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Били Съмърс седи  
сам в стая с пушка в ръце.  

Той е наемен убиец. Но приема  
поръчки само ако мишената  

е наистина лош човек.
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За книгите и хората

С БЕЗКРАЙНА
ДОБРОТА

РИЧЪР ОТНОВО 
В ИГРАТА

ЛЮБОВ ПРОМЕНЯ 
СЪДБАТА





Наред с всичко, което остави 
в българското кино и ду-

ховност, Рангел Вълчанов забоде 
в паметта ми и една култова 
историйка. Шматкайки се из 
софийските шопски села, той 
срещнал старец на преклонна 
възраст. И в неподправения си 
прям стил му рекъл:

– А бе дядо, виж как си се пре-
вил одве! На тия твойте години 
за какво ти е да живееш още?

Дядото го погледнал през 
перделивите си очи и също така 
прямо му отвърнал:

– Е па да видим какво че 
стане.

В началото на новата 2022 
година не виждам по-смислена 
причина човек да чака поредните 
365 дни. Изобщо животът нима 
е нещо друго?

Още с първите си съзнателни 
възприятия ние се потапяме в 
един почти безкраен тв сериал, 
проснал се напред във времето. 
„Почти”, защото когато, очаква-
но или не, стигнем до последния 
за нас епизод, внезапно осъзнаваме, 
че сериалът съвсем не е бил тол-
кова продължителен. Иска ни се 
още и още, ала няма, дотук с гле-
дането му. Други ще зяпат в екра-
на и ще коментират събитията, 
ще предвиждат развоя нататък, 
ще разгадават сюжетните линии 
или ще се заблуждават. Квото 

сме гледали – гледали. Квото 
разбрали – разбрали. Да сме били 
по-настойчиви, по-внимателни 
и прозорливи. А не другите да ни 
обясняват какво сме пропуснали 
и на коя драматургична гатанка 
не сме познали отговора.

Ние сме така устроени, че 
искаме непременно да видим как и 
последното крайче на житейския 
конец се отлепя от вратлето на 
макарата. Всъщност, ако имаше 
чалъм, бихме искали този миг 
никога да не настъпва. Копнежът 
ни по безсмъртност и сляпата 
надежда в нея ни карат да си 
създаваме религиозни платформи, 
да трупаме планини от научни 
знания или да изобретяваме 
някаква средна между тях езиче-
ско-суеверна химера, която да ни 
убеждава, че светът не свършва с 
нас. Че сме част от материята, 
която е и енергия, и като такива 
сме безконечни във вселенския 
кръговрат, независимо дали сме в 
някоя дупка в земята или разпи-
лени на вятъра. Че да, листата 
отлитат, но дървото остава. 
Че дървото рухва, но гората – не. 
Дрън-дрън – но звучи ведро.

В книгата си „Homo Deus. 
Кратка история на бъдещето” 
невероятно остроумният Ювал 
Ноа Харари, макар и с известен 
здравословен скепсис, ни рисува 
задаващия се свят – колкото 
стряскащ, толкова и предви-
дим. Сапиенсът в нас все повече 
ще отмира и все повече ще се 
превръщаме в робото-кибор-
ги. (По-простите – по-бавно, 
разбира се.) В научните среди все 
по-натрапливо се оформя мнени-
ето, че ние сме не друго, а потоци 

от информация, биохимични 
алгорит ми, математически из-
числими подобно на машините и 
всичко в тая вселена. Уви, между 
интелект и съзнание вече няма 
знак за равенство, съзнанието 
изос тава. И понеже човешки-
ят ни мозък не е достатъчно 
надежден и способен да усвоява 
труднообозримото количество 
данни наоколо, е по-добре да пове-
рим съдбата си на компютрите, 
вместо лично да се потим да 
оцеляваме в космическия мрак. 

Да си призная, такава концеп-
ция е по-близка до сърцето ми. 
Някак си вътрешно ґ симпати-
зирам, на фона на това разни 
суетни примати в различни точ-
ки на планетата да ми налагат 
тъпите си правила и перверзни 
решения.

И все пак, не ми се ще да доча-
кам това бъдеще. Вярно, искам да 
видя какво че стане, но не чак до-
там. Знам ли каква гадина може да 
се окаже шеф-компютърът, дето 
ще ни се падне на нас в милата ни 
татковина (ако все още я има). 
Ако денят се познава от сутрин-
та, не тая голяма надежда.

Ала нека не сме задръсте-
ни! Младостта напира като 
шампанско в бутилка и запеклата 
се тапа най-сетне ще изхвръкне 
навън, пръскайки лепкава пяна и 
светлина. Дано само не извади 
нечие око! 

Тъй че, драги читатели на 
книги и зрители на сериали, нека 
през следващите 365 дни внимава-
ме за зрението си и какво вкарва 
в главите ни то. Пък каквото 
стане, оно че си стане!

ЧНГ! Честита Нова Гатанка!

Какво че стане

Верният тон на 
хубавите книги

Издател
ЛиРА.БГ

e-mail: lira.bg@abv.bg, 
info@lira.bg, www.lira.bg

Редактор
Иван Голев

0878 803 139
Оформление и предпечат

Калина Равуцова

Адрес на редакцията
София, 

ул. „Цар Симеон” № 90Б
Печат Multiprint

тираж 30 000

Ако желаете вашите книги 
да се продават в „Хеликон“ 

в хартиен или 
електронен вариант, 
свържете се с нас на 

service@helikon.bg 
или на 02 4604081

Ри
су

нк
а 

М
ил

а 
Ян

ев
а

ИВАН ГОЛЕВ



4
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ново остава нагоре надолу връща се

Unico grande amore
Ако попитате футболен 

фен с какво свързва името на 

Франческо Тоти, отговорът 

ще е само един – безпределна 

лоялност.

Принца на Рим, както е из-

вестен сред почитателите си, 

е сред малцината футболисти 

на нашето време, които дока-

заха, че парите не означават 

нищо пред необятната любов 

към неговия отбор. Отдаде-

ността към „джалоросите“ му 

спечели вечната обич на фено-

вете, превърна го в една от 

най-ярките звезди в клубната 

история и го увековечи като 

легенда.Тоти прекара двадесет 

години с капитанската лента 

като предводител на „вълците“ 

– своеобразен рекорд не само за 

Рома, но и за футбола изобщо. 

През това време отборът 

имаше своите възходи и паде-

ния, но Капитанът никога не го 

изостави. 

Много може да се прочете 

за Франческо Тоти, но само 

чрез собствените му думи ще 

успеете да опознаете човека, 

превърнал се в символ на 

Вечния град, да надникнете зад 

обичайната му сдържаност и 

хладна усмивка, да разберете 

причината в Рим да благовеят 

пред името му и защо 75 000 

души плакаха на стадиона при 

оттеглянето му от футбола. 

Тази книга е неговият личен 

разказ за unico grande amore, 

както се пее в химна на отбора, 

за всяка битка – на терена 

и извън него – през очите на 

самия Капитан.

ЗОРНИЦА ГРОЗДЕВА, 
ХЕЛИКОН 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

К Н И Ж А РЯ Т 
ПРЕПОРЪЧВА

ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Пасиансът на 
архангелите
Мария Лалева
Книгомания

Глина
Виктория Бешлийска
СофтПрес

Списъкът на съдията
Джон Гришам
Обсидиан 

Домът на Gucci
Сара Г. Фордън
Сиела

Живот в скалите
Мария Лалева
Книгомания 

Сказанието
Добри Божилов
Лексикон

Времеубежище 
Георги Господинов
Жанет 45

Островът  
на изгубените  
дървета
Елиф Шафак
Анишър

Калоян боговенчаният
Васил Лазаров
Лексикон

Всичко, което  
искам за Коледа
Джоана Болури
Сиела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1800 
лв.

2000 
лв.

1990 
лв.

1800 
лв.

1600 
лв.

2000 
лв.

1500 
лв.

1990 
лв.

2000 
лв.

1899 
лв.

Моята кухня.  
Здравословни рецепти
Силвена Роу
A&T Publishing

И това ще мине
Дан Кединг
AMG Publishing

Ритуали от моята кухня
Ирина Тенчева
A&T Publishing

Какво да се прави
Давид Енгелс
Изток-Запад

Тънкото изкуство 
да не ти пука
Марк Менсън
Хермес

Алманах. Традиции и 
празници на българите
Петя Банкова, 
Рачко Попов
AMG Publishing

Четирите споразумения: 
Толтекска книга  
на мъдростта
Дон Мигел Руис 
Кибеа

50 невероятни загадки
Слави Панайотов
Оз books

3

4

5

6

7

8

9

10

3499 
лв.

1200 
лв.

3499 
лв.

1200 
лв.

1595 
лв.

3490 
лв.

1100 
лв.

2299 
лв.

НЕХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

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

Измамна реалност
Стойчо Керев
Бард

1

2
3490 

лв.

2199 
лв.

За книгите и хората
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ново остава нагоре надолу връща се

Любовно писмо  
до Харлем

МАРИЕТА ИВАНОВА, 
ХЕЛИКОН РУСЕ

К Н И Ж А РЯ Т 
ПРЕПОРЪЧВА

ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ

Теория и практика 
на психологическото 
консултиране
Минко Хаджийски
Фабер

Корона от позлатени 
кости Кн.3 от 
поредицата Кръв и пепел
Дженифър Л. Арментраут
Анишър

Подари на любимия
Оги Благов
Фондация-Буквите

Песента на сърцето 
ми - Кн.3 от поредицата 
Падащи звезди 
А. Л. Джаксън
Егмонт

Благороден принц 
Кн.4 от поредицата 
Тенекиени номади
Девни Пери
Егмонт

Егото и защитните 
механизми
Ана Фройд
Изток-Запад

Как да печелим приятели 
и да влияем на другите
Дейл Карнеги
Кибеа

Държавата
Платон
Изток-Запад

Алгоритми, програми 
и задачи
Емил Келеведжиев, 
Зорница Дженкова 
Регалия-6

Ленинград - живот 
под обсада
Сергей Яров
Изток-Запад

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1500 
лв.

900 
лв.

1300 
лв.

700 
лв.

1400 
лв.

900 
лв.

1599 
лв.

1599 
лв.

500 
лв.

2199 
лв.

ТИЙН КНИГИ

Коледния Прасчо
Дж. К. Роулинг
Егмонт

Дневникът на един 
Дръндьо Кн.2: 
Родрик командори
Джеф Кини
ДуоДИЗАЙН

1

10

2990 
лв.

1890 
лв.

6 Дъщеря на дълбините
Рик Риърдън
Егмонт

1490 
лв.

Дневникът на един 
Дръндьо кн.1
Джеф Кини
ДуоДИЗАЙН

4

1690 
лв.

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

5

1990 
лв.

2 Малкият принц
Антоан дьо  
Сент-Екзюпери
Хеликон

795 
лв.

Хари Потър и  
философският камък
Дж. К. Роулинг
Егмонт

1990 
лв.

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

7

1990 
лв.

Детска академия 
за добри обноски
Невена Басарова
СофтПрес

8

1499 
лв.

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

9

1290 
лв.

3

За книгите и хората

Така нарича Колсън Уайтхед 

последния си роман. В него се 

преплитат историческа фикция, 

крими и семейна драма на фона 

на един от най-колоритните 

квартали на Манхатън от 50-те 

и 60-те години на миналия век.

Нещото, което иска Рей 

Карни – дребен мошеник на 

непълен работен ден, е да се 

отърси от вагабонтските 

си корени. Женен е за жена от 

добро семейство, магазинът 

му върви приемливо, но парите 

никога не стигат. Подмамен от 

братовчед си, Карни се забърква 

в голям обир, а последвалите 

събития отварят очите му за 

мръсните тайни на Ню Йорк, 

гангстерските набези, корумпи-

раната полиция и животът му 

се променя.

Колсън Уайтхед рисува един 

изключително жив образ на 

Харлем и живота в САЩ през 

онези години с класовите, етни-

ческите и моралните сблъсъци, 

гражданските протести и екс-

плоатацията. Читателят ясно 

си представя улиците, хората, 

сградите. Напълно се потапя в 

тази жива и дишаща история.

„Харлемски рокади“ е много 

различна от всичко на Колсън 

Уайхед, но безспорният му 

талант и енергията, която е 

вложил в този многопластов 

сюжет са нещото, заради което 

го обикнахме още с първата 

му книга. Уайтхед е сърцето, а 

думите му са кръвта, която с 

всеки удар прави всяка страница 

все по-увлекателна!
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БЪЛГАРСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Пасиансът на 
архангелите
Мария Лалева
Книгомания

Глина
Виктория Бешлийска
СофтПрес

Живот в скалите
Мария Лалева
Книгомания 

Сказанието
Добри Божилов
Лексикон

Времеубежище
Георги Господинов
Жанет 45

Калоян боговенчаният
Васил Лазаров
Лексикон

Певицата взема 
властта
Иво Сиромахов
Сиела

Хвърчило към Рая
Неделя Щонова
Книгомания

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

ABSOLVO TE
Георги Бърдаров
Мусагена

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1800 
лв.

1490 
лв.

1800 
лв.

1690 
лв.

1580 
лв.

1800 
лв.

2000 
лв.

2000 
лв.

1500 
лв.

1899 
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

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



Георги Тенев е новият 
лауреат на литературната 

награда „Хеликон”, която се 
присъжда от едноименните 
книжарници вече двайсет 
години. Писателят получи 
престижното отличие за ро-
мана си „Резиденцията”, издаден 
от „Колибри”. Това стана в  
Софийска градска художествена 
галерия, в компанията на пре-
дишни лауреати и номинанти 
на конкурса.

„Резиденцията” бе една от 
дванайсетте номинации за 
2021-а, а романът е награден, 
според формулировката на жу-
рито, „за антиутопичното си 
визионерство и дисекцията на 
понятието власт в многоплас-
тов аспект”.

Георги Тенев получи Брон-
зовия орел – пластика от 
скулптора Евгений Кузманов и 
символ на наградата, от ръцете 
на миналогодишния носител – 
Иван Станков. „Тази награда не 
е за мен, тя е за книгата ми”, 
каза в словото си Георги Тенев. 
И допълни, че е писал романа в 
тежък за страната и човечест-
вото период.

Жури в състав проф. Боян 
Биолчев – председател, и 
членове Росица Ташева, Елена 
Алексиева, Емил Андреев и Бой-
ко Ламбовски обяви и  оста-

налите единадесет номинации 
за отминаващата година. Те 
станаха достояние на Герган 
Ценов за „Накрая авторът уми-
ра”, на Иван Владимиров-Нав за 
„Вегаски истории за мистици и 
простаци”, на Захари Карабаш-
лиев за „Опашката”, на Деляна 
Манева за „Шестият пръст”, 
на Алек Попов за „Мисия Ту-
ран”, на Христо Карастоянов за 
„Т като Ташкент”, на Николай 
Петков за „Шахматни етюди 
или 32 бели полета”, на Краси-
мир Димовски за „Момичето, 
което предсказваше миналото”, 
на Петър Денчев за „Превърта-
не”,  на Ангел Еленков за „Мене 
ме сънува мравка” и на Емине 
Садкъ за „Керван за гарвани”.

Интересното този път е, 
че журито бе почти изцяло 
съставено от досегашни 
лауреати на „Хеликон”, каза 
професор Боян Биолчев. Това е 

в чест на двайсетгодишнината 
на наградата.

За доброто настроение 
на публиката се погрижиха 
музикантите Антони Дончев 
и Росен Захариев, а водещ на 
вечерта бе актрисата от На-
родния театър Вяра Табакова.

Специално за годишнината 
бе представен и сборникът 
„От „Името” до „Резиденци-
ята”, систематизирал инфор-
мацията за вторите десет 
години от съществуването 
на Наградата за нова българска 
проза „Хеликон”, в основата 
на който са трите обзорни 
статии за новата ни проза през 
призмата на наградите „Хели-
кон”. Техни автори са Алберт 
Бенбасат, Пламен Антов и 
Юри Лазаров.

Досегашни обладатели на 
приза са Константин Илиев, 
Деян Енев, Виктор Пасков, 
Елена Алексиева, Емил Андреев, 
Момчил Николов, Захари Кара-
башлиев, Росица Ташева, Васил 
Георгиев, Владимир Полеганов, 
Боян Биолчев и Иван Станков. 
Двукратни носители са Алек 
Попов, Христо Карастоянов и 
Недялко Славов.

20-годишният „Хеликон“ 
кацна на рамото 
на Георги Тенев
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Война и мир Т.I 
Лев Толстой
изд. Кръг
брой стр.: 516
цена: 19 лв.

Калина Алена
Василий Шукшин
изд. Фама 1
брой стр.: 120
цена: 14 лв.

Дар
Владимир Набоков
изд. Лист
брой стр.: 504
цена: 22 лв.

Чудати разкази
Олга Токарчук
изд. ICU
брой стр.: 192
цена: 16.90 лв.

Вавилонската змия
Алекс Мичъл
изд. Бард
брой стр.: 368
цена: 17.99 лв.

Сърце в лед
Лине Холм 
и Стине Болтер
изд. Емас
брой стр.: 584
цена: 24 лв.

Вох
Камила Лекберг, 
Хенрик Фексеус
изд. Колибри
брой стр.: 528
цена: 24 лв.

Мълчанието 
на агнетата
Томас Харис
изд. Сиела
брой стр.: 368
цена: 17.90 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Ако утре ви предложат да 
станете министър, колко 

време ще ви е необходимо, за 
да приемете или отхвърлите 
офертата? Къде партиите 
отглеждат, търсят и намират 
членовете на едно правител-
ство, когато получат мандат 
от президента за неговото 
съставяне? Как се чувства един 
държавник, когато напусне пос-
та и телефонът му замлъкне? 
346 българи са в този истори-
чески наръчник!

Точно толкова са се заклели 
да спазват Конституцията 
на България като премиери, 

вицепремиери и министри от 
1990 г. до септември 2021 г. 19 
правителства с 16 премиери и 
над 300 министри са управля-
вали България от 1990 г. до вто-
рото служебно правителство с 
премиер Стефан Янев.

Идеята за написването на 
„Как се става министър в Бълга-
рия” – този първи исторически 
наръчник – се появи след трите 
неуспешни опита през 2021 г. 
да се състави правителство. 
Седем журналисти от „24 часа”, 
които от години наблюдават 
и анализират политическия жи-
вот у нас, описват живота ни 

през партийната въртележка на 
правителствата, управлявали 
през тези 31 години.

В книгата са поместени и 
актуални интервюта на члено-
ве на правителства с различни 
цветове. Особено интересни и 
поучителни са техните комен-
тари за властта от днешната 
им позиция на бивши министри.

346 министри!

Как се става министър в България. 
Исторически наръчник  
за кандидати
Пенчо Ковачев и др.
изд. “Труд”
440 стр., 24,99 лв.

Още с появата си през 2017 г. „Софий-
ски магьосници” от младия писател 

Мартин Колев се превърна в безапелацио-
нен бестселър, вдъхновил хиляди деца да 
заобичат книгите и възродил цял един 
литературен жанр у нас – т. нар. ърбън 
фентъзи, в който се преплитат съвре-
менни пейзажи и мотиви от българския 
фолклор.

След успеха на „Софийски магьосни-
ци”, „Софийски магьосници: В сърцето 
на Странджа” и „Софийски магьосници: 
Вещиците от Витоша”, любимата тет-
ралогия намира своя достоен и вълнуващ 
завършек в „Софийски магьосници 4: 
Заветното заклинание”! 

Изданието включва и специален 

бонус – три специални разказа от света 
на „Софийски магьосници”, които бяха 
публикувани само онлайн досега.

Сянката на войната е надвиснала над 
зимна София. Изминала е година от Бит-
ката за последния печат, когато страхо-
вит демон се опита да превземе света 
през отслабената българска територия. 
Дошъл е решителният момент, в който 
софийските магьосници и чудатите оби-
татели на Горна и Долна София трябва 
да обединят последни сили, за да спасят 
не само града, който обичат, но и цялата 
Земя. 

Всички са възложили надеждите си 
за спасение на младия Бриян, но може ли 
момчето да се превърне в мъж, да усвои за 
твърде кратко време рисковани умения, 
изискващи години подготовка, и да обеди-
ни враждуващите зорници и здрачници? 
Или съдбата на всички вече е предопреде-
лена от древно пророчество и никой не 
може да я промени?

Всеки миг е решаващ,  а краят сякаш е 
само началото…

Ще бъде ли разрушена София? 

Софийски магьосници 4: 
Заветното заклинание
Мартин Колев
изд. “Сиела”
332 стр., 15,90 лв.
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Безсмъртни 
приказки

Мрак, населен 
с чудовища

Познатият на малки и 
големи писател естет 

Оскар Уайлд вълнува и пре-
дизвиква размисъл у всеки, 
посегнал към малкото томче 
с приказки, което държите 
в ръце.

Лиричният стил, открове-
ността и чистотата, с кои-
то са разказани историите за 
Щастливия принц, Себелюби-
вия великан и Звездното дете, 
го открояват като един от 
най-впечатляващите творци 
на Викторианската епоха. 
Смята се, че много от исто-

риите в книгата са писани 
за деца, но емблематичните 
за Уайлд остроумие и остра 
критика към обществото 
ги правят подходящи и за по-
възрастни читатели, които 
са запазили детската си впеча-
тлителност и способността 
да се удивляват.

С все така актуалното си 
послание за доброта, съпри-
частност и човечност тези 
приказки и до днес са истин-
ска наслада за търсещия ни дух 
и сетивата ни.

Преводач е Сидер Флорин.

Това е 14-ият роман от 
бестселър поредицата 

на Луиз Пени! Завръщането 
в Трите бора е белязано от 
мистериозно завещание, което 
изправя Гамаш пред нова загад-
ка и поредното мистериозно 
убийство.

Когато Арман Гамаш полу-
чава странна покана да се яви 
в изоставена ферма, бившият 
главен комисар на Sûreté du 
Québec не се колебае да последва 
любопитството си. Оказва 
се, че заедно със собственичка-
та на книжарницата в Трите 
бора – Мирна Ландерс, и един 
млад строител от Монреал, 
Гамаш е избран за изпълнител 
на завещание.

Никой от тримата не поз-
нава починалата. А завещание-
то е толкова необичайно, че 
всички се питат дали жената 
е била с ума си. Но когато в 
изоставената ферма е открит 
труп, въпросите бързо се сме-
нят – възможно ли е привидно 
странното завещание да е 
предупреждение? Или заплаха?

Поредната опасност, 
която дебне Гамаш. Макар и да-
леч по-малка от ужаса, който 
владее ума му през последните 
месеци.

Вътрешното разслед-
ване за събитията, довели 
до отстраняването му от 
длъжност, продължава. За да 
нанесе съкрушителен удар на 
наркокартелите, Гамаш е поз-

волил значително количество 
опиоиди да се изплъзне от 
ръцете на полицията. Нар-
котиците са достатъчни да 
причинят смъртта на хиляди 
и времето на бившия главен 
комисар изтича. Той трябва да 
ги открие. Отчаяните време-
на изискват отчаяни дейст-
вия. Но Гамаш скоро разбира, 
че сляпото желание да залови 
наркотика го води към мрак, 
населен с чудовища.

Приказки
Оскар Уайлд
изд. “Хеликон”
168 стр., 13,95 лв.

Приказки
Оскар Уайлд
изд. “Хеликон”
168 стр., 10,95 лв.

Царството на слепите
Луиз Пени
изд. “Софтпрес”
432 стр. 19,99 лв.

Философи херметици ли са били първи-
те учени? Какво ни казва днес окулт-

ният произход на модерната наука за 
вселената? „Забранената вселена” разкрива 
тайното братство, дефинирало света и 
може би открило Божествения разум. 

Всички пионери в науката, от Копер-
ник и Галилей до Нютон, са били вдъхнове-
ни от херметизма. Освен тях, личности 
като Лайбниц, Бейкън, Кеплер, Тихо Брахе 
и дори Шекспир дължат голяма част от 
постиженията си на окултни по същ-
ността си вярвания – така наречената 
„Херметика”.

В това уникално изследване Лин 
Пикнет и Клайв Принс се отправят в 
търсене на херметическия произход на 
модерната наука и доказват, че не всичко 
е такова, каквото изглежда, и че през 

последните 400 години зад търсенето 
на истината е имало скрит план. От 
епохата на Леонардо да Винчи влияние-
то на херметическото мислене върху 
най-големите умове в историята е 
било крито – тайна, пазена от 
забранено братство, търсещо 
Божествения разум. 

В търсенето на истинската 
основа на модерната рационална 
мисъл Пикнет и Принс разкри-
ват история, която преобръща 
схващания, формирани през последните 
четири века.

Тайното братство

Забранената вселена
Лин Пикнет и Клайв Принс
изд. “Бард”
352 стр., 19,99 лв.
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Разумът или чувствата – в 
кое да вярваме? Да контро-

лираме поведението си и да се 
ръководим от правила, които 
смятаме за важни, или да дадем 
воля на сърцето си, пък нека ни 
отведе накъдето ни е писано?

Като всеки даровит писа-
тел Джейн Остин ясно си е 
давала сметка, че за подобна 
дилема няма еднозначен отго-
вор. Че когато става дума за 
човешки характери и сблъсъци, 
разумът и чувствата не могат 
да бъдат поставени на кантар. 
И че единствено истинността 
на героите ґ ще ги гравира в 
скрижалите на времето и в 

читателската ни памет.
Затова този роман, издаден 

преди малко повече от 200 годи-
ни, и до днес ни пленява със своя 
проникновен рисунък, художест-
вена плътност и житейски 
оптимизъм. Прави от героите 
му наши приятели или опонен-
ти, но и за миг не ни оставя 
безразлични. А екранизациите по 
него обикалят света и задълго 
се превръщат в предпочитано 
духовно приключение.

И все пак – в началото бе 
книгата.

Тази.
Чийто нов превод е дело на 

Надежда Розова.

В „Празнични рецепти” са 
поместени над 100 идеи за 

вкусни, полезни и интересни 
ястия, които са подходящи за 
трапезата на някои от най-голе-
мите български празници като 
Бъдни вечер, Коледа, Великден, а 
също и за други поводи – нап-
ример Свети Валентин или 
партита. 

В селекцията си Йоли е 
подбрала както добре познати 
ястия, които задължително 
присъстват във всяко праз-
нично меню, така и 
алтернативни рецеп-
ти, които разпалват 
въображението и 
освежават кулинарните 
умения. От традицион-
на питка за Бъдни вечер 
до интригуваща рецепта 
за джин-сьомга с краста-
вица и хрян, всяко едно 
от ястията на Йоли е 
поднесено с много вдъхно-
вение и отдаденост. 

Защото храната, също 
както празниците, 
е любов. Тя е 

силата, която създава дом и 
събира най-близките хора на 
една трапеза. Именно тази 
любов, заедно с цялата си 
страст към кулинарията, влага 
Йоли в „Празнични рецепти”. 
Тя насърчава всеки да се потопи 
в радостта от готвенето, да 
експериментира с нови вкусове, 
форми и съчетания и с щипка 
любов да превърне храната си в 
изкуство.

Храната като 
изкуство

Класиката 
в нов превод

Разум и чувства
Джейн Остин
изд. “Хеликон”
364 стр., 11,95 лв.

Разум и чувства
Джейн Остин
изд. “Хеликон”
364 стр., 18,95 лв.

Празнични рецепти
Йоланта Делибозова - Йоли
изд. “Сиела”
272 стр., 30 лв.

Eдин различен Бърдаров... 
 Вдъхновяващи, очароващи

и изненадващи разкази по дей-
ствителни събития... Истории 
за волята и силата да се борим 
до последната минута, когато 
всички останали вече са се 
отказали...

В тази книга футболът е 
само фон, на който се разигра-
ват човешки съдби и драма-
тични истории. Това е книга 
за силата на човешкия дух! Със 
сигурност между финтовете, 
дузпите, червените карто-
ни, сълзите на победените и 
сълзите на шампионите, ще 
намерите своята история.

От тази книга ще научите 

как малкият Уругвай се изправя 
срещу мегафаворита Бразилия 
пред 200 000 екзалтирани 
бразилци и, отписан от целия 
свят, успява да победи. Най-
великият мач в историята 
на футбола е известен като 
„Чудото от Маракана”. Ще на-
учите как ЦСКА за 18 минути 
вкарва три гола на легендарния 
„Байерн” (Мюнхен) и ги кара 
да треперят от страх насред 
София, ще разберете как пред 
смаяния поглед на света Гърция 
става европейски шампион...

Това са спиращи дъха исто-
рии, които доказват защо фут-
болът носи тази магия и държи 
в нея милиони хора по света!

Футболът ме научи 
никога да не се предавам, 
да вярвам в себе си и да 
се боря до последната 
минута

Спиращи дъха

До последната 
минута. 
Разкази

Георги Бърдаров
изд. “Мусагена”

144 стр., 15,80 лв.
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Класика в жанра
Съставители 
Румен Белчев, 
Михаил Вешим
изд. Сиела
брой стр.: 156
цена: 15.90 лв.

Тайната на книжаря
Мишел Гейбъл
изд. СофтПрес
брой стр.: 384
цена: 18.99 лв.

Дявол под 
прикритие
Лайза Клейпас
изд. Ергон
брой стр.: 320
цена: 18 лв.

Полунощ в кафене 
Черният дрозд
Хедър Уебър
изд. Сиела
брой стр.: 464
цена: 18.90 лв.

Тъкачната вила
Ане Якобс
изд. Lemur
брой стр.: 454
цена: 22.50 лв.

Писателят
Дж. С. Маетис
изд. СофтПрес
брой стр.: 384
цена: 19.99 лв.

Момичетата 
на тавана
Мариус Габриел
изд. Бард
брой стр.: 336
цена: 19.99 лв.

Гръцко кафе 
Катерина Хапсали
изд. Колибри
брой стр.: 272
цена: 20 лв.

Едва ли има по-подходящо 

четиво, с което да стартираме 

2022 г. от „Палечка“ на Мишел 

Сер. Не очаквайте вариант 

по едноименната приказка 

на Андерсен, макар че този 

сладкодумен френски философ 

щедро я използва в едно есе от 

стотина страници, посветено 

на дигиталното поколение. 

Знаем историята за дълго 

чаканото момиченце, появило се 

на бял свят едва когато майка 

му целунала цвете и понеже било 

мъничко колкото човешки палец, 

тя го кръстила „Палечка“. После 

съдбата му е нерадостна, но 

поучителна – много животни 

го искали за себе си, докато не 

пораснало достатъчно, та да се 

омъжи за краля на цветята. Ми-

шел Сер използва тази крехкост 

по отношение на сетивата на 

подрастващите, той ги нарича 

„палечковци“, защото използ-

ват от съвсем ранна възраст 

пръстчетата си по дисплеите 

на електронните устройства 

и общуват с безмълвното им 

плъзгане, преди на практика 

да са проговорили. „Леко-

тата на достъпа – пише 

авторът – дава на Палечка 

– и на всички – пълни 

джобове със знание под 

носната кърпичка“. За да покаже 

автоматичното действие 

на телата на младите, той 

продължава с далеч по-образен и 

шокиращ пример – за обезгла-

вения в миналото епископ на 

Париж Сен Дьони, който хванал 

главата си в ръце и тръгнал 

напред за ужас на войниците. 

После бил канонизиран. Тук идва 

ефектът от четенето на този 

труд, по принцип насочен към 

специалисти в областта на 

антропологията, философията и 

педагогиката. Да не фаворизира-

ме технологичните способнос-

ти на децата – „колко са умни“, 

или да ги осъждаме – „но са 

повърхностни“. Въпросът е как 

да се насочи техният интелект 

в полза на емоциите така, че 

преработвайки готови мисли и 

идеи, те да могат да създават 

свои. Пред очите ни се ражда 

нов тип човек, нека надзърнем 

в цветето, от което избуява, 

вместо да го третираме като 

плевел. 

ЛЮДМИЛА ЕЛЕНКОВА 
РАДИО „ХЕЛИКОН“

Да започнем отначало

Когато Микалийн става 
майка, тя поглъща всички 

книги за детско възпитание, 
но препоръчаните техники се 
оказват неефективни. Не и за 
своенравната ґ малка дъщеря. 
Когато обаче посещава маянско 
село на полуостров Юкатан, 
попада на родители, които от-
глеждат децата си по коренно 
различен начин и резултатът 
е изумителен. Децата им са 
невероятно мили, благородни и 
услужливи, при това без викове, 
заплахи или наказания. Как става 
това?

Дюклеф, заедно с тригодиш-
ната си дъщеря, посещава три 
от най-древните общества на 
света: маите в Мексико, инуи-
тите отвъд Северния полярен 
кръг и хадзапите в Танзания, 
за да научи и усвои техните 
родителски стратегии. Тя 
забелязва, че тези общества 
нямат проблемите на запад-
ните родители. Те изграждат 
коренно различни взаимоотно-
шения с децата си, основани на 
взаимопомощ, а не на контрол, 
на доверие, вместо на страх, и 
съобразени с индивидуалните 
потребности, вместо с уни-
фицирани критерии за детско 
развитие. Маите са майстори 
във възпитанието на отзивчи-
ви деца, инуитите отглеждат 
емоционално интелигентни 
деца, а хадзапите са експерти в 
това да възпитават самоувере-
ни и мотивирани деца. 

Микалийн не само живее 
заедно с тези семейства, но и 
прилага техните родителски 
похвати върху собствената 
си дъщеря с поразителен успех. 
Изпълнена с практически идеи, 
„Забравеното изкуство да 
възпитаваш” ще ни помогне 
да преосмислим начините, по 
които общуваме с децата си, 
за да отгледаме емоционално 
интелигентни, уверени и отзив-
чиви деца.

Как да 
общуваме 
с децата си

Забравеното изкуство 
да възпитаваш 
Микалийн Дюклеф
изд. “Изток-Запад”
352 стр., м.к. 19,99 лв., 
тв.к. 23,99 лв.
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стара цена 
18 лв.

-20%

1440
лв.

стара цена 
13,90 лв.

-20%

1112
лв.

стара цена 
16,90 лв.

-20%

1352
лв.

стара цена 
12 лв.

-20%

960
лв.

стара цена 
17,95 лв.

-20%

1436
лв.

стара цена 
12,95 лв.

-20%

1036
лв.

стара цена 
20 лв.

-20%

1600
лв.

стара цена 
20 лв.

-20%

1600
лв.

стара цена 
48 лв.

-20%

3840
лв.

Промоцията е валидна от 02.01.2022 до 27.01.2022 г. вкл. или до изчерпване на количествата в книжарници Хеликон. Кампанията не е валидна за онлайн покупки на Helikon.bg

Започни 2022 с 
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стара цена 
15,90 лв.

-20%

1272
лв.

стара цена 
19,95 лв.

-20%

1596
лв.

стара цена 
8,95 лв.

-20%

716
лв.

стара цена 
17,95 лв.

-20%

1436
лв.

стара цена 
14,95 лв.

-20%

1196
лв.

стара цена 
14,95 лв.

-20%

1196
лв.

стара цена 
16 лв.

-20%

1280
лв.

-20%

стара цена 
14,95 лв.

-20%

1196
лв.

стара цена 
14,95 лв.

-20%

1196
лв.

Промоцията е валидна от 02.01.2022 до 27.01.2022 г. вкл. или до изчерпване на количествата в книжарници Хеликон. Кампанията не е валидна за онлайн покупки на Helikon.bg

Започни 2022 с 
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Трейдинг for Dummies
Лита Епстийн, 
Грейсън Роуз
изд. Алекссофт
брой стр.: 408
цена: 24.99 лв.

Създанието от 
Джекил Айлънд
Едуард Грифин
изд. Изток-Запад
брой стр.: 576
цена: 35 лв.

На живо! Превърнете 
виртуалните връзки 
в клиенти
Джефри Гитомър
изд. Grant Cardone
брой стр.: 134
цена: 17.90 лв.

Тайна за милиард 
долара
Рафаел Бадзиаг
изд. A&T Publishing
брой стр.: 384
цена: 31.99 лв.

Възход и падение 
на Великите сили
Пол Кенеди
изд. Сиела
брой стр.: 840
цена: 39.90 лв.

33-те стратегии 
за войната 
(второ издание)
Робърт Грийн
изд. Сиела
брой стр.: 672
цена: 35 лв.

Четвъртият 
път. Въведение 
в четвъртата 
политическа теория
Александър Дугин
изд. Изток-Запад
брой стр.: 388
цена: 35 лв.

Личният живот 
на Фердинанд I 
Български
Ростислав Ботев
изд. Millenium
брой стр.: 240
цена: 19.99 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Били Съмърс седи сам в стая 
с пушка в ръце. Той е наемен 

убиец. Но приема поръчки 
само ако мишената е наистина 
лош човек. Сега Били иска да 
се оттегли. Преди това обаче 
му предлагат един последен 
удар. Били е сред най-добрите 
снайперисти в света, отличен с 
медали за храброст ветеран от 
войната в Ирак, който може 
да изчезне като Худини след 
удар. Тъй че какво би могло да се 
обърка? 
Всъщност всичко.

Този великолепен роман, 
който включва история за вой-
ната и обяснение в любов към 
малките градчета на Америка и 
техните обитатели, предста-
вя двама от най-интересните 
и вълнуващи герои, създавани 
някога от Кинг. Двама души, 
които се заемат да отмъстят 
на един необикновено покварен 
мъж за престъпленията му. В 
„Били Съмърс” се разказва за 
любов, късмет, съдба и една  

последна, незабравима възмож-
ност за изкупление.

Преводач е Катя Перчин-
кова.

Възможност 
за изкупление

Любовта  
е по-силна  
от страха

Били Съмърс
Стивън Кинг
изд. “Бард”
512 стр., тв.к. 34 лв., м.к. 25 лв.

Преди двайсет години четирима души се 
опитват да извършат перфектния обир. И 

почти успяват да се измъкнат с половин милион 
долара. Но на следващия ден всичко се обърква.

Един от тях влиза в болница.
Друг – в затвора.
Третият е убит.
А на четвъртия му се разминава.
Ардън Максуел е дъщеря на мъжа, за когото 

всички предполагат, че е изчезнал заедно с парите 

от обира. И с кръв по 
ръцете. След дълги годи-
ни в опити да избяга от 
миналото си тя се завръща 
в семейния дом в Тексас. Но 
Ардън не знае, че двама от 
съучастниците на баща ґ все 
още живеят там. И следят всяко 
нейно движение.

Преводът е на Илвана Гарабедян.

Четвъртият
Съдружници  

по неволя
Сандра Браун
изд. “Хермес”

352 стр., 17,95 лв.

Когато Маги Доус е изпра-
тена да живее при почти 

непознатата си леля в малко 
градче в Северна Каролина, тя 
страда от силна носталгия по 
дома и приятелите си. Красив 
и мил, Брайс Трикет е нейното 
спасение от скуката. Постепен-
но той ґ показва красотата на 
Окракоук и я запознава с фотог-
рафията – страст, която ще 
формира живота ґ занапред.

Години по-късно Маги е сво-
боден дух, страстен пътешест-
веник и световно известен 
фотограф. Тя ръководи успешна 
галерия в Ню Йорк и пътува 
по целия свят в търсене на 
перфектния кадър. Сега обаче 
ґ се налага да остане в града. И 
всичко я тласка към спомените 
за една любов, която оставя 
ярки следи и променя съдбата ґ.

Сърдечна и оптимистична, 

„Желанието” е история за 
любовта, страстта и отдаде-
ността, които правят живота 
пълноценен.

Желанието 
Никълъс Спаркс

изд. “Ера”
352 стр., 16,99 лв.
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Интуитивен 
фастинг
д-р Уил Коул
изд. Вдъхновения
брой стр.: 344
цена: 25 лв.

Българска кухня 
в 4 сезона 
Мирослав Гочев, 
Жельо Тодоров
изд. Сдружение 
“Българска история”
брой стр.: 168
цена: 30 лв.

Вие ме попитахте, 
аз Ви отговарям!
Биляна Йотовска
изд. Оз books
брой стр.: 186
цена: 32 лв.

Бързо и лесно 
Жак Папен
изд. Бард
брой стр.: 376
цена: 39.99 лв.

Словник
Виктория Бешлийска
изд. СофтПрес
брой стр.: 328
цена: 25 лв.

Забравеното изкуство 
да възпитаваш
Микалийн Дюклеф
Изток-Запад
брой стр.: 352
цена: 19.99 лв.

Отвъд възможното
Нимсдай Пурджа
изд. Вакон
брой стр.: 358
цена: 22 лв.

50 невероятни 
загадки
Слави Панайотов
изд. Оз books
брой стр.: 340
цена: 22.99 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

В живописния квартал „Тем-
пъл” в Лондон, на една от 

малките улички, има книжарница 
с боядисана в синьо фасада, с 
дръжка на вратата във формата 
на перо и с чудното име „Муун-
лайт Букс”. Собственикът ґ е 
сприхавият и вечно мърморещ 
книжар Едуард Ливингстън. Гор-
достта му са красивата вита 
стълба, която свързва първия и 
втория етаж на книжарницата, 
капандурата, през която могат 
да се наблюдават звездите, и 
наследеният дневник на неговия 
прароднина – известният 
пътешественик и изследовател 
Дейвид Ливингстън. 

Младата археоложка Агнес 
Марти пристига в Лондон с на-
деждата да си намери работа. В 
една дъждовна вечер тя попада 

в квартал „Темпъл” и мокра до 
кости открива убежище в „Му-
унлайт Букс”. Точно в момента, 
когато Ливингстън си търси 
помощник. Докато Агнес се 
изсуши и изпие чаша горещ чай, 
и двамата разбират, че съдбата 
ги е събрала и тя става новата 
книжарка.

За кратко време Агнес не 
само свиква с намръщения си 
шеф, но все повече ґ допадат 
ексцентричните редовни кли-
енти, веселите литературни 
закачки и часовете за чай със 
сладкиши в компанията на лю-

бима-
та на 
Едуард 
Шивон и на 
един осемго-
дишен русокос 
любител на звездите 
и планетите…

Но един ден от рафта 
изчезва ценният дневник 
на Дейвид Ливингстън. И се 
появява полицейският инспек-
тор Джон Локууд, за да поеме 
разследването и да преобърне 
спокойния живот на Агнес…

Преводач е Веселка Ненкова.

Март, 1944 г. Войските на 
Сталин нахлуват в Ук-

райна. Емил и Аделине Мартел 
са сред множеството немски 
семейства, изправени пред не-
посилно решение – да останат 

там с риск да бъдат пратени 
в Сибир или неохотно да 
последват нацистите, които 
презират.

Те вече познават ужасяващия 
режим на Сталин и бягството 
е единственият им шанс за 
спасение. Хванати между две 
огромни воюващи сили, Емил и 
Аделине преодоляват тежки из-
питания в търсене на мирен жи-
вот. Пътят им е изпълнен със 
съкрушителни загуби и трудни 

решения, но и с непоклатимата 
надежда, че свободата ги очаква.

„Последната зелена долина” 
е сърцераздирателен разказ за 
изумителната сила на любовта, 
вярата и волята на двама души, 
решени да оцелеят и да сбъднат 
мечтите си. Вдъхновяваща, 
трогателна и героична исто-
рия, която успява да намери 
светлината в мрачните дни 
в края на Втората световна 
война.

История за смелост, 
оцеляване и триумф 

Книгите 
спасяват

Книжарницата на 
мистър Ливингстън

Моника Гутиерес
изд. “Кръгозор”
208 стр., 18 лв.

Последната зелена долина
Марк Съливан
изд. “Ера”
504 стр., 18,99 лв.
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10 май 1940 г. В деня, когато 
Уинстън Чърчил става 

министър-председател, войски-
те на Адолф Хитлер нападат 
Нидерландия, Белгия и Люксем-
бург. Полша и Чехословакия вече 
са прегазени от хитлеристките 
армии, евакуацията при Дюн-
керк много скоро ще последва. 
През следващите дванайсет ме-
сеца нацистка Германия подлага 
Великобритания на безмилост-
на въздушна кампания: петдесет 
и седем последователни нощи на 
бомбардировки, последвани от 
шест месеца все по-интензивни 
нощни нападения.

Това е годината, в която 
Чърчил става „булдогът с пура 
в уста, когото всички смятаме, 
че познаваме; годината, в която 
той произнася най-незабрави-
мите си речи и показва на целия 
свят какво означават смелост 
и лидерство”.

„Величие и низост” е не само 
хроника на тези драматични 
събития, но и интимна семейна 
драма. С помощта на многоб-
ройни източници – от лични 
дневници и архивни документи 
до неотдавна разсекретени по-
верителни доклади – американ-
ският писател Ерик Ларсън ни 
предлага нов, непривичен поглед 
върху една историческа епоха и 
една от най-великите личности 
на ХХ в.

Дима и Вида се запознават 
край басейна на ведом-

ствената вила във възрастта, 
когато приятелството е 
всичко, а клетвите са зави-
наги. Детството им ухае на 
зелена трева, носи песента на 
щурците от късните горещи 
вечери и шепота на тайни, 
които двете приятелки си спо-
делят. Всяка лятна ваканция 
световете на момичетата се 
сливат и сякаш есента, зимата 
и пролетта не са се случвали. 
До седмата поредна година, 
когато като счупено стъкло 
приятелството им се разпи-
лява на безброй малки парченца 

– непростимо и непоправимо, 
а някогашните обещания оста-
ват завинаги в миналото.

Когато трийсет и три 
години по-късно двете отново 
се срещат, Вида е пациентка 
в скъпоплатен санаториум, а 
Дима – една от помощничките, 
които се грижат за нея. Ледът 
в техните отношения стои 
като преграда помежду им, а 
историята на познанството 
им белее пред тях като скреж 
върху зимен прозорец. Заскре-
женото стъкло е красиво. Но 
крие пейзажа зад себе си. Крие 
истината. И някогашните 
момичета са принудени да 

разтопят леда 
с дъха си. За да се 
изправят една срещу друга. 
Всяка със своята истина.

Джак Ричър 
отново 
в играта 

Нов, 
непривичен 
поглед

Той никога не бяга от проб-
лемите. А на един празен 

път в Аризона го очаква много 
сериозен проблем. В дърво близо 
до границата с Мексико се е за-
бил стар джип. Жената вътре 
изглежда мъртва. Или пък не е? 
В жестоката жега на пустиня-
та нищо не е такова, каквото 
изглежда.

Няколко минути по-късно 
Ричър се насочва към 
близкия град, който оп-
ределено е виждал и по-
добри времена. До него 
седи Микаела Фентън. Тя 
е агент на ФБР и е инсце-
нирала катастрофата, 
за да се опита да открие 
своя брат близнак, който 
се е забъркал с опасни 
хора. Лидерът им е пуснал 
дълбоки корени в града и 
го управлява от сенките. 
Ричър ще трябва да 
направи невъз-

можното, за да се срещне с 
него. А да получи отговор на 
въпросите си ще му бъде още 
по-трудно. Защото хората в 
това враждебно място по-ско-
ро биха умрели, отколкото да 
разкрият тайните си.

Но те не знаят, че застане 
ли Джак Ричър срещу тях, по-
добре ще е да са мъртви.

Бил Гейтс:

Увлекателно 
четиво, каквито 
бихме искали 

да срещаме по-често сред 
книгите, посветени на 
историята. Ларсън успява 
да създаде у читателите 
усещането, че “са там”, че 
живеят редом с Чърчил.

Величие и низост
Ерик Ларсън
изд. “Изток-Запад”
520 стр., тв. к. 29,90 лв.

По-добре мъртви
Лий Чайлд, Андрю Чайлд

изд. “Обсидиан”
344 стр., 20 лв.

Две истини Скреж
Радостина А. Ангелова
изд. “Софтпрес”
352 стр., 18,99 лв.
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Не ви е нужен екип по-
мощници, десетилетна 

практика в кухнята, нито 
скъпи продукти, за да готвите 
и да се храните като майстор 
готвача Жак Пепен. Също като 
нас и той не винаги има време и 
енергия за домашно приготвена 
вкусна храна. Затова е създал 
250 бързи и лесни рецепти за 
впечатляващи ястия с учудва-
що малко усилия. От домаш-
ните продукти, основни за 
всяка кухня, през всички стъпки 
на едно меню, със съвети за 
кухненски уреди и екипировка, 
зареждане на килера и техники за 
опростяване и подобряване на 
всяко ваше ястие, тази практи-
ческа и класическа колекция от 
рецепти е много необходима на 
всеки домашен готвач, който не 
желае да се храни зле. Вечеряйте 
със „Задушени ребърца в сос от 
червено вино”, които Жак сер-
вира с гордост, приготвени за 
по-малко от час. Или за по-здра-
вословно ядене „Пилешки гърди 
паприка”, което ще забъркате 
за по-малко от половин час. 

В това издание ще намерите 
осъвременени класическите ре-
цепти на Жак Пепен, неговите 
безценни съвети, както и краси-
вите му картини и рисунки за 
едно завършено преживяване на 
всички сетива.

Превъзходни 
ястия

Бързо и лесно
Жак Пепен
изд. “Бард”
376 стр., 39,99 лв.

В малко градче в Армения на 
преклонна възраст умира 

Симон, каменоделец, който през 
дългия си живот се радва на 
уважението на всички в града, 
но и се слави с безбройните си 
любовни похождения. За да го 
изпратят в последния му път, в 
дома му се събират всички жени, 
които някога е обичал. И всяка 
от тях има своята история.

Като всички книги на 
Нарине Абгарян, и този роман е 
трагикомичен и изпълнен с без-
крайна доброта. И като всички 
книги на Нарине Абгарян той е 
за любовта.

Днес Абгарян е сред люби-
мите писатели на българите, 
творбите ґ се продават в 
големи тиражи, а „Три ябълки 
паднаха от небето” стана Кни-
га на годината на Книжарници 
„Хеликон”.

Преводач е  Иван Тотома-
нов.

Роман 
за любовта

Симон
Нарине Абгарян
изд. “Лабиринт”
274 стр., 16,90 лв.

транни познания по астроло-
гия, кабала, източни духовни и 
мистични практики, нумеро-
логия, митология и психология, 
Гал създава широкоформатна 
представа за духа и тенденци-
ите през 2022-ра (Първа част). 
Във Втора част те са конкре-
тизирани за 12-те зодиакални 
знака. Тук всеки ще намери ос-
новни насоки и опорни точки, 
препоръки и дори предупрежде-
ния, засягащи не само здравето, 
отношенията, кариерата и 
образа ни пред другите, но и 
личностното израстване и 
трансформация.

Съчетаването на познание, 
почерпано от класическата 
западна астрология и идеи и 
прозрения от Изтока, ни под-
готвя за предизвикателствата 
на една уж сива година, в която 
ще се учим да упражняваме сво-
бодната си воля, да отваряме 
сърцето си и да се жертваме в 
името на любовта.

Преводач е Ирина Манушева.

Прогноза 2022

Автентична 
история
В първоначалния си вид тази 

книга е била поредица от 
14 журналистически материала 
на Гарсия Маркес във вестник 
„Еспектадор” за един морски ин-
цидент в Карибско море на 28 
февруари 1955 година. Той става 
с военния кораб-разрушител 
„Калдас”, докато се прибира 
от ремонт в Мобил, Алабама, 
Съединени американски щати, в 
Картахена де Индиас, Колум-
бия. Два часа след инцидента 
корабът акостира в приста-
нище Картахена и цялата колум-
бийска преса гръмва, че той е 
претърпял корабокрушение, 
причинено от морска буря, и са 
загинали осмина моряци. 

Обаче има някои подробнос-
ти. Едната е, че по това време 
в Колумбия властва военна 
диктатура, която е наложила 
строга цензура върху всички 
вестници. За опозиционните 
като „Еспектадор” Маркес 
казва: „… бяха изправени пред 
всекидневния проблем да изна-
мират и да залъгват читатели-
те с какви ли не вести, но без 
политически намеци.”

Друга важна подробност е, че 

загиналите моряци не са осем, а 
седем. Един е оцелял. Той се казва 
Луис Алехандро Веласко и след 
като е бил отвлечен за няколко 
седмици от военните в някаква 
военноморска болница, се появя-
ва и иска да разкаже истината за 
корабокрушението.

Астрологична прогноза за 2022: 
Жертва в името на любовта
Гал Едем Сасон
изд. “Кибеа”
712 стр., 23 лв.

Разказ на един корабокрушенец
Габриел Гарсия Маркес
изд. “Лъчезар Минчев”
18 лв.

В ръцете ви е поредната прог-
ноза на Гал Сасон за 2022 г..

Изкусен разказвач с прос-
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„Талантът на Майкъл 
Крайтън надминава дори 
неговите собствени 
динозаври от „Джурасик 
парк“. Крайтън беше най-
добрият в смесването 
на науката с големите 
театрални концепции... Зад 
кулисите няма друг, който би 
могъл да заеме мястото му.“

Стивън Спилбърг

„На всяка крачка Крайтън ни 
оставя да гадаем!“

Лос Анджелис Таймс

Като опитен ловец на 
отровни змии и контра-

бандист на редки предмети 
на изкуството, Чарлз Рейно е 
привикнал към опасностите. 
Предложението да стане боди-
гард на свой стар познат – лон-
донски плейбой, който скоро 
ще наследи огромно състояние, 
не би трябвало да го затруд-
ни. Но... когато покушенията 
срещу лондончанина едва не 
причиняват смъртта на Рейно, 
Чарлз започва да се чуди дали 
наистина наследникът е целта 
на убийците?

Отровен бизнес
Майкъл Крайтън
изд. “Бард”
432 стр., 19,99 лв.

Загадките на Крайтън

Чудите се какво да 
готвите? Джейми 

идва на помощ. Той е 
подбрал 18 най-често из-
ползвани продукта, кои-
то приготвя по 7 начина. 
Така може да избирате 
между над 120 рецепти за 
вкусни ястия, приготвени 
с минимални усилия.

Преводач е Цветелина 
Лакова.

7 начина
Джейми Оливър
изд. “Хермес”
320 стр., 34,95 лв.

Джейми Оливър:

Където и да отида през последните 
три години - на родителска среща, на 
обществени събития или просто на 

улицата - ме питат кога ще напиша втора част на 
“Рецепти с 5 съставки”. Философията на тази книга 
много ви допадна, затова се опитах да я приложа 
и тук. Приемете тази книга като продължение на 
“Рецепти с 5 съставки” - и тук рецептите са лесни, 
стремим се към богат вкус с малко усилия, искаме 
да се забавляваме и да приготвяме засищащи и 
супервкусни ястия, които винаги се получават.

Нов уникален 
проект

Книга 3 от 
„Кръвта 
на Зевс”
Открадната съдба. Невъз-

можно изпитание.
Кара Валари е нарушила един 

от най-върховните закони на 
Подземния свят и сега трябва 
да плати цената. Но нищо няма 
да спре нейния любим Максимус 
Кейн, за да я спаси. Пътешест-
вието, което предприема, ще 
изпита смелостта му. Воден  
от любовта си, той се отпра-
вя към Подземното царство 
единствено със знанията си от 
страниците на „Божествена 
комедия”.

Душата на Кара е подчинена 
на Хадес и неговите желания. 
Това означава да разкрие 
съкровените си чувства 

към Максимус, заради които се 
е  опълчила на бога. Бъдещето 
ґ изглежда предначертано, тя е 
обречена да изживее най-големия 
си кошмар. Точно тогава обаче 
намира начин да се свърже с 
любимия си. Дали виденията ґ 
за Максимус ще ги съберат още 
веднъж, или са просто поредно-
то наказание?

Кара е отново готова да се 
бори за оцеляването си. Тъмни-
ната може да я разделя от Кейн, 
но те са свързани от съдбата. 
Но дали тяхната любов ще 
преживее тази буря?

Бурна съдба
Мередит Уайлд 
и Ейнджъл Пейн
изд. “Егмонт”
304 стр., 14,90 лв.
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Мортина. 
Разтърсваща 
изненада
Барбара Кантини
изд. Кибеа
брой стр.: 48
цена: 16 лв.

Алеа Аквариус: 
Реката на забравата
Таня Щевнер
изд. Емас
брой стр.: 696
цена: 22 лв.

Дневникът на една 
Проклетия Т.2
Виржини Л. Сам; 
Мари-Ан Абесдри
изд. Колибри
брой стр.: 272
цена: 16 лв.

Уорън 13-и и 
шепнещите гори
Таня Лел Рио
изд. Timelines
брой стр.: 272
цена: 29.99 лв.

20 велики новатори, 
които промениха света
изд. Пан
брой стр.: 90
цена: 18.90 лв.

Енциклопедия 
Исторически личности
изд. Пан
брой стр.: 128
цена: 20.90 лв.

Енциклопедия 
на природата
Емили Бомон
изд. Пан
брой стр.: 128
цена: 22.90 лв.

Експедиция към 
центъра на земята
изд. Фют
брой стр.: 20
цена: 19.90 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Виктор Франкъл:

В епохата на екзистенциалния вакуум 
най-важната задача на образованието 
е не да предава традиции и знание, а да 

усъвършенства тази способност, която позволява 
на човека да открива уникални смисли. Днес 
образованието не може да си позволи да върви в коловоза 
на традициите, то трябва да развива способността 
да се взимат независими и автентични решения. В 
епоха, в която Десетте Божи заповеди като че ли 
губят безусловната си валидност, е по-важно от 
всякога човекът да се научи да се вслушва в десетте 
хиляди заповеди, произтичащи от десетте хиляди 
уникални ситуации, от които се състои животът 
му. А по отношение на тези заповеди той трябва да 
се консултира със своята съвест и да се осланя на 
нея. Жизнената и ясна съвест е единственото, което 
помага на човека да противостои на ефектите на 
екзистенциалния вакуум, а именно - конформизма и 
тоталитаризма.

Издадена за първи път през 
1969 г. и обединяваща 

поредица от лекции, книгата 
„Стремеж към смисъл” е фун-
даментален труд за логотера-
пията – психотерапевтична 
система, базирана на идеята за 
търсенето на смисъл в живота 
като основен мотив в поведе-
нието на човека. Това ново и 
редактирано издание на книгата 
е първото от 1988 г. насам.

Преводач е Ангелин Мичев.

Стремеж към смисъл 
Виктор Франкъл

изд. “Хермес”
256 стр., 14,95 лв.

Ясната съвест

Рафаел Бадзиаг показва, че 
привилегиите, образование-

то, възпитанието и голямото 
наследство не са задължителни 
предпоставки за натрупването 
на богатство. Милиардерите 
в тази книга сами си пробиват 
път чрез упорит труд, изобре-
тателност, всеотдайност, 
неподчинение и огромна страст 
към онова, с което се занима-
ват. Книгата е вдъхновение за 
предприемачите по целия свят.

Преводач е Станислава 
Миланова.

Как да станеш 
милиардер

Тайна за милиард долара
Рафаел Бадзиаг
изд. “A&T-Publishing”
384 стр., 31,99 лв.

Франк Баум печели световна 
слава с поредицата си от 

книги за деца и преди всичко 
„Чудният вълшебник от Оз”, 
както и продълженията, послед-
вали небивалия успех на романа. 
Филмовата му адаптация през 
1939 г. жъне феноменален успех и 
до ден-днешен е сред жалоните 
на киното на ХХ век.

През 1900 г. Баум пише 
„Чудният вълшебник от Оз” в 
сътрудничество с художника 
Денслоу, негов близък приятел. 
Книгата има такъв успех, че се 
превръща в най-големия бест-
селър в детската литература. 
Баум пише още 13 романа за 
страната на Оз, Дороти и 
нейните приятели, с което обез-
смъртява завинаги името си.

Новият превод е на Жечка 
Георгиева.

Нов превод

Чудният 
вълшебник от Оз
Л. Франк Баум
изд. “Колибри”
300 стр., 25 лв.
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Лира.бг по материали от Schmidt/Hammer/Lassen/Architects

Разпростира се на площ от 115 хил. кв. м и е на 
едно от най-хубавите места в огромния мегаполис. 

Новата библиотека на Шанхай е близо до най-големия 
парк, откъдето се разкриват и прекрасни гледки. 
Съоръжението ще разполага и с пространство за 
събития, побиращо общо 1200 зрители. Специално 
внимание се полага и за детския отдел на библиоте-
ката.

Строежът започва преди пет години, през 2016-а. 
Фасадата е дело на Drees&Sommer – студио на архи-
текти от самия Шанхай и немския Щутгарт.

Интересното е, че най-големият китайски град – 
сега се предполага, че населението му е около 25 млн. 
души, развива своята мрежа от библиотеки още от 
далечната 1847 г.

Самата библиотека е така замислена, че паркът 
наоколо да се отразява в стъклата ґ. Стъклените 
панели се поставят под такъв наклон, че да не отра-
зяват слънчевата светлина и да не създават предпос-
тавки за нагорещяване наоколо.

Огромен атриум посреща читателите, а самите 
отдели са разположени на три нива. Създателите 
на библиотеката казват, че това няма да е просто 
заемна за книги, а място за срещи и социализиране на 
хората, в което най-важна роля ще играят вдъхно-
вението и изненадата от новите неща, които те 
очакват.

Проектът за библиотека на Шанхай е третата 
заключителна точка от обръщането на мегаполиса 
в посока на културата. Тя се появява след Научния и 
технологичен музей и след Центъра за източни изкус-
тва. Трите институции са близо една до друга, като 
променят облика на самия Шанхай.

Shanghai 
Library East  

е сред  
най-значимите 

проекти  
в града

Шанхай довършва 
новата си библиотека
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101 български 
приказки
изд. Пан
брой стр.: 128
цена: 22.90 лв.

Белият елен
Ана Григориев
изд. СофтПрес
брой стр.: 64
цена: 19.99 лв.

365 приказки 
за лека нощ
изд. Пан
брой стр.: 174
цена: 27.90 лв.

Малките мишоци 
питат: Къде растат 
бисквитките? 
Святлана Татарникова
изд. Коала прес
брой стр.: 24
цена: 14.99 лв.

Енканто/ Чародейства 
изд. Егмонт
брой стр.: 64
цена: 8.99 лв.

Феята от захарницата 
4: Баобаба
Катя Антонова
изд. Издателство Рибка
брой стр.: 144
цена: 16 лв.

Нил и храната
Алейкс Кабрера, 
Роса М. Курто
изд. Робертино
брой стр.: 36
цена: 9.90 лв.

Плюшеното 
приключение
Благой Д. Иванов
изд. Сиела
брой стр.: 184
цена: 15.90 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Това е завладяваща книга 
игра, която дава и още една 

възможност. Макар да е предназ-
начена основно за деца, книгата 
позволява в приключението да 
се включат и възрастните и 
така заедно да преминат през 
страниците и да опознаят не 
само предизвикателствата на 
планината, но и самите себе 
си. Какво по-хубаво от това 
да споделиш преживяването на 
децата си? 

Така както го прави дядо 
Хари в „Приключение в пла-
нината”. Той е фотограф на 
диви животни и е обиколил 
света – снимал е в Сахара и 
в амазонските джунгли, но 
неговата страст са планините 
и техните обитатели. Затова 
двамата с внука му Бенджи 

решават да снимат вълците в 
Алпите. Дядо Хари изпраща на 
Бенджи дневника си, в който е 
описал всичко, което е научил 
за оцеляването в планината и 
очаква внука си в един хотел в 
италианските Алпи. Бенджи 
тръгва натам, но самолетът 
катастрофира и момчето се 
оказва насред ледената 
планина… Дали ще 
успее да стигне 
при дядо си? 

Докато 
премина-
вате през 
различни 
изпитания, ще 
научите важни неща за 
планините и за оцеляването 
в различни ситуации. Ще разбе-
рете какво трябва да носите 

със себе си, ако сте решили да 
се изкачвате в планината, как 
да си направите снежна пещера, 
ако се озовете във виелица, 

за какво говорят различните 
видове облаци, как да се ориен-
тирате и да определяте колко 
е часът, ако не разполагате с ча-
совник, как да си запалите огън 
или да повикате помощ… 

Завладяваща и интригуваща, 
тази книга не само ще 

плени въображение-
то на младите 
читатели, но и 

ще им помогне да се 
научат да се отнасят 

с уважение и разум към 
природата. А какво по-хубаво 

послание за топлите и уютни 
дни на Коледа!

С вдъхновяващи приказки за любими-
те Ариел, Бел, Пепеляшка, Аврора, 

Мулан, Рапунцел, Снежанка, Ясмина, 
Ваяна, Покахонтас, Мерида, Тиана, 
Анна и Елза, придружени от красивите 
илюстрации на международен екип 
от художници, книгата „Приказки за 
смелост и доброта” е посветена на 
реалния пример на деца от цял свят.

Изданието съдържа 14 неразказ-
вани досега истории, а уникалните 
илюстрации са дело на художници, 
носители на множество награди за 
творчеството си. 

Принцесите са обичани от няколко 

поколения и по целия свят, като в кни-
гата характерите и примерът им са 
разкрити със стремеж да мотивират 
прояви на добросърдечност у децата. 
От щедростта на Пепеляшка и изоб-
ретателността на Бел, до безкорист-
ността на Мулан и авантюристичния 
дух на Ваяна, книгата чества добро-
детелите на героините, за да насърчи 
читателите да бъдат също смели и 
добри, въпреки трудностите, пред 
които често се изправят. От книгата 
ще научим и какво вдъхновява всяка 
от принцесите, каква е нейната голяма 
мечта, кои са качествата, които носи 
в себе си. 

Приказката за Бел от „Красавицата 
и Звяра”, е озаглавена „Нови приятели” 
и преведена на десетки езици по света, 
е посветена на дете от България.

Приказки и реалност

Споделено приключение

Приключение в планината
Емили Хокинс, Р. Фресън
изд. “Фют”
64 стр., 24 лв.

Приказки за смелост и доброта
изд. “Егмонт”
272 цв. стр., 29,90 лв.



НАПРАВИ ТОЧНИЯ ПОДАРЪК

ВАУЧЕР за книги от
ХЕЛИКОН

ТЪРСЕТЕ В НАЙ-БЛИЗКИЯ

ЕКО ЧАШИ ОТ БАМБУК
За топли зимни моменти

495
лв.




