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Още един преОткрит  
класически шедьОвър, в кОйтО  
се вихрят неОбуздани страсти.
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За книгите и хората

ЗАБРАНЕНА
ЛЮБОВ

КАК ДА СЕ
ПРЕЧИСТИМ

ЗА ЗРЪНЦЕТО
ЛУДОСТ





В тия къси и мрачни зимни 
дни да зачета книга от 

исландски автор едва ли бе 
най-умното нещо. Но се случи. 
Кримката на Рагнар Йонасон 
„Ледена тишина” ме върна седем 
години назад, когато с Митко и 
сина му Тома се озовахме в тази 
северна страна и суровата ´ 
природа. Бяхме там юли месец, 
а температурата не надви-
шаваше 4 градуса. Нощ почти 
нямаше. Към 10-11 вечерта се 
спускаше сумрак, който държеше 
докъм 1-2 и после пак се разви-
деляваше. Само че зимата било 
обратното. Слънцето изгрява 
след 11 и залязва към 3. И пада 
дългата предполярна нощ, пре-
дизвикваща САР (сезонно афек-
тивно разстройство) у всеки 
десети исландец, а всеки трети 
го изпитва в по-лека форма. С 
една дума – депресия. Мечките я 
проспиват. Ние, човеците, уви 
не можем.

Та Йонасон описва със-
тоянието на един-двама от 
героите си, южняци (ха-ха!) от 
Рейкявик, когато те се озова-
ват няколкостотин километра 
пµ на север сред самотията на 
непрогледния мрак. Тъй като 
и ние се приближихме до тия 
места, добре можех да си пред-
ставя какво изпитват. 

Думата ми е за друго обаче. 

Връщайки се към това вълну-
ващо пътуване, се разходих из 
мрежата, за да си припомня от 
снимките как изглеждат тези 
почти ненаселени земи. И за по-
реден път ахнах от цветовете 
на къщите им, където ги има. 
Червени, жълти, зелени и сини 
покриви над бели стени – или 
обратното. Слънцето е бледо, 
но шаренията радва сърцето 
като карнавал. И пред очите 
ми веднага изплува тъгата на 
родните ни села и градове със 
сивите си или неизмазани сгради, 
с кривите си огради (от кого 
ли се пазим, ако не от същите 
като нас), сред които се бутаме 
ден и нощ. Защо бе, хайвани 
такива? 

Господ ни дал и сняг, и 
топлина, и яркозелена пролет, 
и жълто-оранжева есен, дал ни 
тучни треви и гори, планини и 
долини, реки и езера, плодородна 
пръст, минерални води. Пърхат 
птички, жужат пчелички, вя-
търът ни помахва от клоните, 
шарени сенки ни предлагат 
прохлада и отмора. За разлика 
от исландската голотия на 
пейзажа, от торфа и камънака, с 
които хората там се борят, за 
да изкарат хляба си, тук имаме 
всичко. Защо не полагаме ей-
тонинко усилия да си създадем 
красота, където това зависи 
от нас? А се тъпчем и бутаме 
в тия сиви кубове, наречени 
наши домове? Сякаш като на 
маймуните в Африка не ни 
стига акъл да си отгледаме друг 
живот – по-пъстър и красив, а 
само се прескачаме по клоните 
на палмата и лапаме наготово 

плода, който природата ни е 
дала. И накрая пак сме недовол-
ни, зазяпани в банана на другия. 
Егати мрънкалата!

Да добавя ли и че след сто-
тиците километри из острова 
не видях едно боклуче някъде, 
чашка от кафе, найлоново 
пликче, пластмасова бъркалка. 
Един-единствен фас ми се мярна 
в краката на някаква бензинос-
танция, и това бе всичко. А 
вижте в каква кочина сме пре-
върнали тук градовете и селата 
си и това между тях! Почти 
съм сигурен от кои ширини бе 
простакът, хвърлил фаса.

След фоторазходката из 
оная негостоприемна природа, 
преди да изключа компютъра, 
влязох в един новинарски сайт 
да видя какво съм изпуснал през 
тоя час-два. Какво се е случило в 
нашата природа, гостоприемна-
та. Прочетеното ме довърши. 

Не се ли наядохте, накрадох-
те, налъгахте! Не ви ли стига, 
че насред пустата Вселена, сред 
толкова нежива материя, на 
прашинката Земя, на едно от 
най-хубавите кътчета върху 
нея, дишате, ходите, радвате се 
на децата си? Че сте, дай боже, 
здрави, и сте от правилната 
страна на тревата. Животът 
е миг, сън:  хоп! – и сте сменили 
агрегатното си състояние. За 
какво ви е този неуморен бяс, 
тая ненаситност и злина, сквер-
ното плещене едни срещу други? 

Толкова ли сме безсилни 
да сложим край на срамната 
и несвършваща наша кримка, 
преди да ни обгърне ЛЕДЕНАТА 
ТИШИНА?  

Защо бе, хайвани!

Верният тон на 
хубавите книги
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ново остава нагоре надолу връща се

Смях... и убийство
„Аеростати“ ни насочва към 

младежките години, които са 

изпълнени с разноцветни емо-

ции и ситуации, а тази така 

добре разказана история от 

белгийката Амели Нотомб ни 

изненадва с комични моменти, 

съспенс и... убийство. 

В кратката, но наситена с 

интригуващи моменти книга, 

можем да открием колоритни 

герои, като студентката по 

филология Анж, която започва 

да дава частни уроци по 

литература на шестнайсетго-

дишния Пий, който в началото 

не показва никакъв интерес към 

книгите. За него това е загуба 

на ценно време, което може да 

бъде прекарано в решаване на 

задачи по математика и изуча-

ване на аеростати. Следвайки 

собствените си инстинкти, 

Анж препоръчва на Пий класики 

в световната литература. 

Разговорите им са истинско 

удоволствие за човек, който 

се интересува от класически 

романи, тъй като те често 

спорят. Истинска рядкост 

е да четеш за тийнейджър, 

който има толкова задълбоче-

ни разсъждения върху „Илиада“ 

и „Одисея“, например. А между 

техните запомнящи се диалози 

Анж ще трябва да се справи с 

две препятствия – зловещия 

баща на момчето и преподава-

тел, влюбен в нея. 

За финал на своята препо-

ръка към вас ще включа цитат, 

поместен в края на книгата: 

„Младостта е талант, 

който се придобива с времето.“

ЯНА ИВАНОВА, 
ХЕЛИКОН СЛАВЕЙКОВ

К Н И Ж А РЯ Т 
ПРЕПОРЪЧВА

ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Пасиансът на 
архангелите
Мария Лалева
Книгомания

Глина
Виктория Бешлийска
СофтПрес

Домът на Gucci
Сара Г. Фордън
Сиела

Списъкът на съдията
Джон Гришам
Обсидиан 

Живот в скалите
Мария Лалева
Книгомания 

Времеубежище 
Георги Господинов
Жанет 45

По-добре мъртви 
Лий Чайлд и  
Андрю Чайлд
Обсидиан

Симон
Нарине Абгарян
Лабиринт

Островът  
на изгубените  
дървета
Елиф Шафак
Анишър

Били Съмърс
Стивън Кинг
Бард

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1800 
лв.

2000 
лв.

1690 
лв.

1990 
лв.

2500 
лв.

2000 
лв.

1500 
лв.

2000 
лв.

1990 
лв.

1899 
лв.

Измамна реалност
Стойчо Керев
Бард

Моята кухня.  
Здравословни рецепти
Силвена Роу
A&T Publishing

Топ мистериите  
на България
Слави Панайотов
О3 books

Тънкото изкуство 
да не ти пука
Марк Менсън
Хермес

Ритуали от моята кухня
Ирина Тенчева
A&T Publishing

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

Астрологична прогноза  
за 2022: Жертва в името 
на любовта
Гал Едем Сасон 
Кибеа

Богат татко, беден 
татко. Актуализиран за 
съвременния свят
Робърт Кийосаки
Анхира

3

4

5

6

7

8

9

10

2199 
лв.

3499 
лв.

1899 
лв.

1595 
лв.

3499 
лв.

3490 
лв.

2300 
лв.

1595 
лв.

НЕХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

50 невероятни загадки
Слави Панайотов
Оз books

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

1

2
2299 

лв.

3490 
лв.

За книгите и хората



5
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ново остава нагоре надолу връща се

Толкова истински!

МАРИЕТА ИВАНОВА, 
ХЕЛИКОН РУСЕ

К Н И Ж А РЯ Т 
ПРЕПОРЪЧВА

ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ

Първи камък  
по греховната
Елена  Т. Субашов
Фондация-Буквите

Подари на любимия
Оги Благов
Фондация-Буквите

Завръщането на свеще-
ното познание на катара
Александър Миланов
Фондация „Граждани 
на Новата епоха“

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

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

Обещавам ти провал
Педру Шагаш Фрейташ
СофтПрес

Аномалията
Ерве Льо Телие
Колибри

Оръжия за масово 
съблазняване
Master DJ Fingers
СофтПрес

Как да останем  
млади и енергични
Лиз Бурбо 
Enthusiast

Тайните на хипнозата
Иво Величков
СофтПрес

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

600 
лв.

1100 
лв.

399 
лв.

1200 
лв.

800 
лв.

1360 
лв.

2199 
лв.

900 
лв.

800 
лв.

500 
лв.

ТИЙН КНИГИ

Хари Потър и  
философският камък
Дж. К. Роулинг
Егмонт

Софийски магьосници 4: 
Заветното заклинание
Мартин Колев
Сиела

1

10

1990 
лв.

1590 
лв.

6 Малкият принц
Антоан дьо  
Сент-Екзюпери
Хеликон

1195 
лв.

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

4

1890 
лв.

Детска академия 
за добри обноски
Невена Басарова
СофтПрес

5

1499 
лв.

2 Дневникът на един 
Дръндьо кн.1
Джеф Кини
ДуоДИЗАЙН

1690 
лв.

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

1990 
лв.

Наръчник за убийства  
за добри момичета
Холи Джаксън
Емас

7

1900 
лв.

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

8

1890 
лв.

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

9

1990 
лв.

3

За книгите и хората

В измислено градче в САЩ 

група хора се подлагат на 

лечение в кислородна хипербарна 

камера. Смята се, че подобен 

вид терапия повлиява положи-

телно върху голям спектър 

от психически и физически 

заболявания. Един ден обаче се 

случва ужасен инцидент. Двама 

умират, няколко са осакате-

ни – хора, които по време на 

инцидента са били в камерата 

или така наречената „подводни-

ца“. След година млада жена бива 

съдена за инцидента, в който 

загива и синът є аутист.

И така. На пръв поглед „Ми-

ракъл Крийк“ звучи като съдебна 

драма с елементи на семейна 

драма, но под обвивката се 

оказва панаир на чувствата. 

Анджи Ким завихря торнадо от 

емоции, което те засмуква в 

центъра си, а след последното 

завъртане не си същия човек, 

който е влязъл в окото на 

бурята. „Миракъл Крийк“ е един 

порочен кръг от лъжи, история 

за погрешни избори и послед-

ствията от тях. Терминът, 

който ми хрумва е „ефектът на 

пеперудата“.

Историята е подплатена 

с личния опит на Анджи Ким 

като адвокат и майка на дете 

със специални нужди. Романът 

є е толкова истински! Героите 

са толкова живи! Тя говори 

с болезнена откровеност за 

трудностите, свързани с май-

чинството, и за това какво е да 

си чужд на хиляди километри от 

дома. Това е роман за мъката, 

грижата, себеотрицанието и 

саможертвата.
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БЪЛГАРСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Пасиансът на 
архангелите
Мария Лалева
Книгомания

Глина
Виктория Бешлийска
СофтПрес

Живот в скалите
Мария Лалева
Книгомания 

Времеубежище
Георги Господинов
Жанет 45

Физика на тъгата
Георги Господинов
Жанет 45

ABSOLVO TE
Георги Бърдаров
Мусагена

Хвърчило към Рая
Неделя Щонова
Книгомания

Сказанието
Добри Божилов
Лексикон

Аз още броя дните
Георги Бърдаров
Сиела

Където се ражда  
слънцето
Людмила Филипова
Enthusiast

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1800 
лв.

1800 
лв.

2000 
лв.

1400 
лв.

2000 
лв.

1580 
лв.

1600 
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
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  КНИЖАРНИЦА

„Вълшебни-
кът от Оз” 

от Лиман Франк 
Баум излиза в ново 
адаптирано издание 
за деца, с прекрасни 
илюстрации на Чарлз 
Сантор. Историята на 
малката Дороти, която 
смело помага на новите 
си другари – Плашило-
то, Тенекиения дървар и 
Страхливия лъв, като се 
бори с различни злодеяния 
и търси начин да се върне у 
дома, е готова да вдъхнови 
всички деца, които още не са 
се запознали с нея. А защо да не 
събуди приключенския дух и у 
тези, които просто искат да 
си я припомнят.

Вълшебникът 
Сантор

Конспирация  
в рая

През лятото на 1942 г. Ан 
заминава за Бора Бора, за да 

служи като медицинска сестра 
в американската военна база на 
острова. Макар наскоро да се 
е сгодила за заможен банкер и 
бъдещето ´ да изглежда подси-
гурено, тя иска да изпълни своя 
дълг и да открие себе си. 

По време на танцова забава 

Забранена 
любов

Ан се запознава с войника 
Уестри, който я защитава от 
нахални обожатели. Двамата 
намират изоставено бунгало на 
плажа, сгушено между екзотич-
ните яркожълти цветове на 
хибискуса. Местните вярват, 
че над него тегне проклятие и 
престъпилите прага му са об-
речени на вечно страдание. Ан 
и Уестри обаче се захващат с 
възстановяването му и посте-
пенно се влюбват. Бунгалото 
се превръща в тяхно убежище 
и тайно местенце, където се 
отдават на любовта си.

Идилията им скоро е 
нарушена: те стават неволни 
свидетели на жестоко убийс-
тво, Уестри е изпратен да се 
сражава, а едногодишното наз-
начение на Ан е към своя край. 
Тя няма представа какво се е 
случило с любимия ´, нито дали 
ще го види отново. Трябва да се 
върне в Сиатъл към предишния 
си скучен живот и годеник, 
когото не обича…

Седемдесет години по-късно 
неочаквано писмо кара Ан да 
се завърне в Бора Бора и да се 
изправи срещу призраците от 
миналото, които не спират да 
я преследват…

Преводач е Дори Габровска.

Бунгалото
Сара Джио
изд. “Хермес”
296 стр., 15,95 лв.

Инструкторът
Питър Хелър
изд. “Обсидиан”
280 стр., 18 лв.

„Кингфишър” е курортен 
комплекс в каньона на 

девствена река в Колорадо. 
Наричат го Милята на мили-
ардерите, защото предлага 
бутикови риболовни излети и 
отдих за супербогаташи срещу 
20 000 долара седмично. Какво 
по-хубаво от това да избягаш 
сред природата по време на 
пандемия, продължаваща вече 
трета година?

Джак е нает на работа в 
елитния курорт като инструк-
тор по риболов, за да замести 
внезапно напусналия негов 
предшественик. Условията 
са чудесни и от младия мъж 
не се изисква друго освен да 
съпровожда по реката клиент-
ката си – известна певица, да 
подготвя въдиците ´ и да я 
води до най-добрите места за 
лов на пъстърва. Но идилич-
ното начало на отношенията 
им е помрачено от стряскащи 
открития в гората, необясни-
ми писъци нощем и усещането, 
че всяка тяхна крачка се следи. 

Джак започва да осъзнава, че 
тази строго охранявана кре-
пост крие нещо злокобно.

Ускоряващ пулса трилър за 
шокираща конспирация в един 
природен рай.

Преводът е на Боян Дамя-
нов.

Вълшебникът  
от Оз

Лиман Франк Баум
изд. “Хеликон”

100 стр., 21,95 лв.

Лара е обучена принцеса воин, 
израснала в изолация. Вярва, 

че владетелят на Кралството 

Героят или 
злодеят

Кралят на моста
Даниел Л. Дженсън
изд. “Егмонт”
464 стр., 19,90 лв.

на Моста – Арен, е неин заклет 
враг. И тя ще е тази, която ще 
го унищожи.

Процъфтяващото Крал-
ство на Моста е единствени-
ят път към останалата част 
от света и е заплаха за дома на 
Лара Маридрина. В името на 
мира принцесата трябва да се 
омъжи за Арен. Но плановете ´ 
са други.

Лара е подготвена да убие 
краля и да подчини на волята си 
владенията му, но не е подгот-
вена за собственото си сърце. 
Защото светът не е това, 
което е очаквала. Арен – също.

Сега, когато знае повече 
за битката за Моста, водена 
между кралствата, тя поставя 
под съмнение всичко, на което 
е била научена. Лара трябва 
да избере дали ще е героят, 
или злодеят в тази история. 
От решението ´ зависи кое 
кралство ще бъде спасено… и 
кое – унищожено.
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Великият Гетсби 
(илюстрирано 
издание)
Франсис Скот 
Фицджералд
изд. ИК “Знаци”
брой стр.: 260
цена: 50 лв.

Събрано  
(Юбилейно издание)
Христо Фотев
изд. Millenium
брой стр.: 272
цена: 25 лв.

България. Български 
исторически роман 
Т.5: Кубрат
Токораз Исто
изд. Оренда
брой стр.: 616
цена: 24 лв.

 

Галактиката и земята 
там отвътре
Беки Чеймбърс
изд. Артлайн Студиос
брой стр.: 326
цена: 24 лв.

Пещерният човек, 
който пътуваше  
във времето
Тери Пратчет
изд. Прозорец
брой стр.: 328
цена: 17 лв.

Недра Кн.1: 
Пропукване
Радослав 
Гизгинджиев
изд. Words on the 
Water Publisher
брой стр.: 486
цена: 24.90 лв.

Не вярвай на никого
Дебра Уеб
изд. Артемис Букс
брой стр.: 400
цена: 18.90 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

От автора на романа „Свет-
лината, която не виждаме”, 

който покори сърцата на чи-
тателите по цял свят и стана 
носител на награда „Пулицър” 
и медал„Карнеги”, на български 
излиза „Облакът Кукуландия”.

Тринайсетгодишната Ана 
живее зад могъщите непревзема-
еми стени на Константинопол, 
но дори тя знае, че някогаш-
ната империя наближава своя 
гибелен край под заплахата 
от османските завоеватели. 
Неутолимото ´ любопитство 
я тласка да се научи да чете, а в 
древния град, приютил вековно 
знание, тя открива смайващата 
книга „Облакът Кукуландия” на 
Антоний Диоген. В нея се опис-
ва невероятното пътуване на 
пастира Етон, който мечтае 
да се превърне в птица, за да 
отлети до утопичен райски 
град в небето.

В книгата Ана открива бяг-
ство от страховитата дейст-
вителност – пред стените 
на Константинопол армията 
на султан Мехмед II се готви 
да изпълни голямата мечта на 
амбициозния османски владетел. 
Сред безбройните орди своето 
място под слънцето търси и 
младият българин Омеир, родом 
от Родопите, който е смаян 
от всичко около себе си и не 
подозира, че съдбата му е обвър-
зана с тази на младото момиче.

Пет века напред в една 
библиотека в щата Айдахо 
стар преводач на име Зено 
поставя пиеса по това, което 
е оцеляло от историята на 
Антоний Диоген. Той е научил 

гръцки като военнопленник, но 
не подозира, че драматичните 
събития в живота му далеч не 
са приключили. Заедно с децата, 
които играят в пиесата, ще се 
окажат заложници на едно обър-
кано момче, което е поставило 
бомба, за да защити природата 
от посегателствата на хората.

А в не толкова далечното 
бъдеще на борда на междузвезден 
кораб самотната Констанс е 
последната оцеляла от екипажа, 
натоварен да намери нов дом 
за човечеството. Нейният 
баща ´ е разказвал историята 
за пастира Етон, а сега тази 
древна легенда ще я отведе до 
невероятната истина, дълбоко 
скрита зад всичко, на което е 
била учена. 

Специално за празника на 
влюбените ИК „Кръгозор” 

поднася на читателите ново 
луксозно издание на „Сто соне-
та за любовта” на  чилийския 
поет Пабло Неруда в превод на 
Николай Христозов.

Сонетите са посветени на 
третата съпруга на поета и 
негова най-голяма любов – Ма-
тилда Урутия. В посвещението 
си поетът пише:

„Двамата с тебе вър-
вяхме из гори и пясъци, из 
изгубени езера и пепел-
но-сиви пространства и 
събирахме отломки от 
чисто дърво, от стебла, 
изпитали люлеенето 
на водата и непостоян-
ството на времето. От 
такива нежни знаци аз 
построих с брадва и нож 
тези дървени складове на 
любовта, издигнах тези 
малки къщи от четирина-

десет греди, за да живеят в тях 
твоите очи, които обожавам и 
възпявам. Така съградих своята 
любов и ето сега ти поднасям 
тази стотица: сонети от 
дърво, сътворени само защото 
ти им даде живот.“

100 вечни  
сонета

Николай Христозов:

Има поети, които прикриват бедността 
на своя вътрешен свят с пищни и усложнени 
фрази. Пабло Неруда е пълен антипод на такъв 

род поети. Колкото неговият поетичен свят е сложен, 
полифоничен, необхватен, толкова неговото слово е 
удивително просто, ясно, прозрачно. Това е образец на 
майсторство в изкуството, мярка за истинска поезия.

Федерико Гарсия Лорка:

В истинската поезия има един аромат, един 
акцент, една искрица, която всеки може да 
долови. И нека това да подхрани зрънцето 

лудост, което всеки от нас носи... А да живееш без това 
зрънце, е наистина безразсъдно.

Сто сонета за любовта
Пабло Неруда

изд. “Кръгозор”
116 стр., 20 лв.

От легендата 
до космоса

Облакът Кукуландия
Антъни Доер
изд. “Сиела”
516 стр., 19,90 лв.

Бомбето
Йордан Радичков
изд. Нике
брой стр.: 158
цена: 18 лв.



#ВРЕМЕ ЗА ЛЮБОВ 
В месеца на любовта купете  

2 романа с логото УО на издателство ЕГМОНТ 
 и вземете подарък  

настолен календар без предразсъдъци!

Кампанията е валидна от 24.01.2022 г. до 20.02.2022 г. вкл. или до изчерпване на количествата 
на подаръка в книжарници „Хеликон“. В промоцията участват книги на импринт „Уо“, запазена 

марка на издателство „Егмонт“. Кампанията не е валидна за онлайн покупки на helikon.bg.
Пълен списък с участващите в кампанията книги ще намерите в книжарниците.

Животът на Ела далеч не е лесен. След смъртта на 
майка си, тя трябва да се оправя сама. Докато един ден 

не среща непознат, твърдящ, че е неин настойник –  
милиардера Кълъм Роял.

Той изважда Ела от мизерията, в която живее, и я 
представя в един свят на нечуван лукс. Съвсем скоро 

обаче момичето разбира, че нещо в това семейство не е 
съвсем наред. Синовете на Кълън – един от друг по-

красиви – крият тайни и третират Ела като натрапник. 
А най-привлекателният от петимата, Рийд, е особено 
жесток с нея. Между тях прескачат искри и момичето 

не може да скрие, че е привлечено от него.

Но Рийд няма никакво желание да се доближава  
до Ела. За него тя няма място сред семейството. 

И МОЖЕ БИ Е ПРАВ…

ПАРЦАЛЕНА 
ПРИНЦЕСА
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Семейство 
Роял ще те 
унищожи

СЕМЕЙСТВО РОЯЛ    КНИГА ПЪРВА

СЕМЕЙСТВО 
РОЯЛ 

КНИГА  
ПЪРВА

ISBN 978-954-27-1961-8

Цена 14,90 лв.

С Ъ Д Ъ Р Ж А

романтика

драма

Самотната майка Джес Дейвис е абсолютен магьос-

ник, когато стане въпрос за данни и статистика, 

но няма количество цифри, които да я убедят да 

навлезе за пореден път в света на срещите. Отгледана от 

дядо си и баба си, Джес е била изоставяна твърде често, 

за да се довери на някого отново. В края на краищата, 

собстве ният ѝ баща никога не е бил фактор в живота ѝ, 

майка ѝ я оставя, когато е едва на 6 години, а бившият ѝ е 

решил, че „не става за баща“ още преди дъщеричката им 

да се роди.

Тогава обаче Джес чува за „ДженетикАли“ – аген-

ция за запознанства, която базира съвместяването на 

двойките на ДНК технология. Да откриеш сродната 

си душа чрез ДНК, осланяйки се на безпристрастните 

числа? Това вече Джес може да разбере. Или поне 

така си мисли, докато тестът ѝ не показва нечуваните 

98% съвместимост с основателя на „ДженетикАли“ –  

д-р Ривър Пеня. А това е число, което Джес не може да про-

умее, защото вече познава д-р Пеня добре. Този надменен, 

крайно упорит мъж няма как да е нейната сродна душа. 

Но от „ДженетикАли“ имат предложение, на което Джес не 

може да устои, въпреки неприязънта си към Ривър – да 

го опознае и ще ѝ платят. И докато двамата са принудени 

да се влачат от събитие на събитие, младата жена започва 

да осъзнава, че може би има нещо повече зад учения – и 

науката отколкото е вярвала някога.
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Дизайн на корицата  
Amanda Hudson/Faceout Studio

ISBN 978-954-27-2695-1

Цена 14,90 лв.

Училищните психолози не би след вало 
да пишат книги за секса, нали? За ваше 
щастие етиката никога не е била силната 
ми страна.

След години мъка, през които се опитвах 
да оправя сексуалния си живот, най-сетне се 
предадох и започнах да водя дневник. Може би 
невероятно сексапилният ми съпруг просто не бе 
способен да ми достави това удоволствие, което 
бях свикнала да получавам от татуираните ми, 
пълни с излишен тестостерон бивши гаджета. 
Така че, щом не можех да получа такава страст 
в истинския си живот, все пак можех да пиша за 
нея. Нали? Никой няма да разбере. Ще си остана 
моята малка тайна.

Е да, ама съпругът ми откри дневника.
И познайте какво стана? Значително си 

подобри представянето в спалнята.
Но понеже не ми беше достатъчно, започнах 

да опипвам границите – създадох алтернативен 
дневник, в който измислях истории специално 
насочени към поведението на Кен. Неговите 
реакции до голяма степен бяха точните… освен 
в случаите, когато не бяха. Но тогава пък дойде 
най-голямата изненада в живота ми.
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Цена 14,90 лв.

БИБИ ИЙСТЪН

МЕМОАР

„Боже мой!  
Не мога да спра  

да се смея.  
Също и да чета.“

– КОЛИЙН ХУВЪР
След първата им среща бяха обречени…
Теса е добро момиче, което има мил и верен приятел. 

Има амбиции, посока за развитие и майка, която стриктно 
следи да не се отклони от пътя си. Но едва нанесла се в 
общежитието си в колежа, попада на Хардин. Той е много 
по-различен от момчетата, с които е свикнала – има 
очарователен британски акцент, татуировки по цялото 
тяло, пиърсинг на устната си и непокорна кестенява коса. 
Невероятно привлекателен е, но също така и много груб, 
понякога дори жесток. Теса е объркана и ненавижда 
Хардин, докато не се оказва сама в стаята с него. Нещо 
дълбоко и тъмно в него неустоимо я привлича, а целувката 
му събужда в младата жена страст, която не е подозирала, 
че съществува.

Поредицата „След“ се радва на феноменален интернет 
успех. Историята на Теса и Хардин, публикувана за пръв път 
от 17-годишната Анна Тод в платформата Wattpad, има 
повече от 1,5 милиардa сваляния и е преведена на над 30 езика. 

ISBN 978-954-27-1343-2

Цена 24,90 лв.
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Книгите от поредицата:

К Р И С Т И Н А  Л О Р Е Н

ИГРАЧ
Красив

Наивна млада жена, отдадена на науката. Заклет 
Казанова. И урок по химия, твърде скандален за 
учебниците.

Когато Хана Бергщрьом е принудена да изтърпи 
поредната лекция от брат си затова, че пренебрегва 
социалния си живот, защото е твърде отдадена на научните 
си постижения, решава да му затвори устата веднъж 
завинаги. А кой би ѝ помогнал по-добре с метаморфозата в 
изкусителка от най-добрия приятел на брат ѝ Уил Самър – 
преуспял бизнесмен и всепризнат плейбой?

Да поема рискове е ежедневие за Уил, но предиз-
викателството на Хана може и да му се опре. До нощта, 
в която невинната му ученичка не го прелъстява и не му 
показва, че да бъде с една определена жена, може да се 
окаже незабравимо. И сега Уил трябва да докаже, че е 
единствения мъж, от който тя има нужда.
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Живеем в епоха на теми едноднев-
ки, но има неща трайни и вечни, 

които не се нуждаят от поводи, за да 
им отдадем вниманието си. С кое да 
започнем ли? С любовта, разбира се. От 
вселенското „Бог е любов” до простич-
кото „Обичам те!”. Това е силата, коя-
то ни движи, чувството, което ни кара 
да повдигаме планини. Няма писател, 
който да не я е възхвалявал или горчиво 
въздишал по нейните вълнуващи превъп-
лъщения. Подбрани в „Малки думи на 
обич” тези изстрадани словесни бисери 
блестят като лампички по висящия 
над бездната мост, а ние крачим по него 
напред във времето.

От хилядолетия притчите са 
най-сгъстените и кратки текстове, 
пазещи човешката мъдрост и знание. В 
поетичните им алегории и метафори се 
съдържат основните морални ценности 
на различните култури, съществували 
на земята. Те са като малки приказки за 
възрастни – помагат ни да си изясним и 
запомним решения и поуки от ситуации, 

които често са ни изглеждали сложни и 
заплетени. 
В „Най-важното е скрито вътре” 
Инна Учкунова е събрала онези от тях, 
битуващи по света, които, по нейна 
преценка, са валидни и до днес със своите 
хуманистични послания. Към колекцията 
е добавила и свои авторски притчи – за 
да ни покаже, че традицията на този 
жанр е жива. Един би предпочел едни 
от тях, друг – други, ако трябваше да 
избира. Ала по-важното е, че кратките 
им форми ни вълнуват така, както със 
сигурност са вълнували милиони хора 
през вековете, за да достигнат непокът-
нати до нас. Затова нека се насладим и 
отдадем дължимото на тези прекрасни 
словесни бисери, които ни обединяват 
духовно и ни изпълват с надежда.

Година след пътуването до Мад-
рид, което семейство Куман ще 

запомни с преследване на престъп-
ници вместо с бягство от ежедне-
вието, животът на приветливата 
и наблюдателна Катерина и нейния 
разумен и съобразителен съпруг Кон-
стантин се е върнал към обичайния 
ритъм. Двамата са отново в прег-
ръдките и уюта на собствения им 
дом, разположен в затворен комплекс 
в полите на Витоша. Различното, 
освен коронавируса, 
е новата съседка – 
Ема Сотирова, 
която макар и 
строга и ре-
зервирана, 

се поддава на чара на Катерина. Две-
те бързо се сближават и помежду им 
процъфтява приятелство. Докато 
един ден не се случва немислимото. 

Когато полицията открива тя-
лото на Ема, случаят бързо е прик-
лючен – разследващите са на мнение, 
че става въпрос за самоубийство и 
не виждат причина да продължат 
да работят по него. Не такова е 
мнението на г-жа Куман, която се 
доверява на интуицията си, а тя ´ 
казва, че истината е друга и Катери-
на е решена да стигне до нея на всяка 

цена. Разбира се, с помощта на г-н 
Куман. Колкото повече 

двамата дълбаят, 
толкова повече 
ужасяващи разкри-

тия излизат на бял 
свят. Докатоследите 

не отвеждат Катерина 
и Константин към убиеца 

на тяхната съседка и не 
настъпва моментът маските 

да бъдат свалени.

Новата съседка
Мария Пеева
изд. “Софтпрес”
192 стр., 15,99 лв.

Втора кримка  
на Мама Нинджа

Пленително 
завръщане

Най-важното е  
в тия две книжки!

Най-важното е скрито вътре
Инна Учкунова
изд. “Хеликон”

136 стр., м.к. 7,95, тв.к. 9,95 лв.

Малки думи на обич
Инна Учкунова
изд. “Хеликон”

164 стр., 7,95 лв.

Имало едно време едно момче 
с остър език и сърце 

от камък. Преди да стане 
жесток принц и зъл крал, 
той бил дете от Цар-
ството на феите.

В тази книга 
Холи Блек 
хвърля по-
задълбочен 
поглед вър-
ху драматич-
ния живот 
на Кардан 
– енигматичния 
върховен крал на 
Елфхейм. История-
та включва събития 
преди „Жестокият принц” 
и приключение след края 
на „Кралица на нищото”, 
както и познати момен-
ти от цялата трилогия, 
но разказани изцяло от 
гледната точка на Кардан.

Тази нова част от поредицата „Вълшебният народ” е 
завръщане към спиращите дъха романтика, опасност, хумор 
и драма, които плениха читателите по целия свят. Всяка 
глава е придружена от прекрасни цветни илюстрации, кои-
то превръщат книгата в перфектния подарък за почита-
телите на поредицата.

Как кралят на Елфхейм 
намрази приказките
Холи Блек
изд. “Ибис”
164 стр., 18,90 лв.
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Обичай ме с лъжи. 
Мръсно червено
Тарин Фишър
изд. Сиела
брой стр.: 268
цена: 16 лв.

Преди да те видя
Емили Хоутън
изд. Сиела
брой стр.: 348
цена: 17.90 лв.

Съдружници  
по неволя
Сандра Браун
изд. Хермес
брой стр.: 352
цена: 17.95 лв.

Оставаме или 
напускаме...
Лайънел Шрайвър
изд. My Book
брой стр.: 344
цена: 20 лв.

 
 
Да откраднеш  
“Мона Лиза”
Джонатан Сантлофър
изд. Кръг
брой стр.: 456
цена: 20 лв.

Сянка върху  
стъклото
Агата Кристи
изд. Ера
брой стр.: 232
цена: 14.99 лв.

Исабел Кастилска
Сюзън Хейстингс
изд. Емас
брой стр.: 624
цена: 24 лв.

Утешението на ангела
Фредерик Льоноар
изд. Колибри
брой стр.: 160
цена: 15 лв.

„Нощ в Лисабон“ е послед-

ният от тетралогията на 

така наречените изгнанически 

романи на Ерих Мария Ремарк. 

След „Обичай ближния си“ (1941) 

и „Триумфалната арка“ (1946), 

през 1962 г. излиза „Нощ в 

Лисабон”, като цялата поредица 

завършва с романа „Сенки в 

рая“, публикуван посмъртно през 

1971 г. Четирите романа заедно 

обхващат периода от 1933 г. 

до края на Втората световна 

война. В историята тук това 

е годината на бягство от 

нацистите на героя Йозеф 

Шварц. Преди да избухне война-

та мъжът, който е от родния 

град на писателя – немският 

Оснабрюк, взема паспорта на 

починал виенчанин и успява 

да се върне при съпругата си 

Хелен, която не е виждал от пет 

години. Измъква я от нейния 

брат с висок чин в Гестапо и 

двамата предприемат безумно 

бягство из Европа с една цел – 

да се качат на кораб за Америка. 

Уви, виталната романтичка 

Хелен, която обича да носи 

коняк в дамската си чанта, 

крие, че е болна от рак, и когато 

почти са на изхода, в Лисабон, 

тя се самоубива. Смазан от 

мъка, мъжът є подарява двата 

билета, паспорта си и визите на 

непознат човек на пристанище-

то, без нищо да иска в замяна, 

само онзи да го изслуша в часо-

вете на нощта. Другият сякаш 

това е чакал, защото неговият 

случай е подобен – и той търси 

начин да отплава, да спаси жена 

си, познава скиталчеството и 

гадостта в лагерите за интер-

нирани, които не отстъпват на 

концентрационните лагери, знае 

какво е да си германец, гонен 

отвсякъде. „Нощ в Лисабон“ е 

разказ за една споделена съдба 

от залез до разсъмване. Цяла 

нощ съпреживяваме драмата на 

тези прокудени хора, сядаме за-

едно с тях в барове и таверни, 

четем как са прехвърляли грани-

ци и самоличности, дивим се на 

факта, че са ги връщали насила 

в Германия, и въпреки всичко се 

възхищаваме на безупречния им 

вкус към картини, качествен 

алкохол и висок стил на изказ, на 

дълбока философия, на стандарт 

на живот въобще. Но и си 

мислим – ако днес се чувстваме 

дехуманизирани и разделени чрез 

паспорта за ваксинация, дали 

като героите на Ремарк няма да 

станем за една нощ по неволя 

граждани на света? 

ЛЮДМИЛА ЕЛЕНКОВА 
РАДИО „ХЕЛИКОН“

Паспорт без бъдеще

Светът след по-малко от 
век. Съединените амери-

кански щати не съществуват 
от десетилетия. Тяхното мяс-
то на континента е заето от 
множество по-малки страни, 
родили се след разпада. Терито-
риите, известни в миналото 
като САЩ, са променени до не-
узнаваемост: свръхтехнологич-
ни корпорации-държави грани-
чат с жадуващи за простото и 
изчистено от машини минало, 
хора съжителстват с роботи, 

Пленително 
завръщане

Светът без 
САЩ

Екс-САЩ
Рийд Кинг
изд. “Колибри”
560 стр., 26 лв.

андроиди и генномодифицирани 
животни, а светът се опитва 
да оцелее в хватката на клима-
тичен катаклизъм.

С други думи: не особено 
приятно място да си млад 
човек.

Но Тръки Уолъс, главният 
герой в този крайно дистопи-
чен, но и очарователно прик-
люченски роман, не е обикновен 
млад човек. В него е надеждата 
за бъдеще без заплахата от 
война, замърсяване или най-
обикновена човешка алчност, 
които тласкат човечеството 
към ръба на самоунищожение-
то.

Съвсем неохотно и в ком-
панията на истински, макар и 
съвсем леко генномодифициран 
козел, андроид в търсене на 
себе си и един сурово наказан 
престъпник, Тръки Уолъс се 
отправя към Сан Франциско, 
известен още (по не особено 
бляскави причини) като Изум-
рудения град, за да спаси света.

Желаещите да го спрат са 
много. Някои от тях са реал-
ни, други виртуални, трети 
– отдавна мъртви, четвър-
ти – не чак толкова мъртви. 
Въпросителните около тази 
необичайна мисия пък са не 
по-малко: кой е от добрите 
и кой – от лошите? Учи ли се 
човечеството от грешките 
си? Възможно ли е да загубиш 
най-накрая девствеността си, 
докато спасяваш света? Какво 
прави човека човек? И още, и 
още…

Преводач е Владимир Поле-
ганов.
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Книга на утехата
Мат Хейг
изд. Локус Пъблишинг
брой стр.: 272
цена: 18 лв.

Емоционален детокс
Шериана Бойл
изд. Ера
брой стр.: 288
цена: 16.99 лв.

Енергийно 
очистване
Барбара Мур
изд. Аратрон
брой стр.: 239
цена: 14 лв.

50 здравословни 
рецепти
Йоана Йокко
изд. Сиела
брой стр.: 196
цена: 30 лв.

Внимание. 
Как концентрацията 
управлява живота ни 
Нир Еял, Джули Ли
изд. Ракета
брой стр.: 178
цена: 28 лв.

13 седмици. 
Метод за ефективно 
планиране и 
управление на времето
Кал Нюпорт
изд. Intense
брой стр.: 240
цена: 20 лв.

Тайната на 
интелигентните 
клетки
Клаус Медикус
изд. Дилок
брой стр.: 268
цена: 21 лв.

Допаминов свят. 
Къде е границата 
между болката и 
удоволствието
Д-р Анна Лембке
изд. Изток-Запад
брой стр.: 256
цена: 15.90 лв.
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Антъни Бийвър е най-извест-
ният британски историк 

и бестселъров автор, чиито  
книги са преведени на 32 езика 
и са продадени в над 7 милиона 
екземпляра. Бийвър е носител на 
множество престижни литера-
турни награди, между които са 
призът за военна литература 
„Прицкер” – за цялостен принос 
към писането на военна тема-
тика; наградата „Самюъл Джон-
сън”; историческата награда 
„Улфсън”; Наградата на Лонгман. 
Притежава множество дър-
жавни отличия (на Франция, 
Белгия, Естония, Испания) и 
почетни докторски степени 
на различни университети. 
Творбите му се смятат за най-
добрите образци на военната 
литература. Бийвър е служил 
в кавалерията на британската 
армия и е бил командирован по 
служба в Германия. Книгите му 

се отличават със задълбочено 
проучване на темите, прециз-
ност при боравене с фактите и 
много жив и увлекателен стил 
на писане. Сред най-известните 

му творби са книги като „Ста-
линград”, „Падането на Берлин 
(1945)”, „Битката за Испания”, 
но безспорно най-амбициозният 
му проект е изчерпателната 

хроника на Втората световна 
война.

Тази война, която отнема 
живота на повече от 60 мили-
она души и засяга цялата плане-
та, илюстрира безпомощност-
та на повечето обикновени 
смъртни пред непреодолимите 
сили на историята. В безпощад-
ния си разказ, който проследява 
събитията от нахлуването на 
Хитлер в Полша на 1 септем-
ври 1939 г. до победата над 
Япония на 14 август 1945 г., Бий-
вър описва конфликта в неговия 
глобален обхват с участието на 
всички големи държави. Резулта-
тът е зашеметяваща със своя 
драматизъм и задълбоченост ис-
тория на най-кръвопролитните 
и трагични събития на XX век.

Най-авторитетната 
история

Втората световна война 
Антъни Бийвър
изд. “Изток-Запад“”
Том 1 - тв. кор. 496 стр, 35 лв.
Том 2 - тв. кор. 448 стр. 35 лв.

В своята най-важна мисия 
до момента Дан Шепърд 

– Паяка – е призован да предот-
врати убийството на чужд 
държавен глава на територията 

на Обединеното кралство.
Става дума за Путин.
Като агент на MИ5 Паяка 

е свикнал да работи и живее 
под прикритие, обаче кога-
то искат от него да приеме 
самоличност та на наемния 
убиец, който ще бъде нает да 
убие президента Владимир Пу-
тин, разбира, че ще се превърне 
в преследван човек.

С внезапни обрати и сложни 
интриги в стил Форсайт, 

Стивън Ледър майсторски 
изплита мрежата от лъжи в 
световния шпионаж, за които 
няма да намерите нито дума 
във вестниците.

Стивън Ледър е един от най-
продаваните английски автори. 
През 2011 година е избран от 
списание „Букселър” за един от 
стоте най-влиятелни хора в 
сферата на книгоиздаването във 
Великобритания. Има над 44 
издадени романа.

Да убиеш Путин

Тайни операции
Стивън Ледър
изд. “Бард”
400 стр., 19,99 лв.

„Книгата на Бийвър е 
най-авторитетната 
история. Това е 
Втората световна 
война, както 
Толстой би я описал 
– в голямото и в 
малкото.“

Уошингтън Поуст
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Луксозното издание на „50 здравословни 
рецепти” – първата книга на едно от 

най-популярните лица в българския You 
Tube Йоана Йокко, позната още като Леля 
– предизвика истински фурор още преди 
появата си.

След като първият тираж беше изчер-
пан за часове след обявяване на предвари-
телните поръчки, книгата, която може да 
накара дори и баба ви да прояде киноа, вече 
може да бъде открита на пазара. 

В нея читателите ще открият 100% 
„Леля approved” рецепти, с които духовита-
та и безкомпромисна Йоана ще убеди дори 
и най-върлите скептици, че здравословното 
хранене не е някаква странна и недостъпна 
концепция, а напротив, то е просто, иконо-
мично и вкусно. При това без задължително 

да включва месни продукти.
„Има огромна разлика между здравос-

ловното хранене и токсичната култура 
на диети и ограничения. В тази книга съм 
събрала любими рецепти, с които можете 
да разнообразите менюто си и да започнете 
своя път към най-добрата версия на себе 
си!” 

От тази книга ще научите:
 Какво е кейл и защо и той не е по-лош 

от марулите;
 Как да накарате и броколите да са 

секси;
 Що е то брауни с червен боб и защо 

то е по-добро от любимия ви шоколад;
 Как да направите и най-семплата 

салата в истинско пиршество с помощта 
на родни и екзотични подправки;

 Най-вече как да не губите време в 
кухнята, но да получавате всички вещества, 
от които тялото ви се нуждае;

 И не на последно място – да се обича-
те.

И баба ти би прояла киноа

50 здравословни рецепти
Йоана  Йокко
изд. “Сиела”
96 стр., 30 лв.

Всеки задържа негативни емо-
ции в себе си и ги потиска, 

дори несъзнателно. А трябва 
да си даваме възможност да ги 
осмислим и да се освободим 
от тях. В противен случай те 
не изчезват – натрупват се и 
влияят негативно върху нас-
троението, светогледа и дори 
физическото ни здраве.
Нямате енергия и само 

мисълта за новата работна 
седмица ви стресира;
Изтощени сте от поред-

ната драма в офиса;
Още сте ядосани и нара-

нени след спор с близък човек;
Чувствате се самотни и 

отхвърлени;

Обвинявате се, че сте 
неуверени и нерешителни;
Постоянно сте под 

напрежение;
Имате проблеми със съня 

и тревожността...
Значи спешно ви е нужно 

емоционално пречистване!
Това е проста система за 

емоционален детокс, с помощ-
та на която ще сложите 
объркващите си усещания в 
ред и с лекота ще се справяте 
с всичко, което животът ви 
поднася.

Книгата обхваща 135 
различни ситуации и състояния 
на духа – от разочарование и 
безпомощност до носталгия 

и разбито сърце. За всеки 
конкретен случай са описани 7 
стъпки, които да изпълните 
със собственото си темпо.

Емоционалният детокс 
отнема само няколко минути, 
но ще усетите как редовното 
му практикуване ще преобрази 
изцяло нагласата ви и ще ви нап-
рави по-спокойни и щастливи.

Тази жизненоважна и могъща 
книга събира всичко, което 
ви е нужно, за да се презареди-
те веднага щом усетите, че 
балансът ви е нарушен. С нейна 
помощ ще живеете уверени, 
че можете да се справите с 
всякакви предизвикателства 
по пътя си!

Да се пречистим!

Емоционален детокс.  
135 начина да преобразите ума, 
сърцето и духа си
Шериана Бойл
изд. “Ера”
288 стр., 16,99 лв.

Обичам се
Меган Логан
изд. Ava books
брой стр.: 176
цена: 19.95 лв.

Най-голямата тайна
Ронда Бърн
изд. Изток-Запад
брой стр.: 272
цена: 25 лв.

Светлина върху 
йога сутрите на 
Патанджали
Б.К.С.Айенгар
изд. Изток-Запад
брой стр.: 456
цена: 24.90 лв.

Завърналите се
Петя Кертикова
изд. AMG Publishing
брой стр.: 192
цена: 17.95 лв.

 
 

Ясен Гюзелев. 
Албум
Красимир Илиев
изд. Рива
брой стр.: 288
цена: 69 лв.

Каталог на книгите 
корабокрушенци
Едуард Уилсън-Лий
изд. Колибри
брой стр.: 392
цена: 25 лв.

Великите речи 
накратко (200 
забележителни речи 
и тяхната история)
Джейкъб Ф. Фийлд
изд. Книгомания
брой стр.: 416
цена: 14 лв.

На мирно спящите 
летища... Разгромът 
през 1941 година
Марк Солонин
изд. Прозорец
брой стр.: 600
цена: 25 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg
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Самотната майка Джес Дей-
вис е абсолютен магьосник, 

когато стане въпрос за данни и 
статистика, но няма количес-
тво цифри, които да я убедят 
да навлезе за пореден път в све-
та на срещите. Отгледана от 
дядо си и баба си, Джес е била 
изоставяна твърде често, за да 
се довери на някого отново. В 
края на краищата, собственият 
´ баща никога не е бил фактор 
в живота ´, майка ´ я оставя, 
когато е едва на 6 години, а 
бившият ´ е решил, че „не става 
за баща” още преди дъщеричката 
им да се роди.

Тогава обаче Джес чува за 
„Дженетик Али” – агенция за 
запознанства, която базира 
съвместяването на двойките на 
ДНК технология. Да откриеш 
сродната си душа чрез ДНК, ос-
ланяйки се на безпристрастни-
те числа? Това вече Джес може да 
разбере. Или поне така си мисли, 
докато тестът ´ не показва 
нечуваните 98% съвместимост 
с основателя на „Дженетик 
Али” – д-р Ривър Пеня. А това 

е число, което Джес не може да 
проумее, защото вече познава 
д-р Пеня добре. Този надменен, 
крайно упорит мъж няма как да 
е нейната сродна душа. Но от 
„Дженетик Али” имат предло-
жение, на което Джес не може да 
устои въпреки неприязънта си 
към Ривър – да го опознае и ще 
´ платят. И докато двамата 
са принудени да се влачат от 
събитие на събитие, младата 
жена започва да осъзнава, че може 
би има нещо повече зад учения... 
и науката, отколкото е вярвала 
някога.

ДНК за любов Заплетен 
разказ

С вяра и оптимизъм
След като сложи Щастие-

то на нощното шкафче и 
ни убеди, че Всеки ден е чудо, 
в поредното си откровение 
Алберто Симоне ни помага 
да овладеем Изкуството да 
обичаш себе си, за да проумеем 
и приемем своята уникалност 
с всичките ´ достойнства и 
недостатъци.

Верен на стила и убеждения-
та си, и тук авторът приканва 
към осъзнаване на вътрешната 

сила да промениш себе си, за да 
смениш курса в поведението и 
настроението и на онези около 
теб. С трансформиращата сила 
на препятствията, с енергията 
на любовта и прошката бихме 
могли да започнем наново, да 
ремонтираме емоционални-
те си щети и да освободим 
пространство, което да 
наситим с вяра и доброта – 
най-прекия път към щастието, 
което ни се полага по право.

Тициано Терцано:

Излишно е да 
търсим по 
света онова, 

което не успяваме да 
намерим в себе си.

Мария Рита Парси:

Алберто 
Симоне има 
безценния 

дар да кара всички да се 
чувстваме по-добре.

Алберто Симоне:

Успокояващо е да преоткрия, че има неща като 
нуждата ни от любов, от приобщаване, от 
споделяне, която си остава същата и тогава, 

когато времената, обстоятелствата и злополучията 
се менят. Същото важи и за нашия могъщ вътрешен 
ресурс. Какъвто и катаклизъм да връхлети човешкия род, 
надеждата, смелостта, способността да се адаптираме, 
креативността и умението да превръщаме проблемите 
във възможности винаги ще бъдат най-силните ни 
оръжия и винаги ще ни подкрепят. А това ме изпълва с 
вяра и оптимизъм - именно разчитайки на заложеното 
неизменно в нас, че ще се справим и този път.

Изкуството да  
обичаш себе си
Алберто Симоне

изд. “Кибеа”
160 стр., 15 лв.

Уравнение за влюбване
Кристина Лорен
изд. “Уо/Егмонт”
384 стр., 14,90 лв.

Още с излизането си преди 
години тази книга граб-

на читателския интерес и 
заслужено остана седмици наред 
на първо място в класацията 
на престижното американско 
литературно списание „Пъбли-
шърс Уикли”.

Четиригодишната Лори Ке-
ниън е отвлечена и насилвана от 
своя похитител в продължение 
на две години. Когато най-сетне 
се прибира вкъщи, родителите 
´ не искат да приемат, че тя 
страда от психическо разстрой-
ство. Години по-късно нейното 
заболяване – множествена 
личност – се проявява. Когато 
Алан Грант, преподавателят по 
литература на Лори в колежа, 
е намерен убит, обвинението 
пада върху нея, защото отпеча-
тъците ´ са навсякъде из място-
то на престъплението. Но дали 
тя наистина го е убила?...

Мери Хигинс Кларк предпри-
ема ужасяващо пътешествие 
из изтормозеното съзнание на 
едно двайсетгодишно момиче, 
което се мъчи да се освободи 
от страшните спомени от 

детството си, както и сред 
отвратителните кроежи на по-
пулярен Божи служител, чието 
демонично минало е само прелю-
дия към пъклените му планове 
спрямо Лори. Един заплетен 
разказ, пълен с обрати...

„Възхитителен 
психологически 
трилър от 
най-успешната 
авторка на 
съспенса!“

 Ню Йорк Таймс

Деца из града 
Мери Хигинс Кларк
изд. “Бард”
400 стр., 17,99 лв.
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В „Магията на реалността” 
най-популярният еволю-

ционен биолог на планетата 
Ричард Докинс и награждавани-
ят илюстратор Дейв Маккийн 
обединяват сили, за да опишат 
завладяващата красота на 
истинската магия около нас 
на малки и големи.Тази книга е 
съкровище за всеки, който се е 
чудел какво всъщност се случва 
около нас.

Магията има много лица. 
Чрез свръхестествената магия 
нашите предци са тълкували 
чудесата на света, преди да раз-
вием научния метод. Викингите 
вярвали, че дъгата е мостът на 
боговете към земята. Японците 
смятали, че светът се намира 
върху гигантски сом, а земетре-
сенията се пораждат, когато 

той замахва с опашката си.
Това са магически, невероят-

ни истории, които са блестя-
щи прояви на фантазията на 
хората през вековете, и те 
трябва да се помнят и ценят.

В „Магията на реалността” 
Ричард Докинс разглежда един 
друг вид магия, която се намира 
в откриването на истинските 
отговори на тези въпроси. 
Това е магията на реалността 
– науката.

Изданието прелива от дълго 
трупани знания и смайващи 
илюстрации, които дават обяс-
нения на някои от най-интерес-
ните явления в света около нас: 
От какво е направена 

материята?
Колко стара е Вселената?
Защо континентите 
изглеждат като части от 
пъзел?
Какво причинява 

цунамита?
Защо има толкова 

много видове растения и 
животни? 
Кой е бил първият 

мъж, коя е била първата 
жена?

Ела е собственичка на 
малък цветарски магазин, 

известен с нестандартните 
си букети. Докато пътува 
във влака за Лондон, тя става 
неволен свидетел на запоз-
нанството на две тийней-
джърки с двама млади мъже. 
Те се уговарят вечерта да 
посетят популярен лондонски 
клуб. Когато обаче дочува, че 
мъжете току-що са излезли от 
затвора, Ела започва да се при-

теснява. Но точно когато се 
кани да се намеси, свободното 
поведение на едното момиче 
– Сара, я възпира. На следваща-
та сутрин научава от нови-
ните, че другото – красивата 
Ана – е изчезнало.

Година по-късно Ана все 
още е в неизвестност. Ела 
изпитва чувство на вина. 
Тя обаче не е единствената, 
която не може да забрави 
случилото се. Получава 

заплашителни картички, 
които я карат да се страхува 
за живота си. Сара не е казала 
цялата истина за злополучна-
та вечер, нейните родители 
също крият тайни.

Някой знае къде се намира 
Ана.

Някой наблюдава Ела и 
изчаква подходящия момент, 
за да я накара да си плати…

Преводач е Стоянка Сер-
безова-Леви.

Наблюдавам те
Тереза Дрискол

изд. “Хермес”
320 стр., 15,95 лв.

Смайващи 
явления

Сблъсък 
на страсти

Магията на 
реалността
Ричард Докинс
изд. “Сиела”
264 стр., 25 лв.

На Фил и Джордж, двама 
братя, издънки на богат 

аристократичен род, е пове-
рено да управляват най-голя-
мото ранчо в щат Монтана 
с хиляди глави добитък. 
Двамата са пълна противо-
положност един на друг: Фил 
е неустоимо харизматичен, 
преднамерено груб и недодя-
лан, стряскащо умен и цини-
чен, следвал е в Йейл, за да се 
върне в дълбоката провинция 
и да подвиква на кравите на 
латински, а Джордж е тих и 
скромен, безупречно облечен и 
възпитан. Един прекрасен ден 
Джордж се жени за вдовицата 
Роуз и я води заедно със сина 
´ в ранчото. Фил го посреща 
като предателство и обявява 
война на Роуз.

Ясно е, че красотата няма 
да спаси света, но има ли побе-

дител в тази жестока битка, 
в този сблъсък на човешки-
те страсти? Има ли лек за 
отчуждението, за самотата, 
която терзае по един или друг 
начин всички в тази трагична 
история?

Отговорът невинаги е 
еднозначен.

Романът на Томас Савидж, 
още един преоткрит класи-
чески литературен шедьовър, 
който по въздействие може да 
се мери със „Стоунър” на Джон 
Уилямс, вече е екранизиран от 
Джейн Кампиън, носителка на 
„Оскар” и първата жена режи-
сьор, получила „Златна палма” в 
Кан. Главните роли във филма 
се изпълняват от Бенедикт 
Къмбърбач, Кирстен Дънст и 
Джеси Племънс.

Преводач е  Владимир 
Полеганов.

Силата на кучето
Томас Савидж
изд. “Лабиринт”
256 стр., 17,90 лв.

След злополучната 
вечер
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ТЪРСЕТЕ В НАЙ-БЛИЗКИЯ

ЕКО ЧАШИ ОТ БАМБУК
За топли зимни моменти

495
лв.

Кампанията е валидна от 09.02.2022 до 09.03.2022 г. вкл. или  
до изчерпване на количествата в книжарници Хеликон и Helikon.bg

СТИЛНИ И 
ЕКОЛОГИЧНИ 

ТЕРМОБУТИЛКИ
-30%

3497
лв.

3217
лв.

стара 
цена 

4595
лв.

стара 
цена 

4995
лв.
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Облачна магия
Тамзин Мори
изд. Лютиче
брой стр.: 320
цена: 17 лв.

Гробницата на 
древните Кн.3 от 
Къщата на фуриите
Маделин Ру
изд. Orange Books
брой стр.: 368
цена: 24.90 лв.

Наръчник за 
убийства за добри 
момичета
Холи Джаксън
изд. Емас
брой стр.: 340
цена: 19 лв.

Пънк 57
Пенелъпи Дъглас
изд. Сиела
брой стр.: 380
цена: 17.90 лв.

 
 

Малки мъже
Луиза Мей Олкът
изд. Сиела
брой стр.: 404
цена: 15.90 лв.

Магическата аптека 
Кн.6: Посланието  
на вила Еви
Анна Руе
изд. Златното-пате
брой стр.: 280
цена: 18.90 лв.

Портрети на 
необикновени деца 
Лорин Бису
изд. Пан
брой стр.: 96
цена: 16.90 лв.

Животът в Древния 
свят. Илюстрована 
историческа 
енциклопедия 
изд. Световна 
библиотека-София
брой стр.: 256
цена: 39.90 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Жена ми Вера казва: „На 
всеки петдесет минути 

по пътищата на Франция загива 
човек. Погледни ги – карат като 
луди. Същите хора, които про-
явяват такова изключително 
благоразумие, когато пред очи-
те им обират някоя старица на 
улицата. Как така не ги е страх, 
когато са зад волана?” Какво 
да ´ отговоря? Може би това: 
сведеният над мотоциклета си 
човек е съсредоточен единстве-
но в мига на своя полет; той се 
е вкопчил в частица от време-
то, отрязана и от миналото, 
и от бъдещето; изтръгнал 
се е от потока на времето; 
озовал се е вън от времето; с 
други думи, той е в състояние 
на екстаз. В това състояние 
той е забравил собствената 
си възраст, забравил е жена си, 
децата си, грижите си; затова 
не го е страх; защото из-
точникът на страха е в 
бъдещето, а освободе-
ният от бъдещето 
си няма от какво 
да се страхува.

Бързината е вид екстаз, 
подарен на човека от техни-
ческата революция. Обратно 
на мотоциклетиста, бегачът 
винаги е вътре в тялото си, 
принуден е да мисли за пришки-
те си, за дъха си; докато тича, 
той усеща своето тегло, своя-
та възраст, повече от всякога 
осъзнава себе си и момента от 
живота си. Предаде ли обаче 
на машината правата си над 
скоростта, нещата стават 
коренно различни. От този 
момент насетне собственото 
му тяло е извън играта и той 
се отдава на нетелесна, нема-
териална скорост, скорост в 
чист вид, скорост самоцелна, 
скорост екстаз. Любопитно 
единение: студената безлич-
ност на техниката и пламъкът 
на екстаза.

Преводач е Росица Ташева.

Смъртоносни 
последици
„Тръпка” държи читате-

лите в напрежение до 
последната страница. Изпълнен 
с изненадващи обрати и с непов-
торима зимна атмосфера, раз-
криващ възможно най-малко от 
мистерията, дебютният роман 
на Али Рейнълдс е перфектно 
четиво за феновете на добрия 
трилър.

На какво сте готови в 
името на победата? Докъде 
ще стигнете, за да 
отстраните конку-
ренцията?

Две професионал-
ни сноубордистки се 
изправят една срещу 
друга на пистата. 
Скоро след това една 
от тях изчезва. Пети-
ма нейни приятели се 
срещат десет години 
по-късно, на същото 
място високо във 
френските Алпи, извън 
сезона, сами в пла-

нинска хижа, по покана, която 
никой от тях не е изпращал. 
Някой, който знае срамните им 
тайни и е наясно с подозрения-
та и омразата, които всеки от 
тях таи към останалите.

Някой си играе с тях. Дали 
за да разкрие истината, или за 
да довърши започнатото? Дали 
сред тях има убиец, или изчезна-
лата е жива?

Пламъкът 
на екстаза

Бавно
Милан Кундера
изд. “Колибри”
112 стр., 18 лв.

Тръпка
Али Рейнълдс
изд. “Сиела”
392 стр., 17 лв.
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Тази книга се базира на хито-
вия THE BUSINESS WARS 

PODCAST и разкрива най-
големите бизнес сблъсъци в 
историята. Следвайки уроците 
на Сун Дзъ – китайския гений 
на военната стратегия, Дейвид 
Браун анализира защо някои 
компании триумфират, а други 
се провалят.

Бизнесът е битка за оцелява-
не. Също като при война той 
е сблъсък на волята на лидери, 
преследващи противоположни 
резултати. Те замислят стра-
тегии и разпределят ресурси, за 
да постигнат победа. Успехът 
може да зависи от най-малкия 
детайл, а едно-единствено 
тактическо недоглеждане може 
да повали цяла империя. В 
крайна сметка триумфира само 
едната страна – и значение има 
единствено победата.

Всяка битка, която се 
проследява, е история за 
съперничество на интелекти, 
стратегии и ресурси. Пред вас е 
хроника за възхода на компании-
те, които правят иновативни 
планове, надвиват враговете 

си и се адаптират към проме-
нящите се нужди на общество-
то. Целта е да излезеш пред 
конкуренцията и да се увенчаеш 
с победа като титан в своята 
индустрия.

Преводач е Сергей Глинков.

Единствено 
победата

Караници, тръшкане, инат, 
агресия – това е само част 

от арсенала на съвременните 
деца. Как да се справим с ог-
ромното предизвикателство 
да бъдем добри родители в 
днешния объркан свят?

Вече четирийсет години 
читателите се обръщат към 
поредицата на Адел Фабер и 
Илейн Мазлиш КАК ДА ГОВО-
РИМ за напътствия в общу-
ването си с децата. Дъщерята 
на Адел – Джоана Фабер – и 
Джули Кинг прилагат тези 
изпитани стратегии в новата 
си книга „Как да говорим, 
когато детето не слуша”, за да 
предложат решение на някои 
от най-трудните проблеми, с 
които се сблъскват родите-
лите.

Първо читателите ще се 
запознаят с основните сред-
ства за общуване, които ще 
им покажат как да преобразят 
отношенията си с децата. 
След това ще се разгледат 
конкретни житейски ситу-
ации, с които родителите 
често изпитват затруднения 
(домашните работи, кон-
фликтите между братя и 
сестри, дигиталните дилеми, 
наказанието и много други). 
Посредством комбинация 
от любопитни истории от 
родители и учители, забавни 
илюстрации и увлекателни 
упражнения „Как да говорим, 
когато детето не слуша” 
представя работещи страте-
гии в битките, които водим 
на родителския фронт. Само 

въоръжени до зъби със знания 
и умения има шанс да спечелим 
войната и да направим децата 
си наши съюзници!

Адам Грант:

Занимателно четиво за най-големите 
конфликти в корпоративния свят. Тази книга 
е събрала най-доброто от един хитов подкаст, 

за да ви научи и да ви достави удоволствие при четене.

Изкуството на бизнес 
войните
Дейвид Браун
изд. “Книгомания”
400 стр., 18 лв.

Работещи стратегии

Изберете 
нещо средно
Не всичко се свежда до 

гениалност или до мързел. 
Трябва да изберете нещо средно. 
Ако се ангажирате с много неща, 
без да прецените какво наисти-
на е важно за вас (и какво все пак 
трябва да се свърши), накрая ще 
се озовете на кръстопът – да се 
съсипете от работа, като дър-
жите на всичко, или да се преда-
дете и да не ви пука абсолютно 

за нищо. Кендра Адачи предлага 
друг подход. Бъдете гениални 
по отношение на важното за 
вас и мързеливи по отношение 
на маловажното. Принципи-
те на мързеливия гений ще ви 
помогнат да не хабите излишни 
усилия, които ви докарват до 
ръба на истерията, да опреде-
лите приоритетите си и да се 
съсредоточите върху тях.

Принципите на 
мързеливия гений
Кендра Адачи
изд. “Скайпринт”
223 стр., 15,95 лв.

Как да говорим, 
когато детето не слуша
Джоана Фабер и Джули Кинг
изд. “Изток-Запад”
384 стр., 22 лв.
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Детектив Пиер решава 
случая  (Съкровището 
на небесния замък)
Хиро Камигаки,  
Чихиро Маруяма
изд. Миранда
брой стр.: 40
цена: 26.95 лв.

Голяма книга 
за буболечките 
със стикери
Ювал Зомер
изд. Ракета
брой стр.: 56
цена: 15.90 лв.

Крокотак 
за момичета 
с въображение 
(4-6 години)
изд. Крокотак ЕООД
брой стр.: 88
цена: 14.99 лв.

Вълшебникът от Оз
Лиман Франк Баум
изд. Хеликон
брой стр.: 100
цена: 21.95 лв.

 
 

Барбароните: 
Без отпадъци
изд. Фют
брой стр.: 20
цена: 3.99 лв.

Приказка за  
Зайчето Питър  
(120 години пакости - 
юбилейно издание)
Биатрикс Потър
изд. Труд
брой стр.: 70
цена: 14.99 лв.

Приказки за 
кукумявката: 
Котачето, което се 
страхуваше от всичко 
Ерик-Еманюел Шмит
изд. Леге Артис
брой стр.: 28
цена: 16 лв.

Невъзпитаният 
Мечо
Агния Барто
изд. Миранда
брой стр.: 12
цена: 7.95 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Представяте ли си колко 
хубаво би било, ако има 

на кого да напишете писмо, 
когато детето за пореден път 
не си е изяло зеленчуците, или 
пък когато из цялата къща пак 
са пръснати мръсни чорапи. И 
хоп! Този някой идва и зеленчу-
ците са изядени, а чорапите са 
прибрани… Прекрасно, нали? 

Децата си имат точно 
такъв помощник. Е, вярно, не е 
за мръсните чорапи или за яде-
нето, а за далеч по-важни неща, 
като например намиране на 
изгубени приказки, прогонване 
на чудовища изпод леглото или 
спасяване на една щърба детска 
градина. Кой е той ли? Казва се 
Джиго. Има милион лунички и е 
много, много умен, защото носи 
очила. 

„Приключенията на Джиго” 
е една от емблематичните 
книги на обичаната от децата 
писателка Юлия Спиридонова. 
За първи път книгата е 
издадена през далеч-

ната 2003 г., а сега се появява с 
нови илюстрации и допълнена с 
нови истории.

Онези, които за пръв път 
ще се запознаят с Джиго, тряб-
ва да знаят, че необикновеното 
момченце живее в една съвсем 
обикновена къщичка за птици, 
много, ама много далеч от 
тук, зад един ей толкова голям 
океан, през сума ти планини, 
гори, градове и села, сателитни 
антени, кучета и, разбира се, 
деца. То винаги е готово да се 
притече на помощ и винаги 
му се случват необикновени 
приключения. Само животни-
те, птиците и децата могат 
да виждат Джиго, а за възраст-
ните той е невидим. Затова 
да не се чудите, ако някой път 
заварите детето да си говори 
с въздуха. Сто на сто на гости 
му е Джиго!

Джиго се 
завръща

Като на игра
Юлия Спиридонова се 

завръща с нов роман за 
тийнейджъри на актуална и 
много болезнена тема – заплахи-
те, които дебнат подраства-
щите в интернет.

Както казва самата писа-
телка:  „В тези пандемични 
времена, когато децата са 
затворени у дома и ние смята-
ме, че като са ни подръка, са 
защитени, такава книга е мно-
го важна. Защото, както знаем, 
детето може да е буквално до 
нас, но... дали е така?” Всъщ-
ност вперени в телефоните си 
те са винаги онлайн, но какво 
правят там, с кого се срещат 
и говорят и кои са виртуални-
те им приятели – ние не знаем. 
Когато са сами, огорчени, оби-
дени, уплашени, ядосани – те не 
се обръщат към нас, а отново 
към интернет. Защото въз-
растните ги поучават, а там 

ги чакат умели манипулатори 
и псевдоприятели с фалшива 
съпричастност и съчувствие. 

Мона е на петнайсет, няма 
приятели, няма никакъв та-
лант, нито красива външност.  
Затова пък има ексцентрична 
майка, вечно зает баща, непо-
носима полусестричка и доведе-
на сестра – бютивлогър. За да 
впечатли новите си съученици, 
Мона се обявява за най-младия 
детектив в измислена френска 
асоциация.  На всичкото 
отгоре първият ´ криминален 
случай я сблъсква (буквално) с 
първата ´ любов.

Кой да предположи, че 
едно започнало като на игра 
разследване ще я отведе до 
страшното разкритие кои са 
Щурците!

И кой да подозира, че тяхна-
та зловеща сянка се е разпрос-
тряла над целия свят!

Сянката на щуреца
Юлия Спиридонова
изд. “Кръгозор”
240 стр., 18 лв.

Приключенията  
на Джиго

Юлия Спиридонова
изд. “Фют”

56 стр, 8,90 лв.



НАПРАВИ ТОЧНИЯ ПОДАРЪК

ВАУЧЕР за книги от
ХЕЛИКОН

-30%

837
  стара цена 1195 лв. 

НОВА:          лв.

ТЪРСЕТЕ В НАЙ-БЛИЗКИЯ

Промоцията е валидна от 
28.01.2022 г. до 26.02.2022 г. вкл. 

или до изчерпване на количествата 
в книжарници ХЕЛИКОН. 

Кампанията не е валидна 
за онлайн покупки на Helikon.bg




