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Тази връзка не успяваТ да разкъсаТ ниТо 
жиТейски ТрудносТи, ниТо злонамерени 

хора, „докаТо смърТТа ги раздели”.
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За книгите и хората

МАМА Е
ПЪРВАТА ДУМА

ГРАБВАЩА 
ИСТОРИЯ

ИЗЧЕЗНАЛА  
БУЛКА





С годините човек все по-често се замисля над 
неща, които преди е приемал като банална 

даденост. Така и аз се размислих за археологията.  
Подтикна ме вълнуващата книга на Ребека Раг 
Сайкс „Родственици. Живот, смърт, любов и  
из куство при неандерталците”. Явно колкото  
повече навлизам в категорията на предците,  
толкова по-интересни ми стават моите.

Неандерталците са живели на Земята около 
330 000 години и по най-новите изследвания са 
различен вид от нашия – Homo sapiens sapiens. Въз-
можно е двата вида на някакъв етап частично да 
са се смесили, но това са подробности. Повече ме 
заинтригува приликата с тях и какво от характе-
ристиките им е оцеляло през бездната на времето. 

Понеже книгата е адресирана и към масовия 
читател като мен, най-силно ме впечатли способ-
ността на археологията да гради своите заключе-
ния върху привидно нищожни следи, останали в 
пръстта. Изумително е как само по драскотините 
или отлаганията по зъбите, или по счупванията на 
костите може да се изгради цялата богата карти-
на на бита, взаимоотношенията и социума на един 
толкова далечен от нас свят. Нещо повече, с по-
мощта на съвременните ДНК-анализи днес имаме 
възможност с голяма доза сигурност да знаем как са 
живели същества, чиито потомци, частични или 
не, сме ние с вас. С какво са се хранили, как са го до-
бивали, как са го приготвяли, как са си го разделяли, 
как са го съхранявали, къде са спали, как е минавал де-
нят им, как са отглеждали децата си, на какво са ги 
учили, как са си помагали, от какво са боледували и 
умирали. Не на последно място как са възприемали 
околния свят, от какво са се страхували и как са го 
преодолявали, с какви оръдия на труда и оръжия са 
си служели в съперничеството си с другите живи 

същества. В какво са вярвали, как са го изобразявали 
и са го предавали на поколенията.

Като фен на кримките съзрях много сходства 
между археологията и разследването на престъп-
ление. Кои улики следва да бъдат взети под 
внимание и как да не се подхлъзнем в грешна посока. 
Възстановяването на картината е деликатна и 
творческа работа, за която се иска изключително 
богата култура и освободен от предразсъдъци ум. 
И тогава ми светна мисълта: не прави ли същото 
и литературата? И този, която я пише, и този, 
който я чете, изгражда един свят почти от 
нищото, само на базата на своя опит, наблюдения, 
хипотези… и чувства. Ала създаденото се превръ-
ща в нова реалност, точно толкова истинска, 
колкото и тази, в която пребиваваме телесно и 
ежеминутно.

Великият роман или гениалното стихотво-
рение точно толкова дълбоко проникват в нас, 
колкото и археолозите в скрижалите на времето. 
Крилатата фраза или малкият епизод ни дават 
повече познания от хилядите несвързани в едно 
исторически факти или артефакти. Въпрос на ма-
гията на ума и творчеството е да се изгради този 
нов свят, който всъщност е и стар, и извечен. 
Стига да имаме очи за него.

Искам да завърша тези наивни мисли със сти-
хотворението на Александър Геров „Еделвайс”, 
посветено на Иван Пауновски. То казва всичко, за 
разлика от мен. 

Смъртта ме люлее на своите скути
и нещо красиво разказва ми тя:
– Ще бъдеш погребан ти в бездни нечути,
на кал и вода ще ти стане кръвта.

Тъй хилядолетия ти ще пътуваш
в земята, по корени и по листа,
при среща със близките ще се вълнуваш,
ще зъзнеш от зимния вятър в нощта.

Готви се, приятелю, дълго готви се,
когато един еделвайс разцъфти,
в листата му нежни да сбереш свойте мисли
и пак да си спомниш, че си ти, че си ти!

Еделвайс

Верният тон на 
хубавите книги

Издател
ЛиРА.БГ

e-mail: lira.bg@abv.bg, 
info@lira.bg, www.lira.bg
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ново остава нагоре надолу връща се

Обич към живота
Виолет, момиче пораснало 

по сиропиталища, се влюбва с 

тийнеджърска всеотдайност в 

красив клиент на бара, в който 

работи. Продължава да бъде 

до него със същата всеотдай-

ност след като родителите 

му я отхвърлят, след като в 

живота им идва прекрасното 

им момиче, след като той все 

повече започва да отсъства от 

живота є. Съдбата є поднася 

още една тежка загуба и я зап-

раща в пустинята на скръбта 

и самотата. И така, все още 

млада, но напълно опустоше-

на, тя започва да се грижи за 

гробище, което „наследява“ от 

превърнал се в приятел възрас-

тен мъж. С всичката є оста-

нала сила превръща гробищния 

парк в живописен, новите 

сортове рози в предпочитани 

от клиентите. В мъничките 

калинки и слънчевите лъчи, в 

чистите алеи и грижата за 

всеки сантиметър площ тя 

намира своя душевен оазис. 

В къщата є често се отби-

ват и непознати – опечалени, 

виновни заради дългото си 

отсъствие, или самотни. Един 

ден на прага є застава мъж, 

за който Виолет разбира, че 

няма да бъде случаен в живота 

є. Докато двамата разкриват 

стара любовна история между 

неговата майка и непознат, по-

чиващ в същия парк, започват 

да създават собствена такава. 

История не само за любов, а за 

обич дълбока, изконно човешка 

към всичко в живота. Обич към 

самия живот. 

РАЛИЦА МАРКОВА, 
ХЕЛИКОН СЪБОРНА

К Н И Ж А РЯ Т 
ПРЕПОРЪЧВА

ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Пасиансът на 
архангелите
Мария Лалева
Книгомания

Глина
Виктория Бешлийска
СофтПрес

Живот в скалите
Мария Лалева
Книгомания 

Домът на Gucci
Сара Г. Фордън
Сиела

Пънк 57
Пенелъпи Дъглас
Сиела 

Само през трупа ми 
Джефри Арчър
Бард

Времеубежище 
Георги Господинов
Жанет 45

Симон
Нарине Абгарян
Лабиринт

Списъкът на съдията
Джон Гришам
Обсидиан 

Свалката
Ел Кенеди
Сиела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1800 
лв.

2000 
лв.

1690 
лв.

2000 
лв.

1790 
лв.

1799 
лв.

1790 
лв.

1990 
лв.

1500 
лв.

1899 
лв.

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

50 здравословни 
рецепти
Йоана Йокко
Сиела

Да прецакаш дявола
Наполеон Хил
AMG Publishing

Подсъзнанието 
може всичко
Джон Кехоу
ИнфоДар

Вълшебството
Ронда Бърн
Изток-Запад

12 правила за живота - 
Противоотрова срещу 
хаоса
Джордан Б. Питърсън
Гнездото

Атомни навици
Джеймс Клиър
Хермес

Тънкото изкуство 
да не ти пука
Марк Менсън
Хермес

3

4

5

6

7

8

9

10

1595 
лв.

3000 
лв.

1495 
лв.

1490 
лв.

1400 
лв.

2495 
лв.

1795 
лв.

1595 
лв.

НЕХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Измамна реалност
Стойчо Керев
Бард

50 невероятни загадки
Слави Панайотов
Оз books

1

2
2199 

лв.

2299 
лв.

За книгите и хората
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ново остава нагоре надолу връща се

Да съхраним уроците

АСЯ МИХАЙЛОВА, 
ХЕЛИКОН СЛАВЕЙКОВ

К Н И Ж А РЯ Т 
ПРЕПОРЪЧВА

ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ

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

Кралят на моста Кн.1 от 
поредицата Кралството 
на моста
Даниел Л. Дженсън
Егмонт

Уравнение за влюбване
Кристина Лорен
Егмонт

Егото и защитните 
механизми
Ана Фройд
Изток-Запад

Задачи и тестове по химия 
и опазване на околната 
среда за 9. - 12. клас
Св. Бенева, Л. Николова
Регалия-6

Покоряване  
на щастието
Бъртранд Ръсел
Сиела

Уроците на Сатурн
Хули Леонис
Апостроф

69 съвета за секс
Наталия Кобилкина
СофтПрес

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

Заговорът
Никола Бьогле
Enthusiast

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2199 
лв.

1200 
лв.

1200 
лв.

2199 
лв.

1500 
лв.

1490 
лв.

900 
лв.

900 
лв.

1299 
лв.

1799 
лв.

ТИЙН КНИГИ

Как кралят на Елфхейм 
намрази приказките
Холи Блек
Ибис

Жестокият принц Кн.1: 
Вълшебният народ
Холи Блек 
Ибис

1

10

1890 
лв.

1590 
лв.

6 Дневникът на един 
Дръндьо Кн.2: 
Родрик командори
Джеф Кини
ДуоДИЗАЙН 1890 

лв.

Леденото чудовище
Дейвид Уолямс
ДуоДИЗАЙН

4

2490 
лв.

Малкият принц
Антоан дьо  
Сент-Екзюпери
Хеликон

5

495 
лв.

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

1990 
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.

Кралят на моста 
Кн.1 от поредицата 
Кралството на моста
Даниел Л. Дженсън
Егмонт

8

1990 
лв.

Дневникът на един 
Дръндьо Кн.3:  
Чашата преля
Джеф Кини
ДуоДИЗАЙН

9

1790 
лв.

3

За книгите и хората

„Световна война С-19“ е от 

онези книги, които ни помагат 

да разберем по-добре света, в 

който живеем, като допълва 

и разчиства от невярности 

информацията, която ни залива 

от всевъзможни източници в 

последните години: 

• Какво знаем за възникване-

то и развитието на пандемията

• Какво знаем за боледува-

нето и дълготрайните ефекти 

от Ковид

• Как са разработени и 

действат ваксините

• Какво прави части на света 

и отделни индивиди по-податли-

ви на тежко боледуване

• Пропуски и възможности за 

по-добра подготовка при следва-

щата пандемия.

Освен неврохирург, д-р Сан-

джай Гупта е автор и медицински 

кореспондент за Си Ен Ен, така 

че сложните въпроси в „Светов-

на война С-19“ са представени по 

разбираем и увлекателен начин. 

Дава ни цялостно разбиране за 

природата на вирусите – онези, 

с които живеем в хармония и как 

реагира тялото ни на зловред-

ните. Обръща внимание на 

грешките в мисленето, както и 

в грижата за здравето, които ни 

излагат на опасност. Не подми-

нава политическите и финансови 

интереси, които на места взеха 

превес над здравия разум. 

Гупта е „непоправим опти-

мист“ и вярва, че сме способни 

да съхраним уроците от тази 

пандемия и да сме по-добре 

подготвени за следващата – по-

информирани, по-организирани, 

по-здрави.
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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

ABSOLVO TE
Георги Бърдаров
Мусагена

Физика на тъгата
Георги Господинов
Жанет 45

Сказанието
Добри Божилов
Лексикон

Лейди Гергана
Цветелина Цветкова
Пощенска кутия за 
приказки

Абсурдни времена 
(нецензурираната версия)
Маргарита Петкова, 
Добромир Банев
Персей

Хвърчило към Рая
Неделя Щонова
Книгомания

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1800 
лв.

2000 
лв.

1200 
лв.

2200 
лв.

1800 
лв.

1600 
лв.

1580 
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



Две гениални 
   пророчества

ТЪРСЕТЕ В НАЙ-БЛИЗКИЯ

2095
лв.
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За ваше 
собствено добро
Саманта Даунинг
изд. Сиела
брой стр.: 344
цена: 17.90 лв.

Изчезналата 
аптекарка
Сара Пенър
изд. Летера
брой стр.: 262
цена: 20 лв.

Откраднаха ни. 
Историята на едно 
престъпление
Людмила Петрушевска
изд. Колибри
брой стр.: 304
цена: 18 лв.

 
 

Усложнения
Даниел Стийл
изд. Бард
брой стр.: 224
цена: 15.99 лв.

Денят на жената
Мария Метлицкая
изд. Хермес
брой стр.: 320
цена: 15.95 лв.

Дървото на 
ангелите
Лусинда Райли
изд. Хермес
брой стр.: 480
цена: 17.95 лв.

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

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Изчезналите
Тес Геритсън
изд. ИнфоДар
брой стр.: 400
цена: 16.90 лв.

Статията „13 неща, 
които психически силните 
хора не правят“ е публику-
вана през 2013 г. и предиз-
виква фурор – прочетена 
е и е споделена от над 50 
милиона души. Едноименна-
та ТЕД лекция попада сред 
25-те най-гледани на всички 
времена, а книгата е преве-
дена на над 30 езика.

Изпитани 
съвети

Луд или  
топ агент?

След огромния успех на 
книгата „13 неща, които 

психически силните хора не 
правят” Ейми Морин пред-
ставя наръчник за родители, 
които искат да помогнат на 
децата си да развият ментална 
устойчивост. Стратегиите 
за възпитание се базират на 
дългия ґ опит като терапевт 
и приемен родител, както и на 
научни изследвания. Те целят из-
граждане на полезни мисловни и 
поведенчески модели, благодаре-
ние на които детето ще може 
да намира градивни решения на 
проблемите и да реагира адек-
ватно в трудни ситуации. 

Не можем да предпазим деца-

та си от разочарования и неус-
пехи, но можем да ги подкрепим 
да развият умения да посрещ-
нат достойно такива предизви-
кателства и да ги преодоляват. 
Ако обаче превръщате детето 
си в център на вселената, поз-
волявате му да ви манипулира 
или пък имате нереалистично 
високи изисквания, е време да 
преосмислите възпитателните 
си методи. За да отгледате 
уверени и издръжливи деца, 
е необходимо да избягвате 
13-те неща, които психически 
силните родители не правят, и 
ежедневно да бъдете пример за 
подражание. 

Преводач е Снежана Милева.

13 неща, които 
психически 
силните родители 
не правят
Ейми Морин
изд. “Хермес”
384 стр., 17,95 лв.

Един загадъчен мъж влиза в 
езотерична книжарница и 

разказва на собственика скан-
дална история. Между другото 
твърди, че:

 Земята от незапомнени 
времена е посещавана от различ-
ни извънземни раси.

 По време на Втората 
световна война пришълците 
са помогнали на германците и 
американците да построят 
летящи дискове.

 Земната кора е просечена 
от тунелни системи, а самата 
планета е куха и обитаема.

 Различните народи под 
повърхността живеят в аб-
солютна хармония с природа-
та и едновременно разполагат 
с технологии, които изпре-
варват горното човечество 
с векове.

 В съществуващото 
повече от 30 000 години под-
земно царство не се допускат 
враждуващите хора от горния 
свят.

 Към края на Втората 
световна война миролюбиви 
германци са колонизирали 
част от Кухата земя 
и живеят в своята 
„Златна епоха”.

 Оттогава гер-
манци и американци 
пътуват из Вселе-
ната със собствени 

летящи дискове.
 Космическите програми 

на американците и руснаците 
служат само за отклоняване 
на вниманието от същинско-
то случващо се и за опазване 
на тайната, че Космосът е 
устроен да предоставя на всеки 
човек безплатна енергия на 
разположение!

Дали тайнственият ин-
форматор е избягал пациент 
от лудница, или е топ агент, 
който има достъп до строго 
секретни документи?

Подземният свят.  
Тайната на Черното слънце
Ян ван Хелсинг
изд. “Дилок”
320 стр., 23 лв.





КНИЖАРНИЦА    
10

Може и 
безплатно

Една от най-големите звезди 
на спорта насърчава децата 

да дават най-доброто от себе 
си.

Леброн Джеймс има четири 
шампионски титли на NBA, два 
златни олимпийски медала и е 
четирикратен носител на наг-
радата „Най-полезен играч” на 
NBA. Освен това той е баща, 
съпруг и филантроп. Смята 
за свое най-голямо пости-
жение основаното 
от фондация 
LeBron 

James Family училище „Аз обе-
щавам” в родния му град Акрън, 
Охайо.

В тази книга баскетболната 
суперзвезда окуражава децата и 
им напомня, че успехът ни зави-
си от самите нас. Той ги насър-
чава да се стараят във всичко, 
което правят, и да преследват 

неуморно мечтите си.

Успехът 
зависи от нас

Аз обещавам
Леброн Джеймс
изд. “Хермес”
36 стр., 9,95 лв.

1926-a година.
Шанхай тъне 

в разврат и кръв, пропита по 
улиците на града. Две банди 
воюват за надмощие и пре-
дизвикват хаос. В центъра 
му е 18-годишната Жулиет 
Кай, която заема мястото 
си като наследница на Аления 
клан – престъпна мрежа, за 
която нарушаването на закона 
е ежедневие. Единствените им 
съперници за властта са Белите 

цветя – заклетите им до жи-
вот врагове.

Техният лидер е Рома Монта-
гов, първата любов на Жулиет. 
Предателството му обаче 
превръща обичта ґ в омраза.  

Докато бандите продължа-
ват да враждуват, шепот пълзи 
из улиците на Шанхай. Думи, 
казани на един дъх, за чудовище, 
скрито в сенките. За лудост, 
разпространяваща се като 
зараза, и смърт, дебнеща зад 

всеки ъгъл.
Жулиет и Рома трябва да 

се съюзят срещу опасността, 
надвиснала над града. Не го ли 
направят… ще загубят всичко, 
за което са воювали.

Шепот из Шанхай

Тез бурни чувства
Клоуи Гонг

изд. “Егмонт”
496 стр., 19,90 лв.

Агент Пендъргаст се изправя 
пред най-неочаквано предиз-

викателство, когато в Савана, 
Джорджия започват да се появя-
ват обезкървени трупове.

Прочут грабеж:
Вечерта на 24 ноември 

1971 г. Д. Б. Купър отвлича 
полет 305 Портланд – Сиатъл 
с помощта на фалшива бомба, 

взима откуп от 200 000 долара, 
след което скача с парашут от 
задната част на самолета и 
изчезва в нощта... за да влезе в 
историята.

Брутално престъпление:
Петдесет години по-къс-

но агент Пендъргаст поема 
странен и жесток случай в 
обитавания от призраци град 
Савана, където започват да 
намират трупове с източена 
до капка кръв. Това предизвиква 
паника и разпространението на 
хиляди истории за прословутия 

Савански вампир.
Безподобен случай:
С нарастването на мистери-

ята заедно с увеличаването на 
броя трупове, специален агент 
Пендъргаст и неговият парт-
ньор Колдмуун бързат да разбе-
рат дали и как тези убийства са 
свързани с единственото нераз-
решено отвличане на самолет в 
американската история. Заедно 
те не само намират отговора... 
но и извънземно зло, надхвърля-
що всякакви представи.

Преводач е Асен Георгиев.

Мистерията нараства

Обезкървени
Дъглас Престън & Линкълн Чайл
изд. “Бард”
432 стр., 19,99 лв.

„Научи сам френски” 
е разработен от 

издателство HODDER & 
STOUGHTON – световен 
лидер в областта на ези-
ковото самообучение. Ако 
не сте учили френски или се 
нуждаете от задълбочаване на 
вашите познания, този учеб-
ник ви дава възможност да го 
направите. Той обхваща чети-
рите основни умения – слушане 
и говорене, четене и писане. 
Достъпните и ясни обяснения 
са съчетани с разнообразни 
упражнения за практикуване на 
наученото. Курсът е едновре-
менно ефективен и приятен, а 
работейки сами, вие избирате 
приоритетите в зависимост 
от вашите нужди. 
В предговора е изложена подроб-
но структурата на учебника, 
както и указания за ползването 
му.

Към учебника е издаден ау-

диозапис с текстове и упражне-
ния, който може да бъде изтег-
лен безплатно от страницата 
на книгата на skyprintbooks.com

Научи сам  
френски 

Гаел Греъм
изд. “Скайпринт”

340 стр. , 24,95 лв.
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Играчка-плачка
Кевин Уилсън
изд. Сиела
брой стр.: 288
цена: 17 лв.

Последна спирка 
Русе
Ерик Ноло
изд. Колибри
брой стр.: 160
цена: 16 лв.

Нощна порта
Питър Мей
изд. Колибри
брой стр.: 432
цена: 22 лв.

Улицата 
на кошмарите
Уилям Линдзи Грешам
изд. Сиела
брой стр.: 376
цена: 17 лв.

 
 

Още 365 дни
Бланка Липинска
изд. Сиела
брой стр.: 384
цена: 19 лв.

Опетнена корона
Ерин Уот
изд. Егмонт
брой стр.: 208
цена: 12.90 лв.

Свалката
Ел Кенеди
изд. Сиела
брой стр.: 412
цена: 17.90 лв.

Как да преживеем 
скандала
Самара Париш
изд. Сиела
брой стр.: 
цена: 17 лв.

Ново издание на 

сборника „Дяволиада“ 

от Михаил Булгаков 

излиза сега, когато 

родният му Киев 

заплашва да стане 

епицентър на война, с 

основен враг Москва 

– градът, в който 

писателят активно е 

творил. За да проумеем 

как е възможно шепа 

безумци да подпалят 

света, да надникнем в 

корените на абсурда, посети 

от него преди близо век. 

Следреволюционна Русия се 

отразява тук в три произве-

дения – „Кучешко сърце“, „Дя-

волиада“ и „Фаталните яйца“. 

Емблеми на смеха, мистиката, 

изящния стил и отчайващата 

глупост, те тиктакат като 

бомба, заложена още при Гогол. 

Неин достоен продължител 

се явявя в целия му блясък 

Булгаков. 

Тонове литературна крити-

ка са изписани за малкия човек, 

смазан от бюрократичната ма-

шина в едноименната повест 

„Дяволиада“. Деловодител от 

учреждение за производство на 

кибрит получава вместо запла-

та кибритени кутии в натура 

и докато преследва началника 

си да изясни тази несправед-

ливост, вижда в чиновниците 

въплъщение на самия Дявол. 

„Кучешко сърце“ доказва на 

практика, че на всяко живо съ-

щество може да се въздейства 

с внушение, не с пердах, по 

думите на автора. А ако на 

човек присадят сърце на куче, 

дали той ще бъде все така 

предан на господаря си, тоест 

на системата?  

„Фаталните яйца“ също са 

дело на научен експеримент, 

целящ да повиши размножа-

ването и жизнеспособност-

та кокошките, разбирай на 

пролетариата, както става в 

лабораторни условия при „голи-

те гадове“ – абеми и жаби. 

Е, читателите, които са се 

забавлявали с административ-

ния език, редуциран до клишета 

и издут от помпозни абре-

виатури, пак ще се посмеят, 

или ще притихнат в размисъл, 

спомняйки си „Майстора и Мар-

гарита“. На младото поколение 

препоръчваме да приготвят 

фейсбуците и да се заредят с 

цитати като „Не влизай без 

доклад при ближния си!“ И да са 

благодарни, че е далече от тях 

онзи дяволски режим.

ЛЮДМИЛА ЕЛЕНКОВА 
РАДИО „ХЕЛИКОН“

Дяволиите на Булгаков

Да се изключвате от 
външния свят, напълно 

погълнати от настоящата си 
задача? Ако го правите, значи 
сте изключение. Повечето хора 
днес се стараят да са мулти-
функционални, в резултат на 
което са загубили умението си 
да вникват в дълбочина в даден 
проблем.

За да работим задълбочено, 
трябва да умеем да се съсредо-
точаваме, без да се разсейваме, 
върху изпълнението на задачи, 
които изискват сериозно инте-
лектуално усилие. Способност-
та да се фокусираме помага за 
по-бързото усвояване на сложна 
информация и постигане на 
по-добри резултати. В контекс-
та на все по-конкурентната 
икономика на XXI век умението 
за задълбочена работа наподо-
бява суперсила. Въпреки това 
повечето хора са загубили спо-
собността да се задълбочават и 
вместо това прекарват дните 
си във френетично и мъгляво 
лутане между електронната 
си поща и социалните мрежи, 
без дори да си дават сметка, че 
има по-добър начин. След като 
доказва ползата от пълната 
концентрация, Нюпорт пред-
ставя стриктен тренировъчен 
режим под формата на четири 
основни правила за трансфор-
миране на ума и навиците с цел 
развиване и прилагане на това 
умение.

В книгата ще срещнете 

редица интересни личности, 
които са владеели изкуството 
на задълбочената работа – от 
Карл Юнг, който си постро-
ява каменна кула в гората, за 
да фокусира ума си, до Питър 
Шенкман, пионер в социални-
те мрежи, който пътува със 
самолет до Токио и обратно, 
за да работи, без да се разсейва. 
Сериозните професионалисти 
трябва да се махнат от соци-
алните мрежи и да се научат 
да понасят скуката. Само така 
могат да  постигнат фокусиран 
успех в нашия все по-разсеян 
свят.

Умеете  
ли да се 
фокусирате?

Задълбочена работа
Кал Нюпорт
изд. “Изток-Запад”
272 стр., 19,90 лв.
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стара цена 
16,99 лв.

-20%

1359
лв.

стара цена 
19,95 лв.

-20%

1596
лв.

стара цена 
16,99 лв.

-20%

1359
лв.

стара цена 
18,95 лв.

-20%

1516
лв.

стара цена 
14,95 лв.

-20%

1196
лв.

стара цена 
16,90 лв.

-20%

1352
лв.

стара цена 
17,95 лв.

-20%

1436
лв.

стара цена 
17,99 лв.

-20%

1439
лв.

стара цена 
17,00 лв.

-20%

1360
лв.

Промоцията е валидна от 11.03.2022 до 07.04.2022 г. вкл. или до изчерпване на количествата в книжарници Хеликон. Кампанията не е валидна за онлайн покупки на Helikon.bg

От страниците до екрана
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стара цена 
14,99 лв.

-20%

1199
лв.

стара цена 
16,99 лв.

-20%

1359
лв.

стара цена 
22,00 лв.

-20%

1760
лв.

стара цена 
16,99 лв.

-20%

1359
лв.

стара цена 
20,00 лв.

-20%

1600
лв.

стара цена 
15,95 лв.

-20%

1276
лв.

стара цена 
18,00 лв.

-20%

1440
лв.

-20%

стара цена 
20,95 лв.

-20%

1676
лв.

стара цена 
8,95 лв.

-20%

716
лв.

Промоцията е валидна от 11.03.2022 до 07.04.2022 г. вкл. или до изчерпване на количествата в книжарници Хеликон. Кампанията не е валидна за онлайн покупки на Helikon.bg

От страниците до екрана
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Виолет Тусен е пазителка на 
гробище – работа, която 

мнозина биха сметнали за от-
блъскваща, но за нея е спасение 
и ново начало. Тук тя намира 
убежище, предлагайки утеха 
на скърбящите, защото само 
позналите загубата на най-
близките могат да разберат 
чуждата болка. Градината ґ се 
превръща в пристан, а от-
глеждането на цветя и билки, 
на плодове и зеленчуци ґ носи 
усещане за смисъл. Така посте-
пенно усвоява умението да се 
радва на малките неща – чаша 

ароматен чай, прясно откъснат 
плод, импровизирани вечери 
с приятели в градината... Тя, 
която няма никого и нищо на 
света, открива умиротворение 
в този малък оазис на мълча-
нието, сред съседи, които вече 
са извън човешката суета. Със 
състрадание и разбиране гледа 
драмата на останалите на този 
бряг, предлагайки утеха и рамо, 
на което да поплачат. Защото 
винаги има неизречени думи, 
които напират да бъдат каза-
ни, макар че онези, за които са 
предназначени, вече не могат да 

ги чуят. Виолет обаче разбира – 
и казаното, и премълчаното.

Един ден в гробището 
пристига загадъчен мъж, който 
търси информация за непознат, 
при когото майка му е пожелала 
да бъде погребана вместо до 
баща му. Двамата с Виолет 
ще разплетат стара любовна 
история, докато постепенно 
заплитат своята. Минало и 
настояще се смесват, за да раз-
кажат за самота и страдание, 
мъка и разкаяние, но и за любов, 
по-силна от смъртта.

Любов, по-силна 
от смъртта

Вода за цветята
Валери Перен 
изд. “Изток-Запад”
448 стр., 22 лв.

Кралицата на криминалния 
роман на Исландия Ирса 

Сигурдардотир ни поднася 
„Бездна” – четвъртия случай 
за комисар Хюлдар и детската 
психоложка Фрея от поредица-
та, преведена на повече от 30 
езика и продадена в 3 милиона 
екземпляра.

Брутално убийство. Смър-
тоносно отмъщение.

И едно дете, което държи 
ключа към тайните от мина-
лото...

Насред назъбено, безрадост-
но поле от лава в близост до 
Рейкявик се въздига Скалата 
на обесения. Някога там са се 
изпълнявали екзекуции, но сега 
е атракция за туристите. 
Докато една сутрин скалата не 
се озовава отново с отминало-

то си зловещо предназначение 
и млад, заможен инвеститор е 
намерен обесен.

Пиронът, забит в гърдите 
на мъжа, разсейва всяко съмнение 
за самоубийство. И това далеч 
не е най-фрапиращото в случая – 
полицията открива 4-годишно 
момченце в апартамента на 
убития. То няма обяснение как 
се е озовало там, следователи-
те не успяват да установят 
връзка между него и жертвата, 
нито да издирят родителите. 
Но рисунките, излизащи изпод 
детската ръчичка, са ясен знак, 
че е станало свидетел на нещо 
ужасяващо...

Комисар Хюлдар поема по пе-
тите на убиеца, психоложката 
Фрея – по тези на семейството 
на момчето, и мистерията се 

разгръща, обагрена с насилие, 
самонадеяност и мъст.

Преводач е Емилия Ничева-
Карастойчева.

Бездна
Ирса Сигурдардотир
изд. “ЕМАС”
316 стр., 21 лв.

„Сигурдардотир е по-уверена 
от всякога.“

Сънди Таймс

„Истински напрегнат 
роман. (...) Често напомня 
суровостта на Стивън 
Кинг. Дългите исландски 
нощи са още по-минорни в 
атмосферните трилъри на 
Сигурдардотир.“

Файненшъл Таймс

Пирон в гърдите

КНИЖАРНИЦА    
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13 неща, които 
психически силните 
родители не правят
Ейми Морин
изд. Хермес
брой стр.: 384
цена: 17.95 лв.

Изцеление от страха
Д-р Лариса Ранкин
изд. Гнездото
брой стр.: 352
цена: 18.95 лв.

50 неща, за които  
не съм виновна
Кати Гайсуайт
изд. Кибеа
брой стр.: 344
цена: 18 лв.

Точно теб ли избрах?
Ника Набокова
изд. Ера
брой стр.: 323
цена: 15.99 лв.

 
 
Карма. Наръчник на 
един йогин как да 
сътворим съдбата си
Садхгуру
изд. Бард
брой стр.: 304
цена: 19.99 лв.

Дишай любов. 
Медитация в действие
Джени Лий
изд. Аратрон
брой стр.: 253
цена: 16 лв.

Мозъкът - твоята 
суперсила
Джеймс Гудуин
изд. Сиела
брой стр.: 408
цена: 20 лв.

Мисля, следователно 
греша!
Хауърд Дж. Ранкин
изд. Бард
брой стр.: 288
цена: 16.99 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg



стара цена 
7,95 лв.

-20%

636
лв.

стара цена 
10,00 лв.

-20%

800
лв.

стара цена 
18,90 лв.

-20%

1512
лв.

стара цена 
19,99 лв.

-20%

1599
лв.

стара цена 
19,99 лв.

-20%

1599
лв.

стара цена 
13,95 лв.

-20%

1116
лв.

стара цена 
22,00 лв.

-20%

1760
лв.

стара цена 
18,00 лв.

-20%

1440
лв.

стара цена 
25,00 лв.

-20%

2000
лв.

Промоцията е валидна от 25.02.2022 до 24.03.2022 г. вкл. или до изчерпване на количествата 
в книжарници Хеликон. Кампанията не е валидна за онлайн покупки на Helikon.bg

Силата да си жена -20%
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Епохата на надзорния 
капитализъм 
Шошана Зубоф
изд. Дилок
брой стр.: 728
цена: 60 лв.

Безумие и слава. 
Америка, Русия и 
политическата война 
1945-2020 г.
Тим Уайнър
изд. Сиела
брой стр.: 342
цена: 19.90 лв.

Световна война C-19
Санджай Гупта
изд. Обсидиан
брой стр.: 352
цена: 20 лв.

Светът по време 
на бунт
Густав Льобон
изд. Асеневци
брой стр.: 314
цена: 22 лв.

Александър Малинов
Стоян Райчевски
изд. Захарий Стоянов
брой стр.: 376
цена: 20 лв.

Личният живот на 
Екатерина Велика
Ростислав Ботев
изд. Millenium
брой стр.: 240
цена: 19.99 лв.

Ванга, Берия и други
Андрей Смирнов
изд. Изток-Запад
брой стр.: 280
цена: 19 лв.

Кой да знае? Голямата 
книга с въпроси, които 
ще ви накарат да се 
замислите
Сара Хърман
изд. Книгомания
брой стр.: 256
цена: 22 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Дебютният роман на Аша 
Леми „Петдесет думи за 

дъжд” е ослепителна и разтърс-
ваща история за любовта и 
загубата, за предразсъдъците и 
болката и за семейните корени, 
които трудно може да изкоре-
ниш.

Киото, Япония, 1948 г. „Ако 
жената не знае нищо друго, тя 
трябва да знае как да мълчи... Не 
си задавай въпроси. Не се бори. 
Не се съпротивлявай.” – такъв 
е първият урок на осемгодиш-
ната Норико „Нори” Камиза. Тя 
няма да пита защо майка ґ я е 
изоставила само с тези последни 
думи. Няма да се бори, когато я 
затварят на тавана в импе-

раторското имение на баба и 
дядо. И няма да се съпротивлява 
на изгарящите химически бани, 
на които ежедневно я подлагат, 
за да изсветлят кожата ґ.

Незаконното дете на япон-
ски аристократ и неговата аф-
ро-американска любовница, Нори 
е аутсайдер още от раждането 
си. Баба ґ и дядо ґ я приемат, 
само за да я скрият от света, 
страхувайки се, че нейното 
раждане ще опетни безупречно-
то им родословие, което така 
отчаяно се опитват да запазят 
в променящата се Япония. 
Послушна до краен предел, Нори 
приема самотния си живот въп-
реки естествения си интелект 

и мъчителното любопитство 
към това, което се крие отвъд 
стените на тавана.

Но когато една случайност 
довежда законния ґ по-голям 
полубрат Акира в имението, 
което е негово по наследство 
и съдба, животът на Нори се 
променя завинаги. В негово лице 
тя открива невероятен съюз-
ник, с когото я свързва силна 
връзка. Връзка, която страхови-
тите ґ баба и дядо не могат да 
допуснат. 

Но веднъж зърнала света 
навън, Нори е готова да се бори, 
за да стане част от него – в 
битка, която може да ґ коства 
всичко.

Готова да се бори

Кое е това дете?

Петдесет думи  
за дъжд

Аша Леми
изд. “Сиела”

428 стр., 17,90 лв.

Мади Либери има пълноценен 
и щастлив живот – тя е 

лекар и майка на момче, което 
обожава. Всяка сутрин преди 
първата ґ консултация и преди 
синът ґ да отиде на училище, те 
минават през плажа на Сен Жан 
дьо Люз. Понякога малкият се 
къпе в морето, друг път просто 
се разхождат. Както в онзи ден, 
когато Естебан има рожден ден 
– навършва десет години. Мади 
губи от поглед детето си за един 
кратък миг и след него вече нищо 
не е същото – синът ґ изчезва. 
Дали не го е отнесла някоя вълна? 
Или някой го е отвлякъл?

Десет години по-късно Мади 
все още не може да се примири 
със загубата. Един ден тя се връ-
ща на плажа, където е изчезнало 
детето ґ. И се случва немисли-
мото. На брега забелязва момче, 

което прилича много на сина ґ 
– същият бански, същият ръст, 
същото телосложение, дори 
същата прическа. Тя се прибли-
жава и изумлението ґ е огромно 
– това е Естебан. Или неговият 
брат близнак.

От този момент нататък 
доктор Либери вече няма друга 
цел освен да разбере кое е това 
дете. Колкото повече шпио-
нира момчето, толкова повече 
то ґ прилича на изгубения ґ 
син – същите страсти, същите 
страхове... дори същото родил-
но петно.

Разтърсена и объркана, Мади е 
сигурна в едно – Том е в опас-
ност и само тя може да го спаси. 
Докъде е готова да стигне, за 
да разбере истината и да спаси 
детето си?

Преводач е Силвия Колева.

Мишел Бюси:

Аз трябва 
да отведа 
читателите 

си до ръба на бездната, 
да ги бутна и да ги 
уловя в последния 
момент...

Нищо не може да те 
заличи
Мишел Бюси
изд. “Ентусиаст”
364 стр., 20 лв.
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В завладяващия роман на Си-
мона Стоева съдбите на 

героите се преплитат в сло-
жен възел от любов, смелост и 
отчаян копнеж по сцената. Но 
имат ли наистина избор, кога-
то трябва да избират между 
мечтите и любовта?

Иво прекрачва прага на 
Академията, най-престиж-
ното училище по изкуства, с 
амбицията тази институция 
да стане трамплин към сбъдва-
нето на мечтите му. Сигурен 
е, че няма намерение да се 
сприятелява, нито да завързва 
познанства, още по-малко да се 
забърква в интриги. Ала доб-
рите му намерения се сриват 
още през първия час, когато е 
изгонен несправедливо от клас.

В стаята за наказание обаче 
го очаква среща със съдбата, 
въплътена в деликатната 
осан ка на бъдеща примабале-
рина, затворена в крехкото 
тяло на едно красиво момиче.

Нора не иска просто 
да танцува. Тя иска да бъде 
най-добрата балерина, която 
някога е творила на сцената. 
Научила се е да заключва сър-

цето си, за да следва своята 
мечта. Докато не среща Иво.

Душите им прилепват 
една о друга като парченца от 
пъзел. Никой освен Нора не 
може да разбере грандиозните 
амбиции на Иво. Никой освен 
Иво не може да оцени нейната 
страстна отдаденост на 
танца. 

Все пак изкуството наис-
тина се влюбва само в хора с 
отдадени сърца…

Цената на 
успеха

Всички ние 
сме мечти
Симона Стоева
изд. “Сиела”
434 стр., 18 лв.

Конкретни 
съвети
Бъдете честни. Колко пъти 

сте били във връзка и сте 
се чудили защо още сте в нея?

Едни се вкопчват в безчув-
ствени и неподходящи парт-
ньори, а други непрестанно 
получават грижи и внимание, 
но пак нещо им липсва. Поняко-
га сами не знаем какво искаме... 
Да, искаме уют и нежност, но 
не и скука или рутина. Искаме 
огнена любов като по филми-
те, но не чак изпепеляваща... А 
щастието все ни се изплъзва. 
Скачаме от връзка на връзка 
със заблудата, че тази вече ще 
е идеалната. И после всичко се 
повтаря.

В „Точно теб ли избрах?” 
Ника дава примери с реални 
истории, разнищва ги докрай 
и отговаря на вечни женски 
въпроси, като:

Как да не полудея във връз-
ката си?

Как да реша с кого да бъда?
Какво да правя, ако само пре-

цаквам нещата?
Без сложни психологически 

термини и анализи, „Точно теб 
ли избрах?” е откровен и личен 
разговор с приятелка, чрез 

който ще решите проблемите 
си. Токсични връзки, изневери, 
самота, страхове, съмнения... 
Ще получите конкретни 
съвети за най-неудобните за 
обсъждане ситуации. Разберете 
защо се случват все на вас и как 
най-после да сграбчите здраво 
щастието!

Точно теб ли избрах?
Ника Набокова
изд. “Ера”
232 стр., 15,99 лв.

Грабваща 
история 
Лондонската полиция създава 

нов екип за неразрешени 
случаи, който трябва да спипа 
престъпници, които никой друг 
не може да хване.

Два месеца по-рано в Женева 
милионерът колекционер Майлс 
Фокнър, осъден за фалшифика-
ция и кражба, е обя-
вен за мъртъв. 
Защо тогава 
безскрупулният 
му адвокат про-
дължава да пред-
ставлява мъртвия 
си клиент?

На луксозен кораб 
на път за Ню Йорк меж-
ду членовете на богата 
династия се разгаря битка 
за власт, която ще доведе до 
убийство.

В основата на тези разслед-
вания е главен детектив инспек-

тор Уилям Уоруик, изгряващата 
звезда на управлението, както 
и работилият под прикритие 
агент Рос Хоган, изваден отново 
на светло.

Но ще успеят ли те да 
пипнат убийците, преди да е 

станало късно? 
Преводач е 

Венцислав Бо-
жилов.

Риалити звездата Ерин 
Истън се омъжва и 

събитието е определено 
като „сватбата на века”. 
Телевизионен екип докумен-
тира всеки екстравагантен 
детайл, а приходите от 
шоуто ще бъдат внушителни. 
Но изчезването на булката 
от приема не е по сценарий. 
Ерин не може да бъде открита 
никъде. Гримьорната ґ е празна, 
с изключение на окървавената 
сватбена рокля и следи от 
борба.

Детектив Кайли Макдоналд 
от отдел „Специални клиенти” 
е на събитието като гост. Тя 
веднага се обажда на партньора 
си Зак Джордан. Но когато 
видеото, доказващо, че Ерин е 
жива, се появява първо в ефир, а 
не в полицейското управление, 
всяка знаменитост от звездния 

списък с гости се превръща в 
обект на подозрение... Или в 
следващата мишена.

Преводач е Стоянка Кара-
чанова.

Изчезнала 
булка

Отвличането на века
Джеймс Патерсън

изд. “Хермес”
296 стр., 17,95 лв.

Само през трупа ми. 
Детектив Уилям Уоруик #4

Джефри Арчър
изд. “Бард”

320 стр., 17,99 лв.
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Шерлок Холмс: Клубът 
на червенокосите
Артър Конан Дойл
изд. Робертино
брой стр.: 116
цена: 9.99 лв.

Minecraft 
Подземията: 
Възходът на Архи-
Илагера
Мат Форбек
изд. Егмонт
брой стр.: 288
цена: 14.90 лв.

Строго секретно от 
лагер “Юпитер”. 
Дневник на 
новобранеца
Рик Риърдън
изд. Егмонт
брой стр.: 144
цена: 9.90 лв.

Леденото чудовище
Дейвид Уолямс
изд. ДуоДИЗАЙН
брой стр.: 464
цена: 24.90 лв.

 

Астерикс и Клеопатра
Рьоне Госини, 
Албер Юдерзо
изд. Артлайн Студиос
брой стр.: 48
цена: 15 лв.

Загадки на 
всеки етаж 1
изд. Миранда
брой стр.: 80
цена: 19.95 лв.

Детективи с машина 
на времето: Заговор 
в града на мъртвите 
Фабиан Ленк 
изд. Фют
брой стр.: 152
цена: 8.99 лв.

Детективска агенция 
“Мама и аз”: Загадка 
от миналото
Лучия Вакарино
изд. Фют
брой стр.: 200
цена: 8.99 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Ще приеме ли тя негово-
то предложение, преди 

часовникът да удари полунощ?
Софи Бекет е незаконната 

дъщеря на граф Пенуд. Тя живее 
в дома му като негова пове-
реница и съществуването ґ е 
поносимо до деня, в който баща 
ґ се жени. Новата господарка 
незабавно я намразва и когато 
графът умира, тя превръща 
Софи в прислужница. Дните на 
младото момиче са изпълнени с 
робски труд, но една великолеп-
на нощ променя съдбата ґ.

Софи никога не си е предста-
вяла, че ще успее да се промъкне 
на прочутия маскен бал, орга-
низиран от лейди Бриджъртън, 
нито че ще срещне там своя 
„принц”! И докато се носи във 

вихрен танц в обятията на оча-
рователния и красив Бенедикт 
Бриджъртън, тя се чувства 
като принцеса. Но уви, когато 
часовникът удари полунощ, 
магията трябва да приключи...

Две години са изминали 
от онази вълшебна нощ, но 
Бенедикт Бриджъртън все още 
не може да прогони от ума си 
изящната дама, към която е 
изпитал неустоимо привличане. 
Ала когато пътят му е пресечен 
от странно позната и краси-
ва прислужница, която той 
спасява от злощастна участ, тя 
разгаря в сърцето му копнеж, 
който не е вярвал, че ще изпита 
отново.

Бенедикт се е заклел да от-
крие мистериозната непозната 

от бала и да се ожени за нея, но 
с всеки изминал ден прелестна-
та прислужница Софи завладява 
сърцето му все повече и повече…

Краят на Първата световна 
война е оповестил нача-

лото на ново време не само в 
икономическия и политическия 
живот на Европа. На сцената 
на културата също ври и кипи 
– освободени от ужаса на окопи-
те и от мисълта за утрешния 
хляб, твoрци търсят нови 
вдъхновения. Ако реалността 
не е достатъчна, защо да не ги 
намерят отвъд, в сюрреалното?

В тези години на кипеж една 
млада и интелигентна жена е 
оставила с болка опустошената 
си родина и е намерила своето 
място в центъра на културния 
водовъртеж на Европа – Париж, 
в обществото на сюрреалисти-
те. Променила е дори рожденото 
си име Елена на Гала, но винаги ще 

ґ липсва снежната безбрежност 
на руската степ.

В тези години един млад мъж, 
Салвадор, в малък каталунски 
град, далеч от кипежа на голямата 
Европа, е отхвърлил обучението 
в Академията на Мадрид и рисува 
в свой собствен стил, вдъхно-
вяван от красотата на среди-
земноморския бряг, свързвайки 
реалност със сън и мечти.

Съдбата среща Гала и Салва-
дор, севера и юга, тя – женена и 10 
години по-възрастна, той – млад 
и свободен, и ги свързва в една 
невъзможна любов. Тази връзка 
не успяват да разкъсат нито 
житейски трудности, нито зло-
намерени хора, „докато смъртта 
ги раздели”. 

Преводач е Ваня Пенева.

Мистериозната Софи

Предложение  
от джентълмен  
Кн.3 Бриджъртън
Джулия Куин
изд. “Ибис”
428 стр., 16,90 лв.

„Изобилие от 
блестящо 
остроумие и 
незабравими 
герои.“

Буклист

Салвадор Дали:

Гала се 
превърна в 
солта на 

живота ми, в моя 
пътеводен огън, в 
моето друго аз.

Вечните двойки

Гала и Дали. 
Неразделните 
Силвия Франк
изд. “ЕМАС”  
320 стр., 18,90 лв.
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Мама е целият свят, а ти за нея – вселена! Това 
е посланието, зад което застават авторката 

Диана Александрова и художникът Свилен Димитров 
в най-новия им съвместен проект – „Майчина обич”. 
Книгата, която прави своя дебют първо в САЩ, 
излиза на български с превода на детската писателка 
и преводачка Ангелина Жекова. Закачливи рими и 
вълшебни илюстрации разказват за най-истинското и 
съкровено чувство – обичта между майка и дете.

 Мама е първата дума. Тя е нежност и любов. Мама 
е топла прегръдка, в която се сгушваш, когато те е 
страх. Тя е приспивна песен, с която затваряш очи, и 
заразителен смях, който превръща и най-обикновения 

ден в празник. Мама е сил-
на, смела и добра. Твоят 
най-голям почитател и 
най-верен приятел.

 „Майчина обич” събира 
между две корици цялата майчина 
обич на света – котета, коали, мечета 
и октоподи разказват за безрезервната 
любов. А в края на книгата читателите ще 
намерят любопитни факти за животните и 
грижите, с които техните майки ги даряват. 
Макар на вид различни, в сърцата си всички те 
са еднакви – отдадени завинаги на своите деца.

Майчина обич
Диана Александрова

изд. “Софтпрес”
32 стр., 19,99 лв.

Мама е първата дума

А ако щастието е просто 
избор? Ако е достатъчно 

да промениш представата си за 
света, за да промениш живота 
си? Именно това предлага авто-
рът чрез тази книга, базирана 
на цитати, често елегантни и 
забавни, за да ни накара да се за-
мислим и да ни помогне да бъдем 
по-щастливи в ежедневието си. 

Осланяйки се на поети и 
велики мъдреци, Гарние ни 
води към едно вдъхновяващо и 
изпълнено с хумор философско 
пътешествие, изпъстрено с 
конкретни примери. В него 
откриваме значението на 
простотата, на споделянето, 
на необходимостта да поемаме 
отговорност за своите избори, 
да се осмеляваме, да обичаме, да 
вярваме в себе си и в мечтите 
си. 

Тази книга е съвършеният 
спътник по пътя на щастие-

то, който ни разкрива как да 
се научим да бъдем по-доволни. 
Чисто и просто – как да живе-
ем по-добре.

С широка 
усмивка

Елизабет, Джойс, Рон 
и Ибрахим – обита-
тели на спокойно 

пенсионерско 
градче и 
членове на 
криминален 
клуб „Четвър-
тък”, тъкмо 
са приключили 

своето първо ис-
тинско разследване и никак 

не им се връща към монотон-
ната ежедневна програма. 
Дори прекрачили 70-те, те 

предпочитат дните им да са 
заредени с повече вълнение и 
адреналин, с действие, а не с 
празни думи. За късмет (или 
не), желанието им се сбъдва и 
скоро се оказват въвлечени в 
ново разследване.

Всичко започва с писмо от 
стар колега, което Елизабет 
получава – човек, с когото са 
преживели много в минало-
то. Сега се оказва, че е сгафил 
сериозно и има нужда от 
нейната помощ. Проблемите 
на някогашния ґ приятел са 

свързани с диаманти, опасен 
гангстерски шеф и съвсем 
истинска заплаха за живота 
му. Елизабет осъзнава, че ще ґ 
е нужна подкрепа в лова на не-
известния безскрупулен убиец и 
за щастие, я получава в лицето 
на Рон, Ибрахим и Джойс. Но-
вото разследване започва. А ако 
намерят скритите диаманти, 
още по-добре! Единственият 
проблем е, че този път прияте-
лите са изправени пред враг, на 
когото няма да му мигне окото 
да отнеме живота на четири-
ма пенсионери. Може ли клуб 
„Четвъртък” да открие кой е 
убиецът (и къде са диаманти-
те), преди убиецът да открие 
тях?

Елеонора Тиг се завръща в 
Лондон след осем години, 

изпълнени с болка и самота. Тя 
вече не е онова наивно момиче, 
което прегръща любовта и 
безстрашно следва поривите 
на сърцето си. Годините, 
прекарани в отчаяние и без-
надеждност, са я превърнали 
в силна и целеустремена жена, 
която няма да се спре пред 
никого и нищо, за да открие 
детето, отнето ґ малко след 
като му е дала живот.

Преди осем години Себасти-
ан Мур губи сърцето си. То 
спира да бие в мига, в който 
разбира, че Нора вече я няма. За-
коравял и изпълнен с презрение, 
той отдавна е забравил идеали-
те на младостта. И въпреки че 
е най-желаният ерген на Лондон, 
за Завоевателя на Индия любов-
та отдавна е мъртва. Но сре-
щата с тайнствената графиня 

Жустис подлага на изпитание 
здравите стени, които сам е 
издигнал около себе си. Тя е кра-
сива, пряма и опияняваща като 
алена далия.

Любовта е пречка по пътя 
им, но може би тя ще се окаже 
онова, към което и двамата 
неусетно се стремят.

Избрах да бъда щастлив. 
Полезно е за здравето
Стефан Гарние
изд. “Интенс”
240 стр., 18 лв.

Въпреки 
любовта

Сърцето помни
Ангелина Ангелова

изд. “Анишър/Егмонт”
272 стр., 14,90 лв.

Човекът, 
който два 
пъти умря
Ричард Озмън
изд. “Софтпрес”
368 стр., 19,99 лв.
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От точка до точка: 
Удоволствие - мини 
скицник за рисуване
изд. Миранда
брой стр.: 80
цена: 7.95 лв.

30 дни вдъхновение
Джохана Басфорд
изд. СофтПрес
цена: 25 лв.

Енциклопедия 
за най-малките. 
Рицарите
Емили Бомон, 
Флоранс Рену
изд. Пан
брой стр.: 22
цена: 5.90 лв.

Слънчице за спомен
Михаил Пляцковски
изд. Миранда
брой стр.: 120
цена: 19.95 лв.

 
 
Голямо, по-голямо, 
най-голямо. 
Погледни под 
капачето! 
изд. Фют
брой стр.: 16
цена: 17.90 лв.

Моята първа книга  
с капачета: Животни 
(80 капачета -  
отвори и научи) 
изд. Пан
брой стр.: 14
цена: 24.90 лв.

17: 5-минутни 
истории  
за рожден ден
изд. Егмонт
брой стр.: 48
цена: 9.90 лв.

18: 5-минутни  
истории  
за любимци
изд. Егмонт
брой стр.: 48
цена: 9.90 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Разхождали ли сте се някога 
из дъбова или букова гора? 

Виждали ли сте по дебелите 
стволове на дърветата едни 
такива малки кръгли дупки? Си-
гурно сте си мислили, че са от 
кълвач или че в хралупата живее 
някаква горска животинка. Така 
е! И горски животинки има, но 
не само… 

Кой още живее там разказва 
писателката Анна Норт в 
новата си книга „Пет истории 
за нюнючета”. Не знаете какво 
е нюнюче? О! Ами нюнючето 
е мъничко човече, родено да 
помага. На кого ли? Най-често 
на децата – на хорските, на 
рибешките, на животинските 
– били те катерички, бухалчета, 
калинки, язовци – на всякакви 
лазунки, гризунки и скрибуцки. 

Господин Ръкопляско е 
симпатичен подскоклив нюнюк, 
който обожава лилавия цвят 
и райетата и има огромен 
пръстен с лилав аметист. Този 
пръстен е не какъв да е, а много 
специален. С него Ръкопляско 
лови магически истории, като 
онези, които родителите 
разказват на децата си вечер 
за лека нощ, а после ги пуска в 
сънищата на онези дечица, на 
които никой никога не разказва 
приказки. Разбира се, господин 
Ръкопляско си има и истинско 
ловно куче, порода Бигъл. Какво 
може да прави този симпа-
тичен Тромчо, ще научите в 
книгата. 

Ще се запознаете и с ню-
нючката госпожица Подсмрък-
ниносле, която пази дечицата 

от болести, и с нейната 
вярна помощница катерич-
ката Хвърколета, която ґ 
съдейства да приготви чу-
додейния еликсир, помагащ 
на децата да са здрави. 

А нюнючето господин 
Треперушко ще помогне на 
малките читатели да се 
сприятелят с Тъмното. 
Точно така, пише се с глав-
на буква, защото е живо и 
много срамежливо. Затова 
все се крие…

Приказки за 
Нюнючета

Кармата е 
действие
Нова перспектива към 

изхабената и погрешно 
разбирана концепция за кармата, 
която предлага ключ към щас-
тието и просветлението от 
световно признатия духовен 
учител Садхгуру.

Какво е кармата? Повечето 
хора разбират кармата като ба-
лансова сметка на добрите и ло-
шите дела, на добродетелите и 
греховете, като механизъм, кой-
то постановява, че не можем 
да избегнем последствията от 
собствените си дейст-
вия. В действителност 
кармата няма нищо 
общо с възнаграждение-
то и наказанието. Карма 
означава просто дейст-
вие: вашето действие, 
вашата отговорност. 
Тя не е някаква външна 
система за престъпление 
и наказание, а вътрешен 
цикъл – цикъл, пораждан 
от вас. Натрупването на 
карма се определя само от 
вашето намерение и от 
начина, по който от-
кликвате на онова, 
което ви се 
случва. С тече-
ние на време-
то е възможно 

да попаднете в примката на 
собствените си несъзнателни 
модели на поведение.

Концепцията за отговор-
ността за нашите действия 
живее дълбоко в нас. Мъдрите 
слова на Садхгуру ще ни дадат 
възможност да облекчим 
обърканите моменти в живота 
ни и да потърсим радост и 
просветление в най-трудните 
ситуации.

Преводач е Светлана Комо-
горова-Комата.

Пет истории  
за нюнючета
Анна Норт
изд. “Фют”
70 стр., тв. кор. 18,90 лв., 
м. кор. 14,90 лв.

Карма. Наръчник  
на един йогин как да 
сътворим съдбата си
Садхгуру
изд. “Бард”
304 стр., 19,99 лв.



НАПРАВИ ТОЧНИЯ ПОДАРЪК

ВАУЧЕР за книги от
ХЕЛИКОН

-35%

ТЪРСЕТЕ В НАЙ-БЛИЗКИЯ

Промоцията е валидна от 11.03.2022 г. 
до 09.04.2022 г. вкл. или до

изчерпване на количествата 
в книжарници ХЕЛИКОН. 

Кампанията не е валидна
за онлайн покупки на Helikon.bg

650 НОВА:          лв.
  стара цена 1000 лв. 




