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ИСТОРИЯ

РАЗТЪРСВАЩА 
ИЗПОВЕД

Eдно е да имаш подозрения,  
друго – да можеш да ги докажеш.  

Мъжът е умен, търпелив  
и винаги една крачка пред  

правоохранителните органи.
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За книгите и хората





В началото на есента, като 
тръгна пак на детска 

градина, внукът ми Крис не 
беше особено щастлив. Нужно 
му бе време да свикне пак с 
ранното ставане, навличането 
на дрешките, закарването му 
с колата, изоставянето му от 
„мамито”(!) Все разбираеми и 
необходими действия, ала... 
гадни.

Една неделна сутрин, още съ-
нен, той жуми под завивката и 
пита с плачлив гласец майка си: 

- Днес ще ходя ли на градина?
- Няма, мами, днес е неделя – 

отвръща му успокояващо тя. 
– Утре ще ходиш.

В понеделник ситуацията се 
повтаря: 

– Днес ще ходя ли на градина?
– Да, майче днес ще ходиш.
След кратка пауза Крис 

въздъхва съкрушено:
– Днес утре ли е? 
Ех, мило мое внуче! Оценявам 

пъргавото ти четиригодишно 
мозъче, както и сладурския ти 
оксиморон, който създаваш 
неволно, ала толкова житейски 
правдив! Още не си даваш смет-
ка, но животът тепърва ще те 
сблъсква с плаващите пясъци 
на времевите условности, на 
завръщащите се отлагания, на 
всичко онова, което привидно 
е парадокс, а в действителност 

– неотменима логика. Не мисли, 
че ние, възрастните, не се из-
правяме непрекъснато пред по-
добни предизвикателни задачи 
и трябва да ги решаваме бързо 
и в движение, ако не искаме да 
изостанем... От какво обаче?

Вкопчени в своето напрег-
нато днес и устремени към 
връхлитащото ни утре, от 
което очакваме непременно 
хубавини, даваме ли си сметка 
какво губим и оставяме във вче-
ра? Мислим си, че ставаме все 
по-оправни, мъдри и успешни, че 
с преодоляването на все повече 
препятствия, трупаме като в 
някаква банкова сметка все по-
ценни и нужни ни дивиденти. 
Че житейският опит и прони-
цателност ни придават нова 
и нова принадена стойност, 
която се калкулира неведомо 
къде и вдига цялостната ни 
цена. Че да, може във физически 
план да обедняваме откъм гъв-
кавост, сръчност и умения, но 
в ментален, духовен и всякакъв 
друг, свързан с онова под черепа 
ни, сме едни все по-големи бо-
гаташи, при това – ако не сме 
прекалено егоцентрични – от 
онези от тях, които на драго 
сърце сe разделят с богатство-
то си за благотворителни цели 
и хуманни каузи.

След толкова години все 
повече недоумявам защо правим 
всичко това. Защо непрекъсна-
то разчепкваме, анализираме, 
усвояваме, а всъщност разпар-
четосваме един свят, поначало 
единен и прост, разчленявайки 
го на все по-умножаващо се 
количество съставни части, 

от които като от руда да 
извлечем всичко до прашинка, 
додето накрая не остане нищо? 
Защо упорито бягаме от ця-
лостността, за да се превърнем 
във все по-тесни специалисти, 
толкова тесни, че през нас вече 
не може да се промуши нищо, 
което е едновременно ценно, 
красиво и безсмислено? Защо 
все по-нетърпеливо и неистово 
копнеем утрето ни да е още 
днес, сега, на секундата? Страх 
ни е, че ако дойде, когато му е 
ред, няма да го дочакаме ли? Или 
просто днесът ни е скучен?

Но ако той ни е скучен, с как-
во утрето, което яростно и 
неуловимо нахлува в него с всяка 
секунда, ще го промени? Чиста 
неврастения. Задъхани, мъчещи 
се да надбягаме тия край нас 
и страдайки, когато нас ни 
надбягат, търчим в някакъв 
глупав маратон, а зад гърба ни 
остават раздраните безплътни 
билбордове на преодолените 
миражи и неосъществените 
реалности.

Крис, въпреки неудобствата, 
радвай се, че ходиш на детска 
градина. Как бих искал и аз да 
съм там, до теб, и да си дърпа-
ме камиончето един на друг от 
ръцете. Да удряме барабанчето 
в такт с музиката, излизаща 
изпод лъка на цигуларката. Да си 
мокрим косите с теб и Васко 
от кофата за вода. Да редим, 
изплезили език, картонени 1 до 
1, 2 до 1, 9 до 1 и да съобщаваме 
на глас кое число се получава. 

И да сме сигурни, че скоро, 
в някоя ясна и топла вечер, ще 
успеем да преброим звездите.

Днес утре ли е?

Верният тон на 
хубавите книги
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ново остава нагоре надолу връща се

Книга за любовта, 
приятелството  
и смъртта

Възхитителна! Само така 

мога да опиша дебютният ро-

ман на Мариан Кронин. „Стоте 

години на Лени и Марго“ е една 

от онези редки книги, които ще 

докоснат сърцето и душата 

ви. Ще ви разтърсят, разсмеят 

и разплачат. Сърцераздирател-

на, но въпреки това възхити-

телно забавна и различна. Една 

книга за любовта, приятел-

ството и смъртта. 

Лени Петерсон е на седем-

найсет, а Марго е на осемдесет 

и три. Заедно те са прекарали 

общо сто години на тази земя. 

На пръв поглед различни, а 

всъщност толкова еднакви, те 

не са като другите терминално 

болни, движат се с друга сила, 

която намират само една в 

друга – силата на приятел-

ството. Заедно те решават да 

нарисуват сто картини, изоб-

разяващи едни от най-памет-

ните им истории – за любов и 

скръб, за доброта и нежност, 

за звезди и галактики. Исто-

рии, разказващи живота на 

тези две незабравими жени и 

техните премеждия. И макар 

дните им да са отброени, това 

не ги спира да живеят живота 

си заедно, ден за ден. 

Не зная дали ще доживея 

своя стотен рожден ден, но 

знам, че аз вече изживях свои-

те сто години с Лени и Марго.

КРИСТИНА 
КОСТАДИНОВА, 
ХЕЛИКОН 
ГОРНА ОРЯХОВИЦА

К Н И Ж А РЯ Т 
ПРЕПОРЪЧВА

ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Пасиансът на 
архангелите
Мария Лалева
Книгомания

Живот в скалите
Мария Лалева
Книгомания 

Комарджията
Дейвид Балдачи
Обсидиан 

Глина
Виктория Бешлийска
СофтПрес

Островът  
на изгубените  
дървета
Елиф Шафак
Анишър

Времеубежище 
(трето издание)
Георги Господинов
Жанет 45

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

Девет живота
Даниел Стийл
Бард

Гладни сърца
Веселина Седларска
Сиела

У дома за Коледа
Джени Хейл
Хермес

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1800 
лв.

1500 
лв.

1599 
лв.

1500 
лв.

1595 
лв.

2000 
лв.

1990 
лв.

1899 
лв.

2000 
лв.

1500 
лв.

Моята кухня.  
Здравословни рецепти
Силвена Роу
A&T Publishing

Тънкото изкуство 
да не ти пука
Марк Менсън
Хермес

Щастието ти отива. 
Пътеводител за по-добър 
живот
Тина Търнър
Locus

Богат татко, 
беден татко
Робърт Кийосаки
Анхира

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

Да прецакаш дявола
Наполеон Хил
AMG Publishing

Подсъзнанието 
може всичко
Джон Кехоу
ИнфоДар

Rainbow in the Dark. Рони 
Джеймс Дио - Автобиография
Рони Джеймс Дио,  
Уенди Дио, Мик Уол
Сиела

3

4

5

6

7

8

9

10

3499 
лв.

1595 
лв.

1800 
лв.

1595 
лв.

2000 
лв.

1495 
лв.

1490 
лв.

1800 
лв.

НЕХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Измамна реалност
Стойчо Керев
Бард

Алманах. По следите 
на България
Пламен Павлов, 
Людмил Спасов
A&T Publishing

1

2
2199 

лв.

3490 
лв.

За книгите и хората
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Интересен 
експеримент

ДИМИТРИНА 
ГЕОРГИЕВА, 

ХЕЛИКОН БУРГАС 2

К Н И Ж А РЯ Т 
ПРЕПОРЪЧВА

ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ

Теория и практика 
на психологическото 
консултиране
Минко Хаджийски
Фабер

Подари на любимия
Оги Благов
Фондация-Буквите

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

Силата на Настоящето
Екхарт Толе
Кибеа

Островът на 
изгубените дървета
Елиф Шафак
Анишър

Седемте навика на високо 
ефективните хора
Стивън Кови
Кибеа

Колебание - Кн.3 Копнеж
Трейси Улф
Егмонт

Йордан Радичков. 
Дума, разказ и тъга
Инна Пелева
Просвета

Умни пари. Твоят 
наръчник по лични финанси 
и инвестиране в България
Стойне Василев
Сиела

Задачи по обща и 
неорганична химия
А. Шубанова, П. Василева, 
Т. Апостолова
Регалия-6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1500 
лв.

2699 
лв.

400 
лв.

960 
лв.

900 
лв.

800 
лв.

1799 
лв.

800 
лв.

2199 
лв.

500 
лв.

ТИЙН КНИГИ

Коледния Прасчо
Дж. К. Роулинг
Егмонт

Дневникът на един 
Дръндьо кн.15
В дълбоки води
Джеф Кини
ДуоДИЗАЙН

1

10

2990 
лв.

1890 
лв.

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

1990 
лв.

Малкият принц
Антоан дьо  
Сент-Екзюпери
Хеликон

4

795 
лв.

Дневникът на един 
Дръндьо кн.1
Джеф Кини
ДуоДИЗАЙН

5

1690 
лв.

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

1990 
лв.

Един от нас лъже
Карън Макменъс
Егмонт

1490 
лв.

Детска академия 
за добри обноски
Невена Басарова
СофтПрес

7

1499 
лв.

Дъщеря на дълбините
Рик Риърдън
Егмонт

8

1490 
лв.

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

9

1990 
лв.

3

За книгите и хората

Какво бихте направили, ако 

срещнете самия себе си от 

преди няколко месеца? Ако сте 

принудени да живеете с идеята, 

че в света има ваше второ „Аз“ 

(или може би вие сте негово-

то второ „Аз“)? Бихте ли му 

помогнали да поправи грешките 

за периода, който вие вече сте 

преживели? Бихте ли поделили 

живота и близките си с него? 

Или бихте го намразили? И как 

ще ви приеме светът?

Награденият с „Гонкур“ за 

2020 г. роман „Аномалията“ 

на Ерве Льо Телие е интересен 

литературен експеримент, 

който умело балансира между 

научно-фантастичното и 

реалистичното, размивайки 

границата между жанровете 

и стиловете, включвайки дори 

роман в романа. Произведение-

то е едновременно ироничен 

поглед върху някои социално-

политически аспекти на съвре-

мието ни, но и философско-на-

учно вглеждане в безкрайните 

възможности от загадки на 

пространството и времето, а 

и на човешката душа.

Пъстрият калейдоскоп от 

образи в него са хора също 

като нас – поразени от жела-

ния, търсещи любов, остарява-

щи, вземащи решения (грешни 

или правилни), но оказали се в 

една невероятна ситуация. Си-

туация, която разтърсва целия 

свят. Ще успее ли светът да се 

адаптира към нея? Ще вземе ли 

правилното решение?
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КЛАСАЦИИ НОЕМВРИ  

БЪЛГАРСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Пасиансът на 
архангелите
Мария Лалева
Книгомания

Живот в скалите
Мария Лалева
Книгомания 

Глина
Виктория Бешлийска
СофтПрес

Времеубежище
Георги Господинов
Жанет 45

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

Гладни сърца
Веселина Седларска
Сиела

Физика на тъгата
Георги Господинов
Жанет 45

Хвърчило към Рая
Неделя Щонова
Книгомания

Аз още броя дните 
Георги Бърдаров
Сиела

ABSOLVO TE
Георги Бърдаров
Мусагена

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1800 
лв.

1600 
лв.

1800 
лв.

1400 
лв.

1580 
лв.

1500 
лв.

1500 
лв.

2000 
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 - ЦЕНТЪР ул. “Александровска” 51 056 590 500 burgas_centar@helikon.bg

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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БОЙКО ЛАМБОВСКИ,  
СЪСТАВИТЕЛ 

Наградата „Хеликон” 
за нова българска про-

за навърши 20 години. Ти, 
уважаеми читателю, авторе 
или изследователю, държиш в 
систематизиран и отчасти 
стилизиран вид преглед на 
резултатите от второто 
десетилетие на наградата, как-
то и няколко професионални 
анализа на награденото досега. 

Като добър читател и пе-
риодичен участник в журито 
от самото начало ще кажа, че 
наградата е жалон, камертон, 
диаграма – какъвто щете 
термин си изберете – на българ-
ското ловене на време през пос-
ледните години. Далеч съм от 
мисълта да твърдя, че тъкмо 
наградените книги са най-вели-
ките през този период, но че 
можем да уловим националното 
мислене и специфичната кра-
сота на езика ни през тях, съм 
сигурен. Както номинациите, 
така и лауреатските заглавия 
са микровселена на българската 
драма, на българското възви-
сяване и българския трагизъм 
през изтеклото десетилетие, 
И често ни стъписват с убий-
ствената проницателност на 

най-кадърните ни пера.  
Въпросният сборник 

е малка информационна банка 
за пируетите на тази много 
свободна и престижна награда 
– „Хеликон”. Тези пируети до 
известна степен съответ-
стват на сложното ни общо 
движение през баирите на вре-
мето и пространството.Те 
ни дават представа за движе-

нието на въображения-
та, извършени с попътния 

вятър на също движещия се с 
тях български език. 

Смея да кажа – разказът е 
увлекателен. Независимо дали 
става дума за история, за лю-
бов, за омраза, за емиграция или 
е чисто гмуркане в дебрите 
на антиутопията и фантас-
тиката. 

Наградата „Хеликон”, или 
наградите „Хеликон” вероят-
но създават и несъгласия, но не-
съмнено създават литератур-
но качество. Самите награди 
отдавна са знак за такова. 
Доказателство са тиражи-
те, преводите в чужбина и 
последвалите отличия не само 
за лауреатите, но и за много 
от номинираните заглавия. 
Прочее, веригата книжарници 
чрез въпросната награда, про-
съществувала вече 20 години, 
очевидно полага посилна грижа 
не само за четенето, не само за 
писането, но и за добрия вкус.

Затова излиза този сбор-
ник – като ясен документ 
на свършеното, с имената 
и заглавията, с оценките и с 
анализите на литературове-
дите. Не твърдя, че уцелва-
нето е на 100%. Твърдя само, 
че за да уцелиш, дори с думи, 
трябва да се прицелиш. И да 
има някой, който гледа, чете, 
брои. А после да се видят учас-
тниците, мишените, журито 
– всичко да е като на длан. 
Дланта се асоциира с доверие 
от памтивека.  

Е, тази книга е въпросната 
длан – вече втора поред. Две 
длани стават и за овация, 
повод има.

20 години 
награда 

ХЕЛИКОН
Да уцелиш десетката
(или за какво е този сборник)

Интелигентността днес не 
е достатъчна и дори по-

някога е вредна, защото ни кара 
да се вкопчваме в това, което 
знаем и което сме. По-голямо 
значение има способността ни 
да преосмисляме и да се отказ-
ваме от наученото, защото 
вече не е валидно, и дори от 
досегашните си възгледи, ако 
вече не ни служат. В ежедневие-
то си обаче предпочитаме ком-
форта на увереността пред 
дискомфорта на съмнението. 
Вслушваме се в мнения, които 
ни карат да се чувстваме доб-
ре, вместо в идеи, които ни 
карат да мислим добре. Вижда-
ме разногласията по-скоро като 
заплаха за егото ни, отколкото 
като възможност да се учим. 

Заобикаляме се с хора, които са 
съгласни с нашите заключения, 
а би трябвало да се стремим 
към тези, които предизвикват 
нашия мисловен процес. Резул-
татът е, че нашите възгледи 
стават несолидни и съмнител-
ни. Мислим и реагираме твърде 
много като проповедници, 
когато защитаваме „свеще-
ните” си вярвания, или като 
прокурори, когато доказваме, 
че другата страна греши, или 
като политици, когато очаква-
ме одобрение.

За да имаме успех и удовлет-
воряващи взаимоотношения 
с колеги, близки и опоненти, 
организационният психолог А. 
Грант ни съветва да започнем 
да мислим като учени, които 

търсят истината и имат 
смелостта да я приемат.

Преводач е Камен Велчев.

Как да преосмисляме 
възгледите си

Адам Грант:

Целта ми в 
тази книга е 
да разгледам 

процеса на преосмисляне. 
Защото в нашия 
бързопроменящ се свят 
често се налага да 
отхвърляме утвърдени 
истини и да намираме 
нови решения.

Потърсих най-
убедителните 
доказателства и някои 
от най-добрите примери 
от бизнеса, политиката 
и спорта, за да покажа 
как можем да отворим 
съзнанието си и да 
приемаме нови идеи, да 
създаваме общности, 
готови да се учат 
през целия си живот, 
и така да изграждаме 
култура, посветена на 
преосмислянето.

Помисли пак
Адам Грант

изд. “Кръгозор”
344 стр., 28 лв.

Награденото 

заглавие за 2021 г. 

ще бъде обявено  

на церемонията  

на 9 декември.
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„Всеки ден се публикуват 
нови и нови книги как 
да забогатееш. Някои 
не си струват парите. 
За вдъхновение четете 
класики като „Мисли и 
забогатявай” на Наполеон 
Хил... Това е първата стъпка 
към разработването на 
работеща стратегия.“

The Sunday Times  
(Лондон, Англия)

„[Тази книга], редактирана 
вещо от Шарън Лехтър, 
разкрива как страхът и 
липсата на увереност 
в себе си могат да ти 
попречат да постигнеш 
успех. Свободните пазари 
се крепят на свободни хора 
и вяра.“

Стив Форбс,  
главен редактор  

на сп. „Форбс”

Малката уличка 
на големите сърца
Мануела Инуса
изд. Хермес
брой стр.: 240
цена: 14.95 лв.

Градче на име 
Коледа
Холи Мартин
изд. Ера
брой стр.: 288
цена: 15.99 лв.

У дома за Коледа
Джени Хейл
изд. Хермес
брой стр.: 304
цена: 15.95 лв.

Нови мистерии 
по Коледа
Сборник
изд. Ера
брой стр.: 296
цена: 16.99 лв.

 
 

Ваканцията 
на Дядо Коледа
Маури Кунас
изд. Дамян Яков
брой стр.: 40
цена: 15 лв.

Вълшебен дар: 
Коледни приказки 
(6 картонени 
книжки) 
изд. Пан
цена: 24.90 лв.

Ръководство 
за Дядо Коледа 
(написано от 
джуджетата) 
изд. Фют
брой стр.: 20
цена: 24 лв.

Зимни приказки 
от цял свят
Дон Кейси
изд. Хермес
брой стр.: 96
цена: 19.95 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Наполеон Хил е един от най-влиятелните мислители на Америка, 
който продължава да ни въздейства и днес. Две от неговите 

най-известни книги сега излизат на български език в нови луксозни 
издания за ценители.

Още след издаването си през 1937 г. „Мисли и забогатявай” се 
превръща в една от най-великите книги в света. Сега тя излиза на 
български език в своята оригинална версия, възстановена от Рос 
Корнуел, обогатена с бележки, които дават допълнителна информа-
ция за времето, в което е живял Наполеон Хил, и хората, които са 
го вдъхновили. Това луксозно издание с твърди корици е качествен 
и красив подарък за всеки, който иска да управлява собствения си 
живот, а не да бъде управляван от обстоятелствата.

Преводът е на Весела Ангелова.

2 нови луксозни издания
През 1938 г., една година след пубикуването на „Мисли и забога-

тявай”, Наполеон Хил пише „Да прецакаш Дявола”. Ръкописът 
на новата книга съдържа изпълнено с изключителни прозрения за 
човешката природа интервю с Дявола. Смятана за твърде скандал-
на и противоречива от семейството на автора, книгата така и не 
вижда бял свят и остава скрита... до 2011 г., когато е публикувана 
първо в САЩ, а след това и в България.

Вече 10 години „Да прецакаш Дявола” се радва на огромен 
читателски интерес и се нарежда сред най-продаваните книги за 
личност но развитие. Луксозното издание с твърди корици ви пода-
рява и „Тайната глава”, която не е включена в друго издание.

Преводът е на Силвия Пешева.

Да прецакаш Дявола
Наполеон Хил
изд. “AMG Publishing”
288 стр., 29,95 лв.

Мисли и забогатявай
Наполеон Хил
изд. “AMG Publishing”
464 стр., 34,95 лв.

„Искам. Много искам да съм мър-
тъв.”

Това са смразяващите предсмъртни 
думи на човек, който e имал всичко, за 
което си струва да се живее, но въпреки 
това е отнел живота си. Изпълнена с 
мъка, болка и ярост, неговата вдовица 
Джейн Хоук се заема да открие истината.

И скоро разбира, че има още много 
подобни случаи – успели хора, щастливи 

и здрави, необяснимо са посегнали на 
живота си. Когато Джейн се опитва да 
научи причината, се оказва мишена на 
незнайни, но могъщи врагове, които явно 
крият тайна – толкова ужасяваща, че са 
готови да унищожат всеки, изпречил се 
на пътя им.

Защото те имат план. Грандиозен 
план, който чертае ново бъдеще за цяло-
то човечество...

Зловещ план

Тихият ъгъл
Дийн Кунц
изд. “Ибис”
360 стр., 16,90 лв.



Две чудни книжки 
за Коледа

и след това!

1495
лв.

1495
лв.
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Дръж приятелите си близо... 
а враговете още по-близо.

Приятелството между 
Айви, Кал и Матео е в минало-
то. Сега единственото, което 
ги свързва, е гимназия „Карлтън” 
и един много, много лош ден.

Айви току-що е загубила 
изборите за представител на 
класа и трябва да се справи с 
унижението от провала си. 
Матео е на ръба на силите си, 
защото работи на две места, 
откакто семейният бизнес на 
майка му фалира. A Кал е аут-
сайдерът, на когото за пореден 
път му връзват тенекия.

Когато тримата се засичат 
пред училището, решават 
да отскочат до града, за да 
избягат от проблемите си и 
да наваксат пропуснатото 
време. Но докато се чудят как 
да поддържат разговора си, 
забелязват, че техен 
съученик също се е 
измъкнал от гимна-
зията. Те го проследя-
ват… и се натъкват на 
убийството му. 

Какво общо имат Айви, Ма-
тео и Кал с мъртвото момче? 
И дали срещата им е случайна, 
или те са част от предварител-
но подготвен план?

Най-новият роман от 
авторката на хитовия тийн 
трилър „Един от нас е следва-
щият”.

Случайна ли е 
срещата?

Затвореният 
свят
„2020” е роман за 

абсурдите в 
съвременния пандемичен свят. 
Затворени домове, градове, дър-
жави... Защитени и незащитени 
зони. Страхът и сянката на 
смъртта витаят в ежедневие-
то. Светът е станал огромен 
концентрационен лагер, в който 
човечеството води битка за 
собственото си оцеляване. На 
този фон героите от романа 
на Недялко Славов преследват 
мечтите си и търсят спасение 
не само за себе си. Там, на Хълма, 
където човек не само е жив, но 
и свободен. 
„2020” е антиутопичен роман, в 
който страховитaта реалност 
е изместила утопията.

Стойо Вартоломеев,  
редактор

Нещо странно се случва с тялото му. Прекосяват го спаз
матични тръпки. Идат на вълни и ту се усилват, ту чезнат 
и току го унася на сън. Всъщност това не е сън, а видение. Под 
клепачите му като силуети се движат колонадата на Съда, 
площадът, входът на ГУК, дърветата, сградите, минувачите – 
и всичко, и всички са в бяло. 
На площада в стрелкови редици навлизат зоосанитари – и те 
целите в бяло: с гумирани наметала, със скафандри. Но какво, 
по дяволите, правят! Та те не идат за кучетата, а за хората!

2020
Недялко Славов

изд. “Хермес”
192 стр., 14,95 лв.

из „2020“

Накрая ще ме довършиш
Карън М. Макменъс

изд. “Егмонт”
384 стр., 14,90 лв.

Нашият  
чалга живот
Новият роман на Иво Сиромахов проследява възхода 

на една чалга певица до поста на министър-пред-
седател и всичко, което се случва в родината ни след 
това… трагикомедия и твърде позната реалност в едно 
плашещо пророчество! 

Нокти Чешитов, 
скулптор:

Не се 
срамувам, 
че съм 

правил паметник на 
певицата. Тя беше 
на власт. А аз винаги 
съм се навъртал 
около властта с 
надеждата да ме 
почерпят.

Чони,  
вип коафьор:

Ох, какво 
да ви 
кажа - 

правил съм я много 
пъти. Напоследък 
косата º беше доста 
изтощена. Най-
много се харесваше 
на ситни къдрици, 
пушен лешник.

Маг Дилайла,  
астроложка:

Знаех си, че така ще стане. Все 
пак по хороскопа тя е воден бобър 
с асцендент лалугер. На тях 

постоянно им се случват такива неща.

Певицата взема властта
Иво Сиромахов

изд. “Сиела”
232 стр., 14,90 лв.

Асен Човечки, 
актьор:

Аз съм 
много 
по-та-

лантлив от нея. 
Всеки може да  
се криви и да 
се хили като 
министър-
председател,  
кво толкова?
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НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Гореща афера
Ви Кийланд
изд. Калпазанов
брой стр.: 406
цена: 18 лв.

Девет живота
Даниел Стийл
изд. Бард
брой стр.: 240
цена: 15.99 лв.

Книжарката 
от Кентъки
Ким Мишел 
Ричардсън
изд. Сиела
брой стр.: 380
цена: 17.90 лв.

Магазинът за играчки
Робърт Динсдейл
изд. Рива
брой стр.: 320
цена: 21 лв.

 
 

Изрисувано с къна
Алка Джоши
изд. Benitorial
брой стр.: 440
цена: 22 лв.

Роми и пътят 
към Париж
Мишел Марли
изд. Емас
брой стр.: 408
цена: 18.90 лв.

Капитан Михалис
Никос Казандзакис
изд. Enthusiast
брой стр.: 648
цена: 30 лв.

Свирепо настроение
Йордан Радичков
изд. Нике
брой стр.: 144
цена: 15 лв.

Ще запомним 2021 г. с важно 

събитие – светът отбеляза 700 

години от смъртта на Данте 

Алигиери, факт, който е в синхрон 

с масовото усещане на хората, 

че те преминаха всякакви граници 

– особено тези на разума, страха 

и болката. А необходимо ли е да 

знаят това децата? Неаполита-

нецът Даниеле Аристарко от-

говаря положително с книгата 

„Божествена комедия. Първи 

стъпки в тъмната гора“. Тя 

представлява разказ как той – 

момче на девет години посяга 

към великата поема на Данте, 

въпреки предупрежденията на 

родителите си, чете и  размиш-

лява дали авторът наистина е 

бил в подземния свят и по какъв 

път се е върнал в Рая, тоест, 

стигнал е светлината на разума. 

Авторът е бивш учител и знае, 

че за да приобщи ученици в крехка 

възраст, особено деца от днешно-

то поколение, към такава сложна 

поема, първо трябва да спечели 

доверието им. Затова с неговия 

приятел, илюстраторът Марко 

Сома, са направили едно истинско 

произведение на изкуството. Тях-

ната разходка из Дантевия свят 

е не просто щадяща психиката 

на малките, тя е написана далеч 

от щампите на литературния 

анализ, пропита е с човеколю-

бие, а рисунките и текстът са 

издържани в стилистиката на 

средновековен бестиарий. Това 

от една страна придава класич-

ност и изящество на книгата, от 

друга – Данте и Вергилий, които 

са изобразени като хрътка 

и лисица, носят необходимата 

поука. С кратки цитати от 

трите части на оригиналната 

творба – Ада, Чистилището и 

Рая, плюс коментар и илюстра-

ции, напомнящи приказка за лека 

нощ, авторите са направили нещо 

изумително. То се разлиства 

с възхита, чете се с лекота и 

провокира вниманието на хора от 

всяка възраст. Ще цитирам едно 

от най-хубавите изречения сред 

цялата феерия от цветове – „За 

да стигнем до Бог, всички се нуж-

даем от своята Беатриче”. Всъщ-

ност Данте я е срещнал, когато 

е бил на девет години, още една 

причина да открием близостта 

му с малкия разказвач, който по-

добно на големия творец, приема 

предизвикателството да навлезе 

в тъмната гора. Там ще порасне 

от сблъсъка с нейните чудовища, 

ще повярва на реалността и на-

края ще спаси душата си. Може би 

проклятието на земния ни свят 

започва с тези първи стъпки от 

„Божествена комедия“. Ако искаме 

да се насладим на благата му, 

трябва да ги извървим.

ЛЮДМИЛА ЕЛЕНКОВА 
РАДИО „ХЕЛИКОН“

Удоволствие 
и урок 

След бурен период в американ-
ската политика и оспорвана 

надпревара новият президент 
на САЩ неочаквано избира 
съперничката си Елън Адамс за 
ключовата позиция на държавен 
секретар. Между двамата няма 
топли чувства, но хитрият ход 
осигурява на президента контрол 
над един от най-яростните му 
критици.

Няколко седмици след встъ-
пването на новата администра-
ция в длъжност светът става 
жертва на терористични атаки 
с ужасяващи бомбени атентати. 
Все още неуспяла да се справи с 
хаоса и разрухата, наследени от 
предшественика ´, държавен 
секретар Адамс започва състеза-
ние с времето, за да разбере какво 
се е случило и какво предстои. 
Но се оказва почти невъзможно 
да овладееш криза от подобен ма-
щаб, когато си сам. Предишното 
управление е оставило страна-
та без приятели и съюзници. 
Америка се оказва изолирана от 
международните отношения, из-
губила дипломатически позиции 
и без влияние там, където е от 
жизненоважно значение. 
Елън Адамс скоро осъзнава, че 
конспирацията е много по-
заплетена, залозите са много 
по-големи, а враговете са много 
по-близо, отколкото някога си е 
представяла.

За да отвърне на удара, тя 
няма друг избор, освен да се обгра-
ди с необичаен и верен екип от 

съюзници, между които най-близ-
ката ´ приятелка и съветничка, 
млада служителка на Държавния 
департамент и собствената ´ 
дъщеря.

„Територия на терора” е 
изключителен и абсолютно 
завладяващ международен 
трилър, написан съвместно от 
многократно награждавания 
бестселър автор №1 на New 
York Times – Луиз Пени, и Хилари 
Родам Клинтън – 67-ия държавен 
секретар на САЩ.

Преводач е Марин Загорчев.

Именит
авторски
тандем

Територия на терора
Хилари Родам Клинтън  
и Луиз Пени
изд. “Софтпрес”
448 стр., 19,99 лв.
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Територия на терора
Хилари Родам Клинтън 
и Луиз Пени
изд. СофтПрес
брой стр.: 448
цена: 19.99 лв.

Милениум 1: 
Мъжете, които 
мразеха жените 
Стиг Ларшон
изд. Колибри
брой стр.: 464
цена: 18 лв.

Един невъзможен 
лабиринт
Матю Райли
изд. Бард
брой стр.: 400
цена: 16.99 лв.

Закрилник
Кон Игълдън
изд. Бард
брой стр.: 368
цена: 19.99 лв

 
 

Ужас 
Дан Симънс
изд. Изток-Запад
брой стр.: 792
цена: 34 лв.

Тихият ъгъл
Дийн Кунц
изд. Ибис
брой стр.: 360
цена: 16.90 лв.

Ледена тишина
Рагнар Йонасон
изд. Ера
брой стр.: 248
цена: 16.99 лв.

Момиче А
Абигел Дийн
изд. Рива
брой стр.: 416
цена: 21 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Шокиращата истинска 
история, разтърсила из 

основи могъщата династия 
Гучи, вдъхнови именития 
режисьор Ридли Скот, който я 
превърна в едно от киносъби-
тията на 2021 г. с участието 
на Адам Драйвър, Лейди Гага, 
Джеръми Айрънс, Салма Хайек, 
Джаред Лето, Джак Хюстън и 
Ал Пачино!

На 27 март 1995 г. Маурицио 
Гучи, наследник на легендарната 
модна фамилия, е покосен от 
неизвестен убиец на път за своя 
офис в Милано. През 1998 г. 

бившата му съпруга Патриция 
Реджани Мартинели, известна 
в медиите с прозвището Чер-
ната вдовица, е осъдена на 29 
години затвор за поръчката и 
организирането на въпросното 
престъпление.

Дали Патриция е извършила 
злодеянието, защото финансо-
вото разхищение на съпруга ´ е 
било неконтролируемо? Дали го 
е сторила, защото е знаела, че 
мъжът ´ се кани да се ожени за 
своята любовница? А възможно 
ли е всъщност Патриция да е 
невинна?

Историята на Гучи е исто-
рия за лукс, ексцентрика, интри-
ги, възходи, падения, но също 
и за един същински ренесанс в 
модната индустрия. Изящно 
написана, щателно проучена 
и хвалебствено приета в цял 
свят, „Домът на Gucci” на Сара 
Г. Фордън e скандална история 
за висша мода, крупно богат-
ство и сърцераздирателна лична 
трагедия, която ще ви погълне 
изцяло и ще прикове внимание-
то ви до последната страница, 
а след това дълго ще ферменти-
ра в съзнанието ви.

Дългоочакван роман

Домът на Gucci
Сара Г. Фордън
изд. “Сиела”
548 стр., 19,90 лв.

Островчета 
надежда

„Това е книгата, от която 
имаме нужда в този 
момент. Разгърнете 
страниците є, ако се 
нуждаете от ударна доза 
позитивизъм, успокоение 
и – както обещава 
заглавието – от утеха!“

Elle С публикуването на автобиографичната „Причи-
ните да останеш жив” преди няколко 

години Мат Хейг стана един от най-оби-
чаните, най-четените и най-продавани 
британски автори. Последната му 
книга, „Среднощната библиотека”, 
бързо спечели огромна попу-
лярност и милиони фенове. 
Сега Мат Хейг се завръща с 
„Книга на утехата”. За-
мислена като съпът-
стваща „Среднощна-
та библиотека”, тя е 
сборник с текстчета, 
които Мат е писал за 
собствено успокоение в 
трудни моменти. Подтик-
нати от максими, мемоари и 
вдъхновяващи истории на други 
хора, поднесени с присъщата на 
Мат мекота и щедрост, тези медитации 
са като поклон пред чудото на живота. 

Книга на утехата
Мат Хейг

изд. “Интенс”
272 стр., 18 лв.

Мат Хейг е писател, гуру по самопо
мощ, периодично страдащ и борещ се с 
депресия и тревожност четирийсет и 
шест годишен мъж. От хълма в Брай
тън, където се намира безупречната му 
къща, се разкрива феноменална гледка към 
морето. Той споделя, че са купили къщата 
точно заради тази морска шир и тези 
цветове. 

„Причините да останеш жив“ го 
превръща в истински ментор по душевно 
здраве. „Започнаха да ми се обаждат много 
депресирани и обезнадеждени хора. Аз не 
съм лекар, нито терапевт, не знаех каква 
точно е ролята ми“, споделя Хейг. Новата 
му книга е родена от пандемията. „Книга 
на утехата“, сборник с афоризми и вдъх
новяващи истории за оцеляване и преодо
ляване на тежки моменти, е пътеводител 
за подобър живот и намиране на надежда 
в тези непредвидими и объркани времена... 
„Книга на утехата“ съдържа някои от 
моите спасителни салове. Мислите, които 
са ме държали да не потъна.“ 

Подарете си тези малки островчета 
надежда.

Из интервю на Стивън Мос  
за The Guardian:
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В чест на 95-годишнината 
от излизането на една от 

вечните детски класики „Мечо 
Пух” на български език се появя-
ва първата официално одобрена 
предистория за любимите 
ни герои – „Мечо Пух: Имало 
едно мече” от изключително 
талантливата авторка Джейн 
Риърдън. Написана в стила на 
Алън А. Милн, историята ни 
връща там, където започва 
всичко – в деня, когато Мечо 
Пух е купен за първи път за 
малкия Кристофър Робин. 

В този вълшебен сборник 
Джейн Риърдън е включила 
10 нови разказа за Мечето 
с Малко Ум, базирани на 
истинското детство на 
Кристофър Робин. Вижте 
как приятелите отиват 
заедно в зоопарка, където има 
Истинска Мечка, в музея, пълен 
с Кокалести Динозаври, и как 
правят първите си стъпки в 
света на Голямата гора… 

Имало някога едно мече, 
което чакало своето дете на 
рафт в магазин „Хародс”. Един 
ден го купили и го подарили на 
малкия Кристофър Робин. Така 
започва едно приятелство, кое-
то променило завинаги света на 
детските книги.

„Мечо Пух: Имало едно мече” 

отдава истинска почит към 
най-известното мече в света 
и ни дава възможността да 
се върнем към тези любими 
приятели, за да разберем как те 
се превръщат в героите, които 
всички познаваме и обичаме.

На български книгата излиза 
във великолепния превод на 
Мария Донева и с адаптацията 
на оригиналните илюстрации 
на Марк Бърджес от талант-
ливия художник Дамян 
Дамянов.

Първата 
официална 
предистория

Вземете  
и другите  
със себе си

Мечо Пух:  
Имало едно мече

Джейн Риърдън
изд. “Сиела”

128 стр., 20 лв.

В продължение на много годи-
ни ние се фокусираме върху 

индивидуалните двигатели на 
успеха: страст, упорита рабо-
та, талант и късмет. Но днес 
успехът все повече зависи от 
това как си взаимодействаме с 
другите. 

Алтруистът, Егоистът и 
Кантарът са трите основни 
роли в социалните взаимоотно-
шения и сe проявяват най-вече 
в бизнес средата.

Егоистите сa като черни 
дупки – те засмукват максимал-
но количество облаги и енергия 
от фирмата, без да се интере-
суват какво причиняват с това 
на колегите си. Кантарите 
са най-многобройната група и 
следват принципа „колкото ти 
на мене – толкова аз на тебе”. 
Алтруистите са най-малко, но 
имат силата да трансформи-
рат както отделни хора, така 
и цели компании и общности, 
като внасят атмосфера на до-
верие, уважение и лоялност във 
взаимоотношенията. Те щедро 
споделят времето, енергията, 
знанията, уменията, идеите и 
връзките си с другите, без да 
очакват нещо в замяна. Някои 
от тях обаче„прегарят”, зато-
ва умните Алтруисти не позво-
ляват да бъдат превръщани в 

изтривалки. Те не само правят 
организацията по-добра, а и 
самите печелят повече приз-
нания и успехи и се чувстват 
по-удовлетворени и щастливи 
от останалите групи.

Най-добрият начин да се 
издигнете до върха на стълбата 
е да вземете и другите със себе 
си!

Преводач е Камен Велчев.

Дай и ще  
получиш

Адам Грант
изд. “Кръгозор”
384 стр., 28 лв.

В „Таен свидетел” Столц раз-
следва корумпиран магист-

рат, който приема милиони 
в подкупи от мафията. Три 
години по-късно, наближаваща 
четиресет и изморена от 
работата си в Комисията по 
съдийска етика във Флорида, тя 
решава, че е готова за промяна. 
Но тъкмо тогава среща загадъч-
ната Джери Кросби, която се 
страхува за живота си и се пред-
ставя под различни псевдоними. 
Бащата на Джери е убит преди 
20 години, но извършителят 
не е разкрит. Тя обаче подозира 
кой е той и не е спирала да го 
следи. Открила е и още негови 
жертви.

Но едно е да имаш подоз-

рения, друго – да можеш да ги 
докажеш. Мъжът е умен, тър-
пелив и винаги една крачка пред 
правоохранителните органи. 
Той разбира от криминалис-
тика, полицейски процедури и 
най-важното: познава закона. 
Този човек е съдия 
във Флорида и 
попада под юрисдик-
цията на Столц. И 
има списък с имената 
на жертвите си и на 
следващите си мишени: 
нищо неподозиращи хора, 
имали нещастието да се 
изпречат на пътя му. Как 
ще го залови Столц, без да се 
превърне в следващото име в 
списъка му?

Без съмнение „Списъкът на 
съдията” е най-смразяващият 
трилър на Джон Гришам.

Преводач е Надежда Розова.

Съдия – сериен убиец?

Списъкът на съдията
Джон Гришам

изд. “Обсидиан”
384 стр, 20 лв.
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Античният и 
средновековен град 
Перперикон Т.I: 
Акрополът
Николай Овчаров; 
Здравко Димитров 
изд. Уникарт
брой стр.: 556
цена: 75 лв.

Пратраки и траки в 
Източните Балкани
Светлозар Попов
изд. Атеа Букс
брой стр.: 342
цена: 26 лв.

Алманах. 
По следите 
на България
Пламен Павлов, 
Людмил Спасов
изд. A&T Publishing
брой стр.: 304
цена: 34.90 лв.

100 неща, които 
трябва да знаем 
за традициите на 
българите
Райна Гаврилова
изд. Световна 
библиотека-София
брой стр.: 160
цена: 21.99 лв.

 
 
Дядо, разкажи ми 
за шевиците!
Живко Желев, 
Аркадиа Желева
изд. Робертино
брой стр.: 68
цена: 19.90 лв.

Вкусът на 
България
Иван Звездев
изд. Сиела
брой стр.: 204
цена: 29.90 лв.

Ритуали от 
моята кухня
Ирина Тенчева
изд. A&T Publishing
брой стр.: 280
цена: 34.99 лв.

Опитай това
Светлозар Желев
изд. Колибри
брой стр.: 248
цена: 16 лв.
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Някой е влизал в апарта-
мента ´. Пипал е нещата 

´. Гледал я е как спи... Но 
вратата е заключена. Нима 
натрапникът е още вътре?

В Ню Йорк вече никой не е 
в безопасност дори в собст-
вения си дом. Социопат, 
наричащ себе си „Ключаря”, 
е способен да се справи и с 
най-сложните заключващи 
механиз ми и охранителни 
системи. Никой и нищо не 
може да го спре. А плановете 
му стават все по-зловещи...

Време е Линкълн Райм и 
Амелия Сакс да се изправят 
срещу Ключаря. Но тогава 
вътрешно разследване в 
полицията заключава, че Райм 
е допуснал огромна грешка в 
предишен случай.

Линкълн Райм е отстранен, 
ала няма да се откаже. Трябва 
да спре Ключаря възможно 
най-скоро. Така че, тайно, 
с риск да влезе в затвора, 

екипът му продължава да 
разследва.

Следват обрат след об-
рат... а Ключаря е напът да се 
изплъзне.

Сюжет, пълен  
с изненади

Ключаря
Джефри Дивър
изд. “Ера”
384 стр., 17,99 лв. 

В тази книга Марк Менсън 
представя нов тип страте-

гия за успешно флиртуване и 
интимни отношения, като 
призовава: Не се прави на готин 
мъж, стани готин мъж! Според 
него, вместо да използват глу-
пави трикове и евтини номера, 
мъжете трябва да залагат на 
личностното си развитие и 
честността. Съветите му 
се базират както на личен 
опит, така и на психологически 
проучвания, като фокусът е 
върху емоционалния аспект на 
съблазняването. 

В наръчника мъжете ще наме-
рят много полезна информация, 
независимо дали са необвързани, 
или имат сериозна връзка. Те ще 
научат какъв тип поведение 
привлича жените, кои убежде-
ния саботират успеха им, как 
да водят приятен и непринуден 
разговор, как да преодолеят 
тревожността си и много 
други работещи идеи.

Стани готин 
мъж!

Тънкото изкуство  
на съблазняването
Марк Менсън
изд. “Хермес”
336 стр., 15,95 лв.

Авторът не обещава да 
разгадае мистерията какво 
искат жените, но гарантира, 
че благодарение на съветите в 
книгата мъжете ще подобрят 
значително отношенията си с 
нежния пол.

Преводач е Диляна Георгиева.

„Старецът го въведе в 
библиотеката. Това бе 

официалната част, където 
често бяха влизали дори турци. 
Важните работи не бяха тук, а 
из пещери и специални укри

тия в околността. Известно 
количество документи имаше и 
в добре прикрито подземие.

– Ето я... – каза Старецът.
– Отне ни седем години да 

я намерим и още една нашите 
хора да я препишат на ръка. 
Искаше я Раковски, но стигна 
до теб.

– И той, изглежда, усети, 
че е сгрешил нещо. Че нещо му 

липсва – каза Синеокият.
– Не знам дали отговорите 

са вътре – каза Старецът. – Аз 
я прочетох, интересна е. Но 
дали има онова, което търсиш, 
не знам. Струва ни купища 
злато и време. Знаеш ли как се 
преписва китайски, без да знаеш 
езика.

Синеокият се усмихна:
– Досещам се.“

„Задругата“, част 3

Сказанието
Добри Божилов
изд. “Лексикон”
416 стр., 20 лв.



„Задругата“, част 3
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Сбъдвай. Бъди. Дръзни да бъдеш своята 
най-добра версия. Тръгни в нови посоки. 
Лакомо се наслаждавай на всеки сладък 
миг, който новият ден ти предлага. 

Моника Василева

Лао Дзъ. Дао Дъ Дзин. 
Книга за Пътя и 
за силата на Пътя
Урсула Ле Гуин
изд. Пергамент Прес
брой стр.: 156
цена: 12.95 лв.

ИЧИГО-ИЧИЕ
Франсеск Миралес, 
Ектор Гарсия
изд. Гнездото
брой стр.: 168
цена: 13.95 лв.

Навици, съчетаващи 
Дзен и осъзнаването 
на момента
Мануел Вила, 
Марк Рекло
изд. Кибеа
брой стр.: 168
цена: 15 лв.

Откриване на оргона. 
Функция на оргазма
Вилхелм Райх
изд. Леге Артис
брой стр.: 464
цена: 24 лв.

 
 

Холистична 
психология
Д-р Никол ЛеПера
изд. Intense
брой стр.: 384
цена: 23 лв.

Етерични масла - 
какво трябва да 
знаете за тях и 
как да ги използвате
Кристина Антис
изд. Асеневци
брой стр.: 200
цена: 19.90 лв.

Супербилките 
адаптогени
Рейчъл Ландън
изд. Вдъхновения
брой стр.: 272
цена: 25 лв.

Дядо Влайчо - всички 
рецепти и пророчества 
(Юбилейно 
издание) 
изд. Millenium
брой стр.: 174
цена: 12 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Бляскава биография
Сама по себе си книгата на 

Ромен Ролан „Животът на 
Микеланджело” е пиршество за 
духа, а великолепното издание 
– подарък за всеки библиофил. 
Текстът е богато илюстриран 
с шедьоврите на твореца, има 
и специално цветно приложе-
ние.

Големият френски писател 
Ромен Ролан (1866-1944), носи-
тел на Нобеловата награда за 
литература, е посветил тази 
книга на ренесансовия гений 
Микеланджело Буонароти (1475-
1564). Тя разказва за силата му 
да устои на премеждията на 

съдбата и омразата на враго-
вете си, за вярата като част 
от живота му, за самотата, на 
която се обрича, за любовта 
като стремеж към красивото 
във всичките му прояви.

Книгата е биографичен 
разказ за живота на великия 
творец – нерядко нерадостен и 
мрачен, изпълнен със страдания, 
бедност, болести и самота. Но 
заедно с това тя представя 
титаничния дух на Микелан-
джело, дал лице на една от най-
бляскавите епохи в западната 
цивилизация. 

Ромен Ролан показва и 

„малкото” всекидневие на 
епохата, изпълнено с благород-
ство, но и със завист, интриги, 
славолюбия... Не с мраморните 
монументи, познати ни от 
историята, а с живи хора 
ни среща книгата по своите 
страници. Специално откроени 
са любовните вдъхновения на 
гения (и от двата пола); наред с 
моралната безкомпромисност, 
не са спестени и човешките му 
слабости: нерешителността, 
страхът от смъртта... Всичко 
това, и в светлите, и в мрачни-
те си краски, е предадено с ярък 
колорит и динамика. 

Животът на 
Микеланджело

Ромен Ролан
изд. “Персей”

192 стр., 30 лв.

Планирай своята 
необикновена година

След стотиците писма с 
мили думи след излизането 

на „Планер на необикновената 
жена”, Моника Василева решава 
да създаде„Планер на необикнове-
ната жена 2”, за да продължаваме 
да творим живота си с нов 
плам и да не спираме да случваме 
красиви промени. 

Планерът е покана да пристъ-
пиш в един по-красив свят. Би-
лет за най-вълнуващите места, 
които сърцето иска да посети. 
Мощен инструмент, който, ако 

бъде използван умело, може да ти 
подари най-изумителните чудеса. 
Предизвикателства, ежемесечен 
план и равносметка, място за 
задачи, план за топ форма, пос-
лания, вдъхновяващи цитати са 
само част от нещата, които ще 
откриеш в този ценен планер.

Планерът е чудесно допъл-
нение към книгите „Дневник 
на необикновената жена” и 
„Дневник на жената творец”. 
Може да се използва и напълно 
самостоятелно.

МОНИКА ВАСИЛЕВА е автор 
на книгите „Дневник на 
жената творец“, „Подари си 
желаното тяло“, „Дневник 
на необикновената жена“, 
„Когато Ина срещна Ян“, 
„Изгревът“, както и на два-
та планера. Освен, че 
пише книги и статии, 
Моника работи като 
терапевт тяло, кон-
султант по здравос-
ловно хранене и води 
лекции.

ЗА АВТОРА

Планер на 
необикновената 
жена 2
Моника Василева
изд. “AMG Publishing”
224 стр., 29,95 лв.
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По думите на самия Рик 
Риърдън, читателите, за-

познати с Пърси Джаксън, няма 
да бъдат изненадани да научат, 
че той винаги е бил очарован 
от морето. „Дъщеря на дълби-
ните” е история, която искам 
да напиша от поне 15 години. 
Толкова съм развълнуван, че 
най-сетне ще успея да отведа 
читателите в нови дълбочини, 
следвайки легендарния капитан 
Немо.” – споделя чичо Рик и 
добавя: „Беше толкова различно 
от обичайната ми митоло-
гична фантазия, но можете да 
очаквате и присъщата за мен 
комбинация от екшън и хумор, 
обрати, обрати и обрати. 
Като част от изследването, 
на което посветих последното 
десетилетие, получих сертифи-
кат PADI за водолази и извър-
ших многобройни гмуркания в 
Карибите и Средиземно море.” 

Ана Дакар е първокурсник в 
елитната академия „Хардинг-
Пенкроф” – школа, която обу-
чава учениците си да станат 
най-добрите морски учени, 
подводни изследователи и 
военноморски офицери. Родите-
лите на Ана загиват по време 

на научна експедиция преди 
две години и единственият ´ 
близък роднина е по-големият ´ 
брат, Дев, също възпитаник на 
академията.

На Ана ´ предстои уикенд, 
изпълнен с мистериозни изпи-
ти, които трябва да вземе, за 
да премине в по-нататъшното 
си обучение. Всичко обаче се 
променя, когато тя и съучени-
ците ´ стават свидетели на 
ужасяваща трагедия, която ще 
бележи живота им завинаги.

Темата на книгата е ед-
на-единствена – ЦСКА! 

Всъщност темата е необятна, 
по нея можеш да произведеш 
хиляди и хиляди въпроси. В 
тази поредица от футболни 
куизове, традиционно се пред-
лагат 300 въпроса. При ЦСКА 
решихме да е малко по-различно 
– да направим лека заигравка с 
31-кратния шампион и по този 
начин те да станат 31 х 10 = 
310. Малко повече. Дори с едно 
намигване към бъдещето, което 
на червените фенове им се иска 
да е далеч по-близко, включихме 
и бонус част – 32-ра. Надяваме 
се, че намекът е повече от ясен. 
Та така – това са 320 въпроса 
около историята, развитието, 
рекордите, постиженията, 
скандалите, играчите, треньо-
рите, стадиона, европейското 
участие, любопитните факти 
– все за ЦСКА. А ако успеете да 
си припомните тези над седем 
десетилетия на славния червен 
отбор, ако сме ви помогнали да 
научите нещо ново, то вие вече 
сте някакъв вид милионери. Не 
с пари, макар че го пожелавам 

на всеки. А със знание. Което 
е безценно. И още по-важното 
– всеки един от вас ще продъл-
жи да съхранява традицията 
и историята, да я пази, да я 
препредава на приятел, на син, 
на внук. Традицията ЦСКА!

Пиша тази книга на 94 
години. Имах необикновен 

живот. Едва сега оценявам 
колко необикновен е бил. 

Когато заснемах първите 

Нужна е воля Българската  
футболна 
легенда

Живот на нашата планета
Дейвид Атънбъро
изд. “Хермес”
272 стр., 19,95 лв.

ЦСКА. Няма бъдеще без история  
Ники Александров
изд. “Премиум букс”
216 + 16 цв. стр., 14 лв. м. к., 
18 лв. тв. к.

Световният бестселър 
„Момчето, къртицата, 

лисицата и конят” на Чарли 
Макеси е отличен с наградата 
Waterstones за 2019 г. Книгата 
е преведена на десетки езици, а 
в България излиза с красивите 
калиграфии на Дамян Дамянов 
и в превод на Богдан Русев.

Това е приказка за приятел-
ството между любопитно 
момче, лакома и жизнена 
къртица, предпазлива лисица, 
която е преживяла много 
трудности, и мъдър, нежен 
кон.

Четиримата изследват 
големия свят.

Задават въпроси.
Минават през бури.
И се научават да обичат.

И се научават 
да обичат

Момчето, къртицата,  
лисицата и конят
Чарли Макеси
изд. “Сиела”
128 стр., 25 лв.

Драма под 
водата

Дъщеря на дълбините
Рик Риърдън
изд. “Егмонт”
352 стр., 14,90 лв.

си филми, мислех, че се намирам 
сред дивата природа и бродя из 
девствени земи, но това е било 
илюзия. Трагедията на нашето 
време се е случвала около нас, 
почти незабележимо, с всеки 
изминал ден – прогресивният 
упадък на биологичното разно-
образие на нашата планета и 
загубата на дива природа. 

Свидетел съм на този упадък 
и в тази книга споделям разказа 
си от първо лице за това какво 
се случи и моята визия за 
бъдещето. Това е историята 
на най-голямата ни грешка и 
как стигнахме дотук – и как, 
ако вземем мерки сега, все още 
можем да я поправим.

Имаме последна възможност 
да построим стабилен дом за 
себе си и да възстановим бога-
тия и прекрасен свят, който 
сме наследили от предците си.

Всичко, от което се нужда-
ем, е воля.

Дейвид Атънбъро
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Книгата за бизнеса. 
“Големите идеи, 
обяснени просто”
изд. Книгомания
брой стр.: 352
цена: 35 лв.

Историята на 
Екстрапак: Еволюция 
с малки стъпки
Калоян Кирилов
изд. Locus
брой стр.: 176
цена: 14.90 лв.

Дай и ще получиш
Адам Грант
изд. Кръгозор
брой стр.: 384
цена: 28 лв.

По-важно от парите... 
екип от предприемачи
Робърт Кийосаки
изд. Анхира
брой стр.: 416
цена: 15 лв.

 
 

Истините, 
на които държим
Камала Харис
изд. Locus
брой стр.: 312
цена: 20 лв.

Зигмунд Фройд. 
Изцеление чрез духа
Стефан Цвайг
изд. Колибри
брой стр.: 144
цена: 14 лв.

Rainbow in the Dark. 
Рони Джеймс Дио - 
Автобиография
Рони Джеймс Дио, 
Уенди Дио, Мик Уол
изд. Сиела
брой стр.: 268
цена: 18 лв.

Зовът на племето
Марио Варгас Льоса
изд. Колибри
брой стр.: 296
цена: 20 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Сезонът тази година обе
щава да бъде изпълнен със 

събития, но не и за Антъни 
Бриджъртън, неуловимия ерген, 
който с нищо не показва, че има 
намерение да сключи брак. 

И защо да го прави? Що се от
нася до това да изпълнява роля
та на ненадминат развратник, 
никой не е подобър от него.

„Вести от висшето 
общество“, лейди Уисълдаун, 

април 1814 г.

Но този път лейди Уисъл-
даун е в грешка. Виконтът не 
просто е решил да се ожени, 
а дори е избрал подходящата 
съпруга – скромна и с добри 
обноски, от нея би излязла 

перфектната виконтеса! 
Единственото препятствие 
е нейната по-голяма сестра, 
Кейт Шефилд – най-вбесяваща-
та жена, която е срещал.  
Тя подлудява Антъни с острия 
си език и решителността си 
да осуети годежа, но когато 
нощем затвори очи, именно 
Кейт е онази, която спохожда 
сънищата му…

Противоположно на 
общоприетото мнение, Кейт 
не вярва, че бившите женкари 
се превръщат в най-добрите 
съпрузи. Тя е твърдо решена да 
предпази сестра си от нещас-
тен брак, но една нелепа случка 
повежда живота ´ в неочаквана 
посока...

Хладнокръвният и изкушен 
от насилието полицай Ролф 

Фагерхюс планира да отвлече 
дъщеричката си и да избяга с 
нея в чужбина. За да си осигури 
средства, ограбва и убива 
наркопласьор, но едно момче 
става свидетел на това. Сред 
блокираните от сняг пътища 
Ролф се натъква на американска-
та полицайка Фелиша Стоун. 
Тя открива умиращото момче 
и прави всичко възможно да му 
помогне, докато хладнокръвни-
ят убиец е по дирите им.

Междувременно двама 
студенти наркомани правят 
най-голямата грешка в живота 
си. Човекът, който отива да ги 
накаже, е биячът, съблазнен от 
жената на Ролф с 
цел да ´ помогне 
да се отърве от 
съпруга си.

Но плановете 
на всички тези 
хора се объркват, 
а съдбите им се 
заплитат по неп-

редвидим начин. Норвежкият 
следовател Уд Сингсакер – съп-
руг на Фелиша Стоун, трябва 
да открие връзката между тези 
случаи и да се опита да разбере 
човешката природа, която ос-
вен с прочутите четири типа 
темперамент се характеризира 
със страсти, любов и неподози-
рана склонност към престъпле-
ния. Оказва се, че наблюденията 
на Хипократ за нея са валидни 
и днес.

Това е роман, който с 
подхода си към мотивацията и 
случайността на престъплени-
ята успява да изведе скандинав-
ската криминална литература 
на следващо ниво. Четенето на 
този оригинален трилър е като 

сглобяване на 
триизмерен 
пъзел.

Любовни 
интриги

Защо убиват?

Човешката природа
Йорген Бреке
изд. “Изида”
352 стр., 17,99 лв.

„Изобилие от 
блестящо остроумие и 
незабравими герои.“

Буклист

Виконтът, 
който ме обикна 
(Бриджъртън, кн. 2)
Джулия Куин
изд. “Ибис”
448 стр., 15,90 лв.



  КНИЖАРНИЦА

19

Енциклопедия 
за най-малките: 
Коледа
Мари-Франсоаз Морне
изд. Пан
брой стр.: 22
цена: 5.50 лв.

Сладка Коледа 
с Мечо Пух 
изд. Егмонт
брой стр.: 48
цена: 14.90 лв.

Коледната песен 
на Мики 
изд. Егмонт
брой стр.: 64
цена: 17.90 лв.

Приказки за празници. 
Приказки с озвучени 
илюстрации
изд. Фют
брой стр.: 18
цена: 17.90 лв.

 

101 приказки 
от омагьосаната 
гора 
изд. Пан
брой стр.: 128
цена: 18.90 лв.

Алиса в страната 
на чудесата
Луис Карол
изд. СофтПрес
брой стр.: 128
цена: 25 лв.

Голямата панда и 
Малкия дракон
Джеймс Норбъри
изд. Изток-Запад
брой стр.: 160
цена: 19.90 лв.

Мама
Елен Делфорж; 
Кантен Гребан
изд. Дъбови листа
брой стр.: 66
цена: 34 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Всяка вечер книжарят Карл 
Колхоф тръгва по живопис-

ните улички на града, за да носи 
книги по домовете на своите 
най-верни клиенти. Приятел-
ството им е специално – за него 
те са като любими литера-
турни герои, а за тях той е 
незаменима връзка със света.

Но един ден всичко се 
променя. Останал без работа, 
той губи най-голямата радост в 

живота си. Единствено силата 
на думите и смелостта на едно 
деветгодишно момиче могат да 
окуражат Карл и клиентите му 
да открият отново пътя един 
към друг.

„Човекът, който разхождаше 
книги” е вълнуващ, човеколю-
бив разказ за онова, което ни 
сплотява, затрогваща история, 
която носи топлина и вяра в 
хората.

Откакто се е появил 
„Човекът, който разхождаше 
книги” неизменнно присъства в 
европейските класации за най-
продавани книги.

Което ни сплотява

Човекът, който 
разхождаше книги

Карстен Хен
изд. “Ера”

224 стр., 16,99 лв.

В първата си книга от 
поредицата, посветена на 

историята на света, Сюзан 
Уайз Бауер повежда читателя в 

Задълбочено 
пътуване

История на древния свят
Сюзан Уайз Бауер
изд. “Скайпринт”
864 стр. с 99 геогр. карти и  
32 илюстр., тв. к. 49,90 лв.

Вечерта, когато Люк Роузън 
среща Скарлет Маркс, 

за първи път съжалява, че е 

Книга 
четвърта

Благороден принц
Девни Пери
изд. “Егмонт”
384 стр., 17,90 лв.

полицай. След нощ, изпълнена с 
кръв и смърт, тя се озовава под 
неговия покрив единствено за-
щото той е дал клетва, която 
не може да престъпи.

Скарлет не се вписва в под-
редения му живот. Тя е дръзка, 
инатлива и вбесяваща. Това, че 
има информация за престъпна 
банда, която може да я убие, не 
улеснява ситуацията, в която 
двамата са попаднали.

Непоколебимият ´ характер, 
смелостта и силата ´ обаче го 
привличат и Скарлет неизбеж-
но завладява сърцето му. За да 
я опази жива, Люк трябва да 
вземе най-трудното решение в 
живота си и да наруши всички 
възможни правила. Но може ли 
Люк да престъпи ценностите 
си и да рискува значката си 
заради Скарлет?

Книга четвърта от роман-
тичната поредица „Тенекиени 
номади”.

забързано, но обстойно и задъл-
бочено пътуване през древния 
свят на Шумер, Египет, Индия, 
Китай, Гърция, Месопотамия 
и Рим. В хилядолетията между 
шумерската цивилизация и 
римския император Констан-
тин I се поставят основите 
на цивилизацията, създават се и 
падат династии, образуват се 
и изчезват империи, водят се 
борби за господство и влияние. 

Авторката проследява най-
значимите събития, пресъз-
дава героични епоси, цитира 
исторически текстове и лична 
кореспонденция, анализира бит-
ки и военни тактики, разкрива 
дворцови интриги и тълкува 
действията на владетелите и 
претендентите за властта в 
завладяващ пъзел на човешкото 
поведение, в който, без да щем, 
откриваме отпечатъка на 
древността върху днешната 
съвременност.
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Космосът. 
Академия за 
бъдещи инженери 
и конструктори
изд. Фют
брой стр.: 64
цена: 25 лв.

Светът около нас 
през Телескоп
изд. Фют
брой стр.: 48
цена: 25 лв.

Прочети и сглоби! 
Еднорог 
изд. Фют
брой стр.: 32
цена: 25 лв.

Защо? Изобретения 
и открития: 
Енциклопедия 
Манга  
изд. Световна 
библиотека-София
брой стр.: 160
цена: 20 лв.

 
 

Мистерията 
на живота
Ян Пол Схютен
изд. Колибри
брой стр.: 160
цена: 38 лв.

Как? Защо? 
Човешкото тяло в 
отговор на детските 
въпроси 
изд. Пан
брой стр.: 128
цена: 19.90 лв.

Голяма детска 
енциклопедия 
(второ издание)
изд. СофтПрес
брой стр.: 192
цена: 29.99 лв.

Искам да стана! Лекар 
(Обадете се на вашия 
лекар и чуйте 
какво ще ви каже!)
изд. Фют
брой стр.: 10
цена: 17.90 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Най-доброто є изпълнение
Мария Илиева, певица и музикален продуцент:

“Марая Кери: Смисълът” е разтърсваща 
изповед, наситена с болка и страдание, 
но преди всичко това е една вдъхновяваща 

история за оцеляването и смелостта, за целебната 
сила на музиката и спасението, което тя 
носи. Марая Кери е моят Феникс - единствена, 
недостижима, вечна.

Световната икона, многократ-
но награждаваната певица, 

авторка на песни, продуцент, 
актриса, майка, дъщеря, сестра, 
разказвач на истории и артистка 
най-накрая разказва без филтри 
историята на живота си в „Марая 
Кери: Смисълът”.

Преводът е на Бистра Георги-
ева.

Животът на всеки от нас 
се побира в десетина 

изречения. Има дни, дори годи-
ни, минали, без да ни оставят 
спомен. Като че друг ги е живял 
вместо нас.

Човек невинаги знае, че е 
жив.

И идва ден, когато – за да се 

увери! – той си брои белезите: 
външни – от нанесените му 
рани, вътрешни – от раните, 
които той е нанасял. Тази книга 
е такава: сборник белези от 
съществуването. Тук са под-
брани дори синините, с които 
идните битки ще ме отличат.

Авторката

Обичайте се! – Какво е животът? – Времето, 
през което Сърцето се превръща 
в Душа.

– Какво е Любов? – И 
Господ не знае. Той само 
повтаря: „Обичайте се!“

– Какво е Надеж
дата? – Нашето 
доверие в бъдещето.

– Какво е Времето? – 
Реката, която тече през нас 
и се влива в Небето.

Пепел от  
мислеща  
тръстика

Неда Антонова
изд. “Хермес”

160 стр., 14,95 лв.

„Отне ми цял един живот 
да събера куража и да добия 
яснотата, необходими за 
написването на тези мемоари. 
Искам да разкажа историята 
на моментите – на възходите 
и паденията, на триумфите 
и травмите, на провалите и 
мечтите, които ме направиха 
човека, който съм днес. Макар 
че в хода на кариерата ми са 
разказвани много истории за 
мен и за изложения на общест
веното внимание личен жи
вот, досега беше невъзможно 
да комуникирам сложността 
и дълбочината на преживя
ното от мен в една статия в 
списание или в десетминутно 
телевизионно интервю. А и 
в тях думите ми винаги са 

пречупени през призмата 
на някого другиго, за да 
удовлетворят нечие 
желание да бъда 
поставена в 
рамка.

Тази кни
га съдържа 
спомените ми, 
неуспехите ми, 
страданията 
ми, оцеляването ми 
и моите песни. Без фил
три. Върнах се обратно 
в детството си и дадох 
глас на изплашеното малко 
момиченце вътре в мен. Дадох 
думата на онази изоставена и 
амбициозна девойка. Преда
дената, но триумфираща 
жена, която съм днес, разказва 

нейната история.
Беше ми невероятно труд

но, изцеляващо и смиряващо 
да напиша тези мемоари. 
Искрено се надявам, че ще 
придобиете ново разбиране не 
само за мен, но и за силата на 
човешкия дух.

С обич, Марая

„Пълен триумф за 
Кери... Написаното 
в тази книга ти 
спира дъха. Кери е 
представена както 
като музикален гигант, 
така и като духовна 
сила – непоклатима, 
самоосъзната, а също 
така и забавна по 
нейния царствен начин.“

The New York Times

„Внимателно съставен 
автопортрет на една 
от най-невероятно 
характерните, 
често неразбрани 
изпълнителки на цяло 
поколение.“

The Guardian

Марая Кери: Смисълът 
Марая Кери и 
Микаела Анджела Дейвис
изд. “AMG Publishing”
384 стр., 24,95 лв.



  КНИЖАРНИЦА

21

ТЕКСТ ЛЮДМИЛА ЕЛЕНКОВА 
СНИМКА АЛЕКСАНДРА ГАНЧЕВА

Стана традиция изборът на 
любима книга от книжа-

рите на „Хеликон”, гласуване, 
което е особено приятно за 
самите тях, за да си сверят 
часовниците със своите колеги 
от почти 40-те обекта на ве-
ригата из цяла България. Макар 
гласовете им да са анонимни, 
техните сърца не са, съдейки по 
резултатите, които изведоха 
с убедителна преднина на върха 
„Глина”. Второ място зае Георги 
Бърдаров с „Absolvo Te”, трета 
е Елиф Шафак с „Островът на 
изгубените дървета” .

Ако трябва да обобщим и 
обосновем книжарския избор, 
той изглежда така: романът 
„Глина” съживява автен-
тичността на старите 
български занаяти и 
подчертава красо-
тата на нашия език. 
Думите и образите 
в него са толкова 
въздействащи, че 
провокират човек да 
търси твореца в себе 
си, да се замисли дали 
извайва своята личност, 
или я руши. Ако днес срещаме 
любов като на Жара и Велико, 
черпим от даровете на приро-
дата, лъкатушим между съзи-
данието и мрака, то е, защото 
сме част от колективната 
памет на една България преди 
Освобождението, в която още 
живеем, понесени от своята 
стихийност и непреклонен дух.

По-емоционалната страна 
звучи като отговори на състе-
занието „попитахме над 100 
книжари”, но тя е и най-сладка. 
Вижте!

Хеликон Благоевград: 
Гласувах за „Глина”, защото 
романът има интересен сюжет 
и многопластови главни 
герои. Спечели ме езикът в 
книгата – темите за любовта, 
саможертвата, човешката 
болка и радост са изобразени 
много „живо” благодарение на 
красивите сравнения и архаични 
думи, използвани от автора, 
което допринася читателите 
да бъдат изцяло погълнати от 
историята на Жара и Велико.

Книжарите на „Хеликон” 
избраха „Глина” 

за книга на 2021 г.

Хеликон 
Смолян: Книга, 

която те завладява, 
пренася те във вълшебния свят 
на Велико и Жара. „Глина” е 
енергия, която те притегля 
и щом започнеш да я четеш, 
преживяваш всичко написано, 
сякаш самият ти си един от 
героите.

Хеликон Добрич: За „Глина” 
дадох гласа си, защото автор-
ката успешно ме въвлече в 
историята и героите. Написана 
е на ясен и в същото време 
автентичен език. Много добре 
е постигнат балансът между 
емоционалното и литератур-
но-историческото звучене. 
Достави ми удоволствие!

Хеликон Съборна София: 
Впечатли ме с това, че всички 
герои са положителни, вътре 
няма лош човек, не видях злодей, 
който да те „бутне” така, че 
да го намразиш.

Хеликон Враца: „Глина” 
много напомня Йовковото 
слово, красиво и хармонично, уж 
обикновено, но по-истинско от 

реалността. Страхотна книга, 
която не просто се чете, а се 
изживява.

Хеликон Шумен: Освен кра-
сивите фрази, оцених фоклорни-
те елементи и онези мигове от 
нашата история, които автор-
ката умело е вплела в романа.

Хеликон Бургас 3: Избрах 
я, защото e много българска 
книга и се откроява с вълшебен 
език. Употребата на стари 
думи въздейства сгряващо, но 
не натрапчиво-патриотично. 
Оцеляването на героите под 
иго е чрез силата на изкуство-
то, без което и днес не можем 
да живеем.

Хеликон Плевен 2: Ние се 
радваме, че Виктория Бешлий-
ска е наша съгражданка, предста-
вихме си как се е усамотила в 
едно планинско село, за да се от-
даде на писането на „Глина” и ни 
хвърли по такъв красив начин 
във време, в което понятията 
за род и семейство са били мно-
го по-важни, отколкото са сега. 
Това определено е нетипичен за 
съвременната ни проза роман, 

и неслучайно, когато започваше 
учебната година, много хора 
го предпочетоха за подарък на 
учители и ученици.

Хеликон Бургас: „Глина” е на-
писана с изключително богат и 
красив език. История за любов-
та и изкуството, вплетени в 
съдбите на Жара – чистата и 
буйна душа и Велико – майстор 
грънчар, обладан от силата 
на глината. Събрала в себе си 
историята на с. Бусинци, разно-
образието от човешки съдби 
и много магичност, книгата на 
Виктория Бешлийска е жива и 
цветна и е едно ярко връщане 
към миналото ни. Една класика, 
родена  в епохата на съвремие-
то. Мислех за тази книга много 
дълго време. И винаги успявам 
да предам усещането си и на 
клиентите!

Хеликон Славейков София: 
„Глина” впечатлява най-вече със 
стил, който красиво и изрази-
телно ни потапя в атмосфе-
рата на романа, а сюжетът му 
увлича така, че се чете бързо и 
с лекота.

Виктория 
Бешлийска 
изпревари  

Георги Бърдаров 
и Елиф Шафак
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10 идеи как да 
спасим планетата 
Елеонора Форнасари
изд. Робертино
брой стр.: 40
цена: 17.90 лв.

Голяма книга 
за Буболечките
Ювал Зомер
изд. Ракета
брой стр.: 64
цена: 24.90 лв.

Приключение 
в планината. 
Избери и завърти! 
Книга игра
изд.Фют
брой стр.: 64
цена: 24 лв.

Атлас на 
животните 
изд. СофтПрес
брой стр.: 24
цена: 9.99 лв.

 
 
Божествена комедия. 
Първи стъпки в 
тъмната гора 
Даниеле Аристарко
изд. Колибри
брой стр.: 40
цена: 20 лв.

Магическата аптека 
Кн.5: Градът на 
изгубеното време 
Анна Руе
изд. Издателство 
Архипелаг
брой стр.: 284
цена: 18.90 лв.

Нощта на 
откраднатите 
целувки
Кейси Уест
изд. Емас
брой стр.: 200
цена: 15 лв.

Черни води
Катрин Арден
изд. Orange-Books
брой стр.: 200
цена: 15.90 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Чухте ли голямата новина? Супертайно-
то ръководство, написано специално и 

единствено само за Дядо Коледа вече е 
тук! За първи път джуджетата 
публикуват наръчника 
с ценни съвети, 
който всяка 

година дават на добрия старец. 
„Ръководство за Дядо Коледа” не е обик-

новена книга. В нея са събрани всички важни 
неща, които добрият старец трябва да 

знае и да не забравя, за да може да зарад-
ва всяко дете по света в колед-

ната нощ – от ясни и точни 
указания за управление на 

шейната, до инструк-
ции за избягване 

на сблъсъци по 
Небесната 
магистрала. 

Тази година 
Сръчко – главно 

джудже и майстор 
изобретател, заедно с Юле 

Бързака – джуджето шеф на 
транспортния отдел, са се погрижили 

шейната на Дядо Коледа да е още по-бърза 

и удобна. Какви специални изобретения 
са направили ще разберете като отгърне-
те книгата и отворите капачетата по 
страниците. Ще научите още какви тайни 
крие костюмът на Дядо Коледа, какви са 
съветите на Карамелко – джуджето готвач, 
за здравословната диета на добрия старец, 
и какви са инструкциите на Добродушко за 
грижата за елените и най-вече за червения 
нос на Рудолф.

А какво трябва да направи Дядо Коледа, 
ако някое дете го забележи? Как да се грижи 
за подаръците, докато пътува, и как да не 
обърка кой подарък за кое дете е? Как да се 
ориентира и къде да приземява шейната 
безопасно? Джуджетата са се погрижили 
за всичко и старателно са описали какво 
трябва да направи Дядо Коледа. А за да е 
забавно пътуването, в ръководството има 
настолна игра и коледни песни и стихове.

Супертайно ръководство

Ръководство  
за Дядо Коледа
Джуджетата
изд. “Фют”
20 стр., 24 лв.

Какво да правиш, когато си 
влюбен в жената на най-

добрия си приятел?
На Коледа се случват чудеса, 

но изглежда не и за Ник. Той 
тъкмо е загубил високоплатена-
та си работа като лондонски 
адвокат, приятелката му инфлу-
енсърка го зарязва, а балансът по 
кредитната му карта започва 
силно да го притеснява.

Остава му само да се само-
съжалява в квартирата, която 
споделя със своя най-добър прия-
тел – доста по-добре справящия 
се в живота Мат, и да си търси 
работа – каквато и да е.

В отчаянието си Ник си 

намира ново призвание – става 
Дядо Коледа в близкия мол и 
започва да раздава подаръци. 
Въпреки ужасната шефка, 
драскащата го брада и факта, че 
никога не е харесвал деца, сякаш 
се справя изненадващо добре. Но 
когато 4-годишният Алфи си 
пожелава пред него майка му да 
е отново щастлива за Коледа, 
Ник ще трябва да се потруди 
доста, за да изпълни желанието.

Защото Сара – майката на 
Алфи – е вдовица. И в желание-
то си да помогне, той ´ урежда 
среща с Мат, преди да е премис-
лил нещата и преди да е осъзнал, 
че това може да се превърне в 

разкъсващ сърцата и 
на тримата любовен 
триъгълник.

Преводач е Мари-
анна Панова.

Разкъсващ сърцата 
триъгълник

Всичко, което  
искам за Коледа
Джоана Болури
изд. “Сиела”
280 стр., 16 лв.



-20%

796
  стара цена 995 лв. 

НОВА:          лв.

ТЪРСЕТЕ В НАЙ-БЛИЗКИЯ

Промоцията е валидна от 
03.12.2021 г. до 31.12.2021 г. вкл. 

или до изчерпване на количествата 
в книжарници ХЕЛИКОН. 

Кампанията не е валидна 
за онлайн покупки на Helikon.bg

НАПРАВИ КОЛЕДЕН ПОДАРЪК

ВАУЧЕР за книги от
ХЕЛИКОН




