
Либърти Калахан. Двамата 
потеглят на пътешествие, 
изпълнено с опасности и изне-
нади, защото не само Арчър 
крие тайни от миналото си.

Бей Таун, Калифорния. 
В този град, смятан от 
мнозина за Рай на Земята, 
Арчър открива Уили Даш, 
легендарен частен детектив, 

при когото иска да изучи 
занаята. И скоро е натова-
рен със задачата да разследва 
кой се опитва да манипулира 
местните избори. В два 
последователни дни в елитен 
клуб в града са убити двама 
души, които не са свързани 
по никакъв начин. Или поне 
така изглежда.

Бляскавият Бей Таун лесно 
може да се превърне в лобно-
то място на Арчър.

Преводач е Милко Стои-
менов.

Нова кримка с Арчър

Комарджията
Дейвид Балдачи
изд. “Обсидиан”
440 стр., 20 лв.
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Защо е важно да допускаме 
грешки, за да учим по-добре? 

Защо оценките от изпити не са 
най-добрият показател за успех 
в живота? Какво е общото 
между Роджър Федерер, Чарлз 
Дарвин, Майкъл Крайтън, Ван 
Гог, Харуки Мураками и Джанго 
Райнхард? Как свободното екс-
периментиране и пробването 
на най-различни неща може да ни 
помогне да успеем там, където 
тесните специалисти  

Радикално различен подход

Размах
Дейвид Епстийн
изд. “Сиела”
360 стр., 18,90 лв.

се провалят?
В книгата „Размах” журналис-

тът Дейвид Епстийн описва 
един радикално различен подход 
към човешкото развитие, 
според който истинската сила 
на нашия ум не е в заучаването 
на някакъв занаят, спорт или 
метод до съвършенство, а в екс-
периментирането, правенето 
на нови връзки, откриването на 
неподозирани неща. 

Много експерти настояват, 
че ако искате да развиете едно 
умение, да свирите на инстру-
мент, да станете лидер в дадена 
област, трябва да започнете 
своята подготовка много рано – 

още от дете. Но един по-внима-
телен поглед към биографиите 
на успешните хора показва, че 
твърде често се случва точно 
обратното. Ранната специа-
лизация по-скоро е изключение, 
а мнозина Нобелови лауреати, 
шампиони, световноизвестни 
музиканти и милиардери са 
преминали през много различни 
области, експериментирали са с 
различни професии и са се учели 
от своя опит, като именно 
този разностранен опит им е 
дал основата и вдъхновението 
да направят неща, за които 
тесните специалисти изобщо 
не биха се досетили.

Германският писател 
Книстер ни е добре познат. 

Поредиците му романи за Йоко 
и за Лили Чудото може да се 
открият в почти всеки дом, в 
който има деца. И то не само 
в България, а и в още 35 страни 
по света. Новата книга „Йоко 
– моят необикновен приятел” 
е адаптация по сценария на фил-
ма, излязъл през 2012 г. И макар 
филмът да е направен по моти-
ви от трите книги, познати 
и на българските деца, „Йоко – 
моят необикновен приятел” 
разказва една различна история, 
в която героите се появяват 
в нова светлина и откриват 
нови неща за себе си, благодаре-
ние на срещата си с Йоко. 

А кой е Йоко ли? Едно малко 
очарователно йети, което изне-
надващо нахлува в къщичката на 
дървото на Пиа и заедно с това 
в живота ґ. Казват, че можеш 
да видиш йети само тогава, 
когато наис-
тина имаш 
нужда от 
него. Дали 

и с Пиа е така? Тя наскоро е 
загубила баща си, когото много 
обича. Светът ґ се струва 
мрачен, ужасен и безнадежден 
и никой не е в състояние да я 
развесели. Дори най-добрият ґ 
приятел Лукас. Всичко и всички 
я дразнят и точно тогава се по-
явява Йоко. Малкото пухкаво 
космато същество обича да спи 
във фризера, да яде замразена 
храна, да танцува и да се хвърля 
от лудория в лудория. С него 
никога не е скучно! По петите 
му обаче е зъл ловец на живот-
ни, който иска да спечели пари 
от йетито… Пиа не може да 
остави приятеля си в беда. 
Трябва да защити Йоко и да го 
спаси от ловеца!

„Това е книга за детето в мен 
– споделя Книстер. – За детето 
във всеки един от нас, независи-
мо от възрастта му.”

Очарователно
йети

Познаваме ли 
онези, които 
обичаме?

Йоко
Книстер

изд. “Фют”
120 стр., 8,99 лв.

Ново начало. Това мотивира 
Сейди и Уил Фоуст да изос-

тавят познатия и динамичен 
живот в Чикаго, за да се премес-
тят с двете си деца в спокойно 
островно градче в щата Мейн. 
На вратата на новия им дом 
ги посреща Иможен – 16-годиш-
ната племенница на Уил, която 
наскоро е изгубила майка си. От 
пръв поглед личи, че намръще-
ната тийнейджърка не желае 
да има нищо общо с новите 
си настойници, а призрачната 
къща, която още пази спомена за 
трагичната смърт на сестрата 
на Уил, прави адаптацията на 
семейство Фоуст още по-труд-
на. Скоро след като се нанасят, 
страхът придобива ново лице. 

Жената от съседната къща е 
открита мъртва в дома си, 
а виновен за убийството все 
още няма. Всеки е заподозрян, 
включително новодошлите. 
Сейди приема новината за 
извършеното престъпление най-
лично. Водена от собствените 
си страхове и подозрения, тя 
започва свое разследване, което 
открехва вратата към минало-
то. А оттам надничат лицата 
на непознати жени, чиито 
съдби се оказват преплетени с 
нейната. Колкото повече нау-
чава Сейди, толкова повече се 
оплита в мрежа от тайни, ин-
триги и лъжи. И бързо разбира, 
че истината е много по-опасна, 
отколкото е предполагала.

Другата жена 
Мери Кубика
изд. “Софтпрес”
368 стр., 18,99 лв.
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След ненавременната му 
смърт неговата асистентка 

и дългогодишен приятел Лори 
Уливър довършва пътеводителя, 
като умело събира уникалните 
му мисли, наблюдения и възпри-
ятия за местата, където е бил, 
и за храната, която е опитал. 
Включва и собствените си 
спомени за съвместните им 
пътувания, както и есета от 
близки, приятели и колеги.

Ненаситен пътешественик, 
Бурдейн е сменил около 12 пас-
порта през живота си, посетил 
е близо 100 държави през 250-те 
дни годишно, в които е бил на 
път. С „Кулинарни пътешест-
вия” той ни отвежда до най-лю-
бимите си места в 43 държави 
– от Австралия и Бразилия през 
Виетнам, Корея, Финландия и 
Франция, Индия и Израел, Мекси-
ко и Мароко, Перу и Португалия 

Мери Хортън е доволна от 
комфорта на уединения си 

живот... докато не среща Тим. 

Млад мъж с външния вид на 
древногръцки бог и ума на дете. 
Нежен изгнаник в един жесток и 
неумолим свят, красивият млад 
мъж озарява дните на Мери с 
момчешката си невинност. Той 
ще разбие подредения и порядъ-
чен живот на самотната жена 
на средна възраст със забране-
ното обещание за една много 

специална любов.
Колийн Маккълоу е написала 

затрогващ и красив роман с 
изключителна емоционална 
дълбочина. Майсторското бо-
равене с думите открива тайни 
за живота, които всеки е знаел, 
но до този момент не е могъл 
да изрази.

Преводач е Вяра Стефанова.

Много
специална любов

Тим
Колийн Маккълоу
изд. “Бард”
256 стр., 16,99 лв.

Незавършената 
книга на Бурдейн

Кулинарни пътешествия. 
Световен пътеводител  
без цензура
Антъни Бурдейн
изд. “Кръгозор”
504 стр., 30 лв.

Антъни Бурдейн:

Пътешествията невинаги са лесни. Невинаги 
са комфортни. Понякога носят болка, дори 
разбиват сърцето ти. Но това е добре, защото 

пътешествията те променят, трябва да те променят. 
Те оставят следа в спомените ти, в съзнанието ти, в 
сърцето и върху тялото ти. Взимаш нещо със себе си. Да 
се надяваме, че и оставяш нещо хубаво  след себе си.

ята и на живота. Той е въплъще-
ние на любовта на Антъни Бур-
дейн към целия свят и напомняне 
как да подредим приоритетите 
си следващия път, когато успеем 
да тръгнем на пътешествие по 
неговите стъпки.

Преводач е Илия Илиев.

до Танзания, Хърватия и Япония. 
Този забавен, практичен и 

откровен пътеводител предлага 
съвети как да стигнете до тези 
страни, къде да забавите ход, да 
спрете и да похапнете, какво да 
си поръчате и какво да избягва-
те. Но акцентът винаги е върху 
любовта и връзката на Бурдейн 
с даденото място, с неговите 
преживявания там и с начините, 
по които храната се преплита с 
местната култура и традиции.

„Обичам атмосферата – казва 
той. – Не искам списък с най-доб-
рите хотели или ресторанти. 
Искам да чета художествена 
литература за мястото и 
наистина да усещам какво е това 
място.”

За почитателите на Антъни 
Бурдейн този пътеводител е 
горчиво припомняне на всичко, 
загубено със смъртта му, но и 
по някакъв жизнерадостен начин 
празник на храната, на пътувани-

В преследване  
на светлината
Оливър Стоун
изд. Колибри
брой стр.: 488
цена: 25 лв.

Изворът на 
младостта
Свен Вьолпел
изд. Изток-Запад
брой стр.: 224
цена: 18 лв.

Човекът е  
само 10% човек
Алана Колън
изд. Кръгозор
брой стр.: 320
цена: 20 лв.

8 пророчества 
на Стивън Хокинг
Игор Прокопенко
изд. Бард
брой стр.: 240
цена: 16,99 лв.

Конспирацията 
Старгейт
Лин Пикнет, 
Клайв Принс
изд. Бард
брой стр.: 512
цена: 19,99 лв.

Втората световна 
война Т.1
Антъни Бийвър
изд. Изток-Запад
брой стр.: 492
цена: 35 лв.

Антарктическа кухня 
Христо Пимпирев, 
Хавиер Качо, 
Иглика Трифонова
изд. Егмонт
брой стр.: 288
цена: 49,90 лв.

Йордан Йовков
Панко Анчев
изд. Захарий Стоянов
брой стр.: 234
цена: 15 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg
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„Феновете на Ники 
Френч ще поискат 
едно-единствено 
нещо, след като 
прочетат тази 

книга: още.“
Suspense 
Magazine

Разпилян ум. 
Произход и лечение на 
синдрома на дефицит 
на вниманието
Габор Мате
изд. Кибеа
брой стр.: 400
цена: 20 лв.

Успяващите деца
Мишел Борба
изд. Сиела
брой стр.: 360
цена: 17 лв.

Как Исландия 
промени света
Егил Бяртнасон
изд. Ера
брой стр.: 272
цена: 16,99 лв.

Неверест
Максим и Стефан 
Иванови
изд. Вакон
брой стр.: 352
цена: 21 лв.

Таро подредби. 
Разположения на 
картите и техники 
за ефективност на 
сеансите с Таро
Барбара Мур
изд. Аратрон
брой стр.: 255
цена: 16 лв.

Реална магия
Дийн Радин
изд. Бард
брой стр.: 304
цена: 17,99 лв.

Тайните на Марс
Хули Леонис
изд. Апостроф
брой стр.: 192
цена: 15 лв.

Книгата с мъдростта 
на Руми 
Мариам Мафи
изд. Хермес
брой стр.: 272
цена: 17,95 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Преди да се прочуе с „Взвод” 
в средата на 80-те години, 

Оливър Стоун е бил раняван 
във Виетнамската война, писал 
е с години сценарии, останали 
нереализирани, докато си изкар-
ва хляба с непрестижни работи 
в Манхатън. Стоун, вече на 
75, си припомня годините на 
творческо съзряване с всички 
успехи и провали: репетиции с 
Ал Пачино за филм, който така 
и не е заснет; потискащите 
демони на пристрастеността 
към кокаина; провала на първи-
те му два филма; рискованото 
му проучване на терен сред 
наркокартелите в Маями за 
сценария на „Белязания”.

„В преследване на светлина-
та” е завладяващ поглед отвът-
ре към преломния за Холивуд 
период на 70-те и 80-те години.

Поглед 
отвътре 
към Холивуд

В преследване  
на светлината
Оливър Стоун
изд. “Колибри”
488 стр., 25 лв.

Ще успее ли Фрида Клайн 
да защити тези, които 

обича?
Психотерапевт с добра 

практика, любител на Лондон, 
човек с принципи, консултант 
на полицията – Фрида Клайн е 
много неща. А сега тя за поре-
ден път се озовава в центъра 
на ужасяващ криминален случай. 
Мъртво тяло е открито под 
дъските на пода... в собстве-
ната ґ къща. И това е само 
началото.

Фрида е убедена кой стои 
зад кървавото послание, но 

опасността дебне от неподози-
рани места. Броят на жертви-
те расте, а с него и усещането, 
че нещо не се връзва. Докато 
убиецът предприема следващи-
те си ходове, старият живот 
на Клайн все повече изглежда 
като мъгляв сън.

Полицията е объркана в 
заплетените събития, а Фрида 
осъзнава, че ще трябва да спре 
убиеца, преди той да стигне до 
любимите ґ хора... и преди да е 
станало късно.

Преводач е Антоанета 
Тошева.

Най-прочутият от 
всички романи на 

Стоун разказва историята 
на Винсент ван Гог – блес-

Епичен роман

Жажда за живот
Ървинг Стоун
изд. “Изток-Запад”
448 стр., 29,90 лв.

Призори  
в неделя
Ники Френч
изд. “AMG-Publishing”
468 стр., 19,95 лв.

Още

тящ художник, страстен 
любовник и предполагаем 
луд. Като описва тежките, 
изпълнени с разочарование и 
болка дни на младия Винсент 
като продавач в Холандия 
и проповедник на болни и 
умиращи миньори в Белгия, а 
после годините му на възход 
във Франция, където той 
се среща с редица известни 
художници и открива истин-
ското си призвание, авторът 
ни запознава с драматичния и 
бурен живот на знаменития 
творец, с трескавата му 
любов към изискани жени и 
пропаднали проститутки, 
както и със създаването на 
картините, заради които е 
бил прокълнат, преди да бъде 
провъзгласен за гений.

Епичният роман е базиран 
на колекция от писма между 
Винсент и брат му Тео, как-
то и на дългогодишни проуч-
вания на самия Ървинг Стоун. 
По него е заснет награден с 
„Оскар” филм с участието на 
Кърк Дъглас.

Преводач е Сидер Флорин.
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Първи въпроси и 
отговори: Какво са 
облаците?
изд. Фют
брой стр.: 12
цена: 10,90 лв.

Знаете ли че...? 
Динозаврите 
изд. Фют
брой стр.: 48
цена: 9,90 лв.

Откриватели: 
Светът на пчелите 
(Енциклопедия с 
капачета)
изд. Фют
брой стр.: 14
цена: 17,90 лв.

Весела Коледа/ 
Книжка с пъзели
изд. Посоки 
брой стр.: 10
цена: 11,99 лв.

 
 
Пес патрул: 
Пухкави лепенки
изд. Егмонт
брой стр.: 12
цена: 11,90 лв.

Моята първа книга 
за лека нощ: 
Мечо Пух
изд. Егмонт
брой стр.: 72
цена: 14,90 лв.

В джобчето ми 
дрънкат семки 
и бонбонки
изд. Златното пате
брой стр.: 160
цена: 11,90 лв.

Динозаври, 
панди, любимци. 
Активна книга 
с игри
изд. Дивертино
брой стр.: 32
цена: 14,99 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Два мъртви вълка. Кървава 
гангстерска разправа. Безпо-

щадна наемна убийца. За няколко 
денонощия животът в иначе 
спокойния шведски град Хапа-
ранда, разположен на границата 
между Швеция и Финландия, 
се преобръща надолу с главата. 
Предстои горещо, напрегнато, 
безжалостно лято… А авторът 
Ханс Русенфелт отдавна е дока-
зал, че умее да създава напреже-
ние и да държи читателите и 
зрителите на нокти. Той има 
зад гърба си седем суперуспешни 
криминални романа, написани 
съвместно с Микаел Юрт.  Сега 
Русенфелт ни поднася „Вълче 
лято” – първият му самосто-

ятелен трилър, чиито права 
за издаване са продадени вече в 
близо 30 страни. 

В гориста местност в 
покрайнините на Хапаранда 
немски турист се натъква на-
отровена вълчица. Мъртвите 
вълци впоследствие се оказват 
два – освен вълчицата е загинало 
и вълче. В стомасите им вете-
ринарите намират човешки 
останки. След мащабно пре-
търсване на околния периметър 
полицията открива разкъсания 
мъртвец. Той обаче не е убит 
от вълците. По тялото му 
има огнестрелна рана и личат 
наранявания от сблъсък с кола. 
Кой е този мъж? Как и защо се е 

озовал близо до Хапаранда?
„Вълче лято” поставя 

началото на нова криминал-
на поредица за полицайката 
Хана Вестер – жена със силен 
характер, която животът е 
изправил пред не едно или две 
изпитания. 

Преводач е Ева Кънева.

През 2010 г. професор Крис-
тенсен изнася въздейства-

ща реч пред дипломиращите се 
възпитаници на Харвардското 
бизнес училище. В нея той 
споделя прозренията, до които 
е достигнал със студентите 
си, прилагайки бизнес теориите 
към аспекти от личния живот. 
Речта е паметна не само 
защото разкрива житейската 
философия на Кристенсен, но и 
защото той я изнася в повра-
тен за него период, в който 
се бори с тежко заболяване. 
Впоследствие концепцията на 
речта е доразвита в настояща-
та книга, като се акцентира 
върху три основни въпроса: 

 Как мога да съм сигурен, 
че ще намеря удовлетворение в 
кариерата си? 

 Как мога да съм 
сигурен, че личните ми 
взаимоотношения ще се 
превърнат в траен 
източник на 
щастие? 

 Как да из-
бегна опасността 
да компрометирам 
почтеността си? 

Авторите не дават 
готови отговори на тези 
въпроси, нито доказана 
формула за щастие и успех. 
Изложените теории ще ви 
помогнат сами да намерите 

отправната точка към живо-
та, към който се стремите. 
Както и да вземете онези 
решения, които ще доведат до 
категоричен и удовлетворяващ 
отговор на въпроса „Как бихте 
оценили живота си?”.

Преводач е Даниел Пенев.

Първият самостоятелен 
трилър на Русенфелт

Вълче лято
Ханс Русенфелт

изд. “Емас”
424 стр., 19,90 лв.

Как ще оцените 
живота си?
Клейтън Кристенсен, 
Джеймс Олуърт 
и Карън Дилън
изд. “Хермес”
224 стр., 15,95 лв.

Нетрадиционен подход
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Корабът „Нарцис”. Присъст-
ват Олга Ламуру, протеже 

на кинаджията Симон Бежар; 
богатата Едма Боте-Льобреш 
и скучният ґ съпруг; прелъсти-
телният Жюлиен Пейра; Ерик 
Льотюйе и срамежливата му 
съп руга Кларис, която безус-
пешно се опитва да се скрие зад 
грима си. Тя именно е „гримира-
ната жена”, която интригува 
и вълнува. И която се влюбва в 
Жюлиен. Историята се запли-
та, напрежението сред пасаже-
рите се покачва и светските 
пози започват да изглеждат и 
жалки, и смешни.

Остра наблюдателност, дъл-
бок психологизъм, ясен рисунък, 
емпатия, нелишена от известна 
жестокост, елегантност на 
фразата – все характерни черти 
от почерка на голямата Фран-
соаз Саган.

Преводач е Красимир 
Петров.

Много хора питат Лиз 
Бурбо какво прави, за да 

изглежда толкова млада, и как 
така не губи неизчерпаемата 
си енергия с възрастта. В тази 
книга тя разкрива своите 
тайни за здраве, душевно спо-
койствие и дълголетие, които 
са приложими за хора на всяка 
възраст. Като показва как да 

Вслушвайте се 
в нуждите си

Как да останем 
млади и енергични

Лиз Бурбо
изд. “Enthusiast”
224 стр., 16 лв.

Едно момче и неговата играч-
ка ще променят всичко…
Джак обича своята детска 

играчка Дър Пиг. Дър Пиг ви-
наги е бил до него, и в добро, 
и в лошо. Докато веднъж на 
Бъдни вечер не се случва нещо 
ужасно – Дър Пиг изчезва. Но 
Бъдни вечер е нощ на чудеса и 
загубени неща. Нощ, в която 
всичко може да оживее, и 
играчките дори. А най-новата 
играчка на Джак – Колед-
ния Прасчо, макар досаден 
заместител на Дър Пиг, има 
смел план. Заедно с Джак да 
се отправят на вълшебно 
пътешествие и да потърсят 
изгубеното, за да спасят 
най-добрия приятел, който 
момчето познава...

Как се спасява 
приятел

Коледния Прасчо
Дж. К. Роулинг
изд. “Егмонт”
320 стр., 29,90 лв.

зареждате с енергия не само 
тялото, но и ума и душата 
си, Лиз Бурбо оборва широко 
разпространените представи 
за остаряването и доказва, че с 
осъзнаване и вътрешна работа 
всяка следваща година от живо-
та ви може да бъде изпълнена с 
повече радост и смисъл.

Тази книга е за всички, незави-
симо от възрастта и пола. Тя 
предлага ясни и прости методи 
за това:

 как да забавите стареене-
то на физическо, емоционално и 
ментално ниво;

 как да възстановите изгу-
бената си енергия;

 как да съхраните и увели-
чите естествената си енергия;

 как да се вслушвате в 
нуждите си;

 как да изпитвате по-
малко стрес и емоции, които 
са основни причини за загубата 
на енергия и преждевременното 
стареене.

Всекидневното прилагане 
на тези конкретни действия 
на практика ще ви позволи да 
останете в добра физическа 
форма и да запазите духовна 
хармония с нещата, които ви 
заобикалят.

Преводач е Гергана Соколова.

Голямата 
Франсоаз Саган

Гримираната жена
Франсоаз Саган
изд. “Колибри”
528 стр., 22 лв.

„Моето най-велико прик-
лючение” e зашеметя-

ваща история за лидерство, 
която ще покаже на всички, 
занимаващи се с бизнес, как да 
бъдат по-успешни. Робърт 
Айгър оглавява най-извест-
ната медийна и филмова 
компания в света през 
2005 г. Вече със сериозен 
опит като изпълните-
лен директор на АВС зад 
гърба си, той залага на високо 
качество на продукцията и 
на новите технологии, голяма 
част от които създадени от 
неговите служители. Днес, 
след 15 години управление на 
Робърт Айгър, „Уолт Дисни 
Къмпани” са най-големите в 
развлекателната индустрия – 
техни са „Пиксар”, „Марвел”, 
„Лукасфилм” и „Туентиът 
Сенчъри Фокс”.

Какво мотивира един човек 
да се нареди сред най-добрите? 
Какви са ценностите, които 
го водят по нелекия път на 
лидерството? Автобиографи-
ята на Робърт Айгър отгова-
ря на въпросите, които всеки 
млад човек си задава – как да 

пробия, как да успея, как да се 
задържа на върха?

Дълги години всички чакаха 
Боб Айгър да сподели своите 
тайни. Сега той ги разкрива и 
те са смайващи... адски готино 
и откровено четиво.

Преводач е Сибин Майна-
ловски.

Моето най-велико 
приключение
Робърт Айгър
изд. “HYBRID BOOKS”
288 стр. + 8 цв.сн., 
м.к. 21,90 лв., тв.к. 26,90 лв.

Урок по 
лидерство 
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Госпожа Армитидж. 
Кралицата на пътя
Куентин Блейк
изд. Enthusiast
брой стр.: 32
цена: 14 лв.

По покривите
Катрин Ръндъл
изд. Таралеж
брой стр.: 292
цена: 17,99 лв.

Шантавата 
министърка
Доминик Демерс
изд. Прозорче
брой стр.: 80
цена: 7,90 лв.

Пиратска яхния
Нийл Геймън
изд. Арт Лайн Студиос
брой стр.: 44
цена: 30 лв.

Изобретения, 
вдъхновени  
от животните 
Кристиан Дорион; 
Госия Херба
изд. Пан
брой стр.: 78
цена: 19,90 лв.

Хроники. 
Наука и технологии 
(Пътуване през 
историята)
Петер Хус
изд. Timelines
брой стр.: 80
цена: 42 лв.

Древногръцки 
истории: 
Градският мишок и 
спартанският дом
Тери Диъри
изд. Сиела
брой стр.: 64
цена: 7,90 лв.

Легендата за крал 
Артур и рицарите на 
Кръглата маса
Маури Кунас
изд. Дамян Яков
брой стр.: 74
цена: 14 лв. 

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Историята на едно семей-
ство, въвлечено в поредица 

от конфликти, тайни, обрати, 
мистерии и суеверия.

Главната героиня минава през 
множество изпитания, срещи 
и раздели, преди да създаде 

семейство и да осинови две мо-
мичета. Съдбата ґ е отредила 
дарбата да разгадава стъпките 
на човека, редейки пасианс с тес-
те старинни странни карти, 
и да разкрива отклоненията 
на хората от предначертания 
план на душите им. Животът 
я сблъсква с рождената майка 
на двете ґ осиновени дъщери, 
на която тя разкрива тайните 
си, преди да умре. Конфликтът 
между двете сестри, оплете-
ни в любовен триъгълник, и 
съдбата на извънбрачното 
дете, родено от забранена 
любов, са в основата на тежки 
избори и сериозна вътрешна 
трансформация на останалите 
герои. Огром на роля в истори-
ята изиг рава изхвърленото на 
улицата куче, което не просто 
спасява живота на един от 
главните герои, но и го прово-
кира да открие истинските 
ценности в живота.

Човешкият свят, разделен на 
черно и светло, ад и рай, лъжа и 
истина, его и душа се разкрива 
чрез история, наситена с пре-
дизвикателства и болка.

Георги Тошев:

“Пасиансът на архангелите” е книга за 
греха и покаянието. Обяснение в любов към 
живота. След успеха на първия си роман 

“Живот в скалите” Мария Лалева поема по нов път в 
литературата. Предлага игра на карти. Пасианс, в 
който смъртта и прошката се срещат. Пасиансът 
е игра на търпение. В живота смирението е ключът 
към щастието.

Мира Добрева:

Безчисленото небесно множество от ангели 
се е спускало над ръката на Мария. Тъкмо 
безплътните им същества придават 

такава поразяваща сила на тази книга - иначе тя 
би била повече човешка. А сега не е. A там, където са 
ангелите, там е доброто. Прочетеното в този роман 
е като избавление.

Силвия Лулчева:

Книга за светлината, която носим, а я 
търсим другаде! Книга за силата, с която 
сме родени, а се учим да загубим, за да я 

градим наново! За Любовта, за която трябва да се 
събудиш! Книга за човекознанието, в което човек 
опознава Бог, опознавайки себе си!

Предизвикателства и болка

Надникнете зад завесата на 
здрача и разберете защо 

това, от което трябва да се 
страхуваме най-много, сме ние 
самите.

В този сборник ще се срещне-
те с четири бележити и смразя-

ващи кръвта разказа: „Легендата 
за Слийпи Холоу” и „Дяволът 
и Том Уокър” на Уошингтън 
Ървинг, „Ужас” на Джон Беруик 
Харууд и „Вампирът” на Джон 
Уилям Полидори.

Преводач е Йоана Чолева.

Нещо зло 
дебне в мрака

Легендата  
за Слийпи Холоу  
и други мрачни  

истории
Джон Беруик Харууд,  

Джон Уилям Полидори,  
Уошингтън Ървинг

изд. Асеневци
172 стр., 15,95 лв.

Пасиансът 
на архангелите
Мария Лалева
изд. “Книгомания”
424 стр., 18 лв.
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  стара цена 11 лв. 

НОВА:          лв.

ТЪРСЕТЕ В НАЙ-БЛИЗКИЯ

Промоцията е валидна от 
07.11.2021 г. до 06.12.2021 г. вкл. 

или до изчерпване на количествата 
в книжарници ХЕЛИКОН. 

Кампанията не е валидна 
за онлайн покупки на Helikon.bg

НАПРАВИ ТОЧНИЯ ПОДАРЪК

ВАУЧЕР за книги от
ХЕЛИКОН




