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За книгите и хората

НА ПОМОЩ  
ИДВА БОШ

ПРОБУЖДАНЕТО 
НА ЗАСПАЛИТЕ

ПОД  
МИКРОСКОП

-40%

7.77лв.
стара цена

1295 лв.Промоцията е валидна от 25.03.2022 до 25.04.2022 вкл. 
или до изчерпване на количествата в книжарници Хеликон. 

Кампанията не е валидна за онлайн покупки на Helikon.bg





Внукът ми Крис ми показва какво е направил в 
детската градина за годишнината от гибелта 

на Васил Левски. А именно: на един лист, на чийто 
гръб са разпечатани мисли на Апостола, е нашарил 
цветовете на българското знаме. Чета мислите на 
Левски и се спирам на втората поред: „Без револю-
ция сме загубени во веки веков”.

– Знаеш ли какво е революция? – питам го с 
почти никаква надежда.

След секунда-две той ми отговаря:
– Когато животните и хората се променят.
Зяпвам, после прихвам изумен. А той добавя:
– Ако една риба тръгне по земята, ґ поникват 

крачета.
Е, не! На четири години и четири месеца да ми 

отговори така!... По-късно ми минава мисълта, че 
може би е объркал „революция” с „еволюция”, но все 
тая. И при революцията на рибата ґ поникват 
крачета, само че по-бързо. Но пък  хилави.

Какво се случва, когато рибата се превърне 
набързо в пешеходец, видяхме след 1917 година. Още 
берем плодовете на тая метаморфоза. Не че оялите 
се не трябва периодично да бъдат изривани от 
държаните далеч от софрата, напротив, тряб-
ва. Но същото следва да случва и на изривачите. 
Защото слаба е човешката природа и не устоява на 
съблазните. Лошото е, когато този оздравителен 
процес секне, когато на върха на властта заседнат 
за десетилетия дошли като реформатори нови 
муцуни, но така се окопават там, че цели поколе-
ния трябва да се съобразяват с въздействието на 
времето върху тях, с остаряването и вкостеня-
ването на мозъците им. Когато си повярват, че на 
това място ги е поставил самият Вселенски Разум 
и тям е съдено да се разпореждат със съдбините на 
милиардите човешки същества. 

Но и тия, които им ръкопляскат, не са непри-
чом. Уви, те са сред нас, омешани сме с тях като 

свински черва. Те обичат насилието и насилници-
те, възхищават им се, гласуват за тях. Стига им 
измисленото величие, с което Тарикатът ги залъгва, 
докато сам се крие в царските си палати. 

Преди векове царете и кралете са били начело на 
войската си и първи са влизали в битка. Днешните 
деспоти се крият по дупките си и оттам насъск-
ват масите да се избиват едни други. Но това не 
отказва феновете им да ги аплодират и следват 
подобно овце. Е-ех, криви чипове!

Светът отдавна стана глобално село. И всички 
знаем и виждаме къде и какво се случва. Манипула-
циите са неминуеми и трябва да запазим хладен 
ум, за да можем да отличим лъжата от истината, 
пропагандата от реалността. Ала когато прину-
диш милиони обикновени хора да зарязват дом и 
родина, понесли невръстните си деца по пътища-
та на света, няма как да не изпиташ гняв спрямо 
причинителите на нещастието им. Тогава всякакви 
имперски оправдания и амбиции, исторически 
реванши и закъсняло въздаване на справедливост 
просто не хващат дикиш. Не може десетилетия 
да твърдиш, че се бориш за благоденствието на 
пролетариата и да налагаш на народите теориите 
си за по-светло бъдеще, а всъщност си поредният 
тиранин, залъгващ стадото с налудните си химери. 
Ограден с безродни олигарси и стена от тесночели 
преторианци, ти не си нищо повече от отдавна 
изгнилите в пръстта самовлюбени владетели, пове-
ли империите си към ръба на пропастта. В която 
впрочем им е мястото.

Бедата е, когато заслепените овце не могат 
да проумеят какъв безумец следват. Затова ние, 
неволните зрители, трябва да се опитваме да им 
отваряме очите. Всички хора имаме еднакво право 
на живот и щастие. И не можем да се примирим 
самозабравили се социопати да държат в залог с 
ракетите си нас, милиардите.

Рибата си е риба, Крис, мястото ґ е във водата. 
Истински крачета ще ґ поникнат само когато 
узрее за това. А дотогава нека не ґ позволяваме да 
се вмъква в нашите рeдици, обула ботуши, и да ни 
гази само защото е решила, че революцията ґ е дала 
право да го върши. Еволюцията, мойто момче – в 
нея вярвай!

Крис и революцията
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КЛАСАЦИИ МАРТ  

ново остава нагоре надолу връща се

Любовта в древни 
времена

Сафо – наричана десетата 

муза, е една от най-извест-

ните жени в историята, но 

също така и една от най-вли-

ятелните личности в Древна 

Гърция. Поемите є, описващи 

топлината и страданията 

около смисъла на любовта, 

се възпяват и до ден днешен, 

но славата є не идва само от 

тях. За сладкодумната Сафо 

единственото по-важно от 

писането е било да подготви 

младите момичета за бъдещия 

им живот като съпруги – 

обучение, което е липсвало в 

нейния бурен живот – и така 

тя създава едно от първите 

девически училища в Древна 

Гърция, а може би и в света.

Това не е история за преус-

пяла или изстрадала личност, 

а за една необикновена жена, 

израснала в света на мъже-

те без никаква подготовка 

за семейния живот, който я 

очаква. Но въпреки трудности-

те, през които минава – груб 

съпруг, политически разми-

рици и изгнание, Сафо никога 

не спира да пише и да търси 

любовта в нейните различни 

интерпретации, като за всяка 

има различна дума в гръцкия 

език. Сред нейните ученички 

и хора, срещнати по време на 

изгнанието є, поетесата на-

мира и описва в своите поеми 

чувствата, допринесени от 

душевната, телесна, семейна и 

приятелска обич.

КРИСТИЯН АТАНАСОВ, 
ХЕЛИКОН БУРГАС

К Н И Ж А РЯ Т 
ПРЕПОРЪЧВА

ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Пасиансът на 
архангелите
Мария Лалева
Книгомания

Още 365 дни
Бланка Липинска
Сиела

Глина
Виктория Бешлийска
СофтПрес

Живот в скалите
Мария Лалева
Книгомания 

Усложнения
Даниел Стийл
Бард 

Времеубежище 
Георги Господинов
Жанет 45

Само през трупа ми 
Джефри Арчър
Бард

Домът на Gucci
Сара Г. Фордън
Сиела

Предложение от 
джентълмен Кн.3 
Бриджъртън
Джулия Куин
Ибис 

Обезкървени
Дъглас Престън,  
Линкълн Чайлд
Бард

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1800 
лв.

1799 
лв.

1990 
лв.

1690 
лв.

1999 
лв.

2000 
лв.

1599 
лв.

1500 
лв.

1899 
лв.

1900 
лв.

50 невероятни загадки
Слави Панайотов
Оз books

Тънкото изкуство 
да не ти пука
Марк Менсън
Хермес

Очевидната 
скрита истина за 
взаимоотношенията
Хули Леонис
Апостроф

Боян Мага. Мистерии 
български (юбилейно издание)
Подбор и съставителство 
Галина Владимирова
Millenium

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

Да прецакаш дявола
Наполеон Хил
AMG Publishing

Геополитика и 
геостратегия
Алексей Вандам
Изток-Запад

Подсъзнанието 
може всичко
Джон Кехоу
ИнфоДар

3

4

5

6

7

8

9

10

2299 
лв.

1595 
лв.

1500 
лв.

1200 
лв.

1595 
лв.

1495 
лв.

1500 
лв.

1490 
лв.

НЕХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Измамна реалност
Стойчо Керев
Бард

Моята кухня. 
Здравословни рецепти
Силвена Роу
A&T Publishing

1

2
2199 

лв.

3499 
лв.

За книгите и хората
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 КЛАСАЦИИ МАРТ

ново остава нагоре надолу връща се

Стълба към небето

ЦВЕТОМИР ЦАНКОВ, 
ХЕЛИКОН ГАБРОВО

К Н И Ж А РЯ Т 
ПРЕПОРЪЧВА

ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ

Испанска любовна 
измама
Елена Армас
Егмонт

Хипотеза за любов
Али Хейзълууд
Егмонт

Паднал шут  
Кн.5 от поредицата 
Тенекиени номади
Девни Пери
Егмонт

Дом на небеса и дихания 
Кн.2 Лунатион
Сара Дж. Маас
Егмонт

Свалката
Ел Кенеди
Сиела

Опетнена корона
Ерин Уот
Егмонт

Сърцето помни
Ангелина Ангелова
Егмонт

Пълна ремисия.  
Как да победим рака  
напук на всичко
Д-р Кели Търнър
Изток-Запад

Аномалията
Ерве Льо Телие 
Колибри

Английски език.  
Най-важното, A1-C1
Мери Делова
Колибри

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2199 
лв.

1299 
лв.

900 
лв.

1100 
лв.

700 
лв.

1099 
лв.

1500 
лв.

3199 
лв.

1599 
лв.

1499 
лв.

ТИЙН КНИГИ

Хари Потър и  
философският камък
Дж. К. Роулинг
Егмонт

Злият крал Кн.2: 
Вълшебният народ
Холи Блек 
Ибис

1

10

1990 
лв.

1490 
лв.

6 Жестокият принц Кн.1: 
Вълшебният народ
Холи Блек 
Ибис

1590 
лв.

Малкият принц
Антоан дьо  
Сент-Екзюпери
Хеликон

4

495 
лв.

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

5

1990 
лв.

2 Тез бурни чувства
Клоуи Гонг
Егмонт

1990 
лв.

Как кралят на Елфхейм 
намрази приказките
Холи Блек
Ибис

1890 
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.

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

9

1790 
лв.

3

За книгите и хората

Очевидно литературният ни 

пазар обича да спомня по-на-

често някои легендарни имена 

от сферата на световната 

култура, като конкретно в 

областта на рокмузиката през 

последните години българският 

читател е особено облагодетел-

стван откъм книжни заглавия, 

посветени на култовата през 

60-те и 70-те години на миналия 

век група Led Zeppelin. 

От месеци насам вече 

разгръщаме и обемното книжно 

тяло на изд. „Кръг“, съдържащо 

предизвикващия възхищение 

превод, който Светлана Комо-

горова – Комата е направила 

на „Когато великани стъпваха 

по земята“. Така се нарича 

монументалният труд, с който 

признатият за най-известен рок 

и метъл британски музикален 

журналист Мик Уол представя 

пълната житейска и творческа 

биография на Джими Пейдж, Ро-

бърт Плант, Джон Пол Джоунс и 

Джон „Бонзо“ Бонъм. 

Звукозаписи и концерти, 

многобройни успехи и нередки 

провали, хедонизъм и окултизъм 

съпътстват историята на 

една от най-великите рокгрупи 

в света. А дори днес, когато от 

разпадането на Led Zeppelin са 

минали вече четири десети-

летия, титаничният екот от 

великанските им стъпки все 

още пробужда земята, за да 

ни се прииска да се покатерим 

по прословутата „стълба към 

небето“, където „всички ще 

сме едно, а всеки от нас ще е 

всичко“.
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КЛАСАЦИИ МАРТ  

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

Неделният продавач  
на книги
Даниел Вълчев
Сиела

Аз още броя дните
Георги Бърдаров
Сиела

Алтъна
Ивелина Радионова
Персей

Сказанието
Добри Божилов
Лексикон

Хвърчило към Рая
Неделя Щонова
Книгомания

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1800 
лв.

1400 
лв.

1200 
лв.

2000 
лв.

1800 
лв.

1800 
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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Три поколения 
жени

Велика книга 
за войната

Постижими 
стъпки

Само дългът и честта 
задържат мъжете по мес-

тата им в калния окоп, докато 
снарядите разкъсват другарите 
им без ред, без причина, напълно 
произволно. Тъмно е, никой няма 

Бури от стомана
Ернст Юнгер 
изд. “Изток-Запад”
288 стр., м. кор. 19,90 лв.,  
тв. кор. 24,90 лв.

За греховете на бащите 
Господ наказва децата им до 

трето и четвърто поколение. 
За делата на майките няма 
библейски стих, макар че те ве-
роятно имат по-голямо значение 
от тези на бащите. Прастари 
образци се предават от майки 
на дъщери, които раждат нови 
дъщери, които раждат…

Една от най-големите 
шведски писателки Мариан 
Фредриксон разказва без санти-
менталност за живота на три 
поколения жени, за любовта, 
брака, децата, смъртта и как 
променящият се свят променя 
всяка от тях.

Преди близо сто и четире-
сет години тринайсетгодишна-
та Ханна е изнасилена и ражда 
незаконно дете. След години на 
унижения и срам в глухата про-
винция тя се омъжва за един мел-
ничар. Нейната дъщеря Юханна, 
родена през 1902 г., търси своя-
та независимост в големия град, 

но накрая се превръща в покорна 
съпруга и домакиня. Внучката 
Анна, преуспяваща журналистка 
и писателка, се връща към мина-
лото на своя род, за да разбере 
самата себе си.

Преводачи са Теодора Джеба-
рова и Антоанета Ковачка.

Дъщерите на Ханна  
(ново издание)
Мариан Фредриксон
изд. “Обсидиан”
384 стр., 19 лв.

да види, ако се изплъзнат назад 
и се свият в някоя дупка като 
уплашено животно. Въпреки 
това не го правят. И когато 
уреченият час идва, те всички 
изскачат от окопа и тръгват 
след своя офицер, който с 
револвер в ръка ги води от яма 
в яма по посока на окопите на 
англичаните. След тях тичат 
санитарите.

Този офицер е Ернст Юнгер, 
а неговите мемоари „Бури от 
стомана” са може би най-добро-
то свидетелство за окопната 
война. Това не е гледната точка 
на генералите, а на обикновени-
те войници и на фронтовите 
офицери, които във всеки един 
миг могат да загубят живота 
си. В описаната нощ умират 
почти всички мъже, които 
участват в атаката, а Юнгер е 
тежко ранен.

Книгите, както и куршуми-
те, имат своя съдба. Съдбата 
на „Бури от стомана” е да 
стане една от великите книги 
за Първата световна война.

Парите не гарантират щас-
тие, но е трудно да живее-

те пълноценно, ако постоянно 
се чудите как да свържете 
двата края. Финансовите проб-
леми се отразяват върху всеки 
аспект от живота. Време е да 
се отървете от тях!

Клеър Сийл представя пет 
ясни, постижими стъпки, 
които да предприемете, за 
да подобрите отношението 
си към парите завинаги и да 
промените останалата част 
от живота си към по-добро. Тя 
дава конкретни насоки, които 
ще ви помогнат:

 да поемете контрола над 
финансите си

 да разпределяте сред-
ствата си без стрес

 да си създадете разумни 
финансови навици

 да избегнете проблемни 
дългове

 да спестите и инвести-
рате за бъдещето

„Пет стъпки към финан-
совото благополучие” помага 
на читателите от всички 
възрасти и етапи от живота 
да установят здравословни,  
позитивни отношения с 
парите.

В новия си сборник с разкази 
героят на Мураками, 

човек на средна възраст, се 
връща към своите младежки 
увлечения, преживявания и 
спомени. От страниците 
звучи музика – джаз, класика, 
поп – и отмерва ритъма на 
сюрреалистичните срещи и 
разговори между хора, живот-
ни и въображаеми същества, 
разтварят се неподозирани 
гънки на времето и простран-
ството, грозното става 
красиво, а зад красивото 
се таи неочаквана грозота, 
съзнанието предизвиква и 
разширява пределите на види-
мия свят. Спомени, спомени, 
а сякаш точно онова, което 
се изплъзва от спомена, ни 
преследва най-дълго...

Ех, спомени…

Първо лице  
единствено число

Харуки Мураками
изд. “Колибри”
192 стр., 18 лв.

Пет стъпки към 
финансово 
благополучие
Подобри 
живота си, 
като промениш 
отношението си 
към парите
Клеър Сийл
изд. “Ера”
232 стр.,  
16,99 лв.



КНИЖАРНИЦА    
8

Тъмната страна  
на Луната
Уейн Бидъл
изд. Сиела
брой стр.: 296
цена: 17.90 лв.

Последният човек
Мери Шели
изд. Изток-Запад
брой стр.: 348
цена: 22 лв.

Смъртта е  
занимание самотно 
(ново издание)
Рей Бредбъри
изд. Сиела
брой стр.: 272
цена: 15.90 лв.

Непознат в града
Съставител:  
Майкъл Корита
изд. Бард
брой стр.: 400
цена: 19.99 лв.

Безименните
Джон Конъли
изд. Прозорец
брой стр.: 368
цена: 19 лв.

Момиче без 
име. Истинската 
история на едно 
дете, отгледано  
от маймуни
Марина Чапман
изд. Киви
брой стр.: 290
цена: 20 лв.

Втората 
госпожа Астор
Шана Абе
изд. Бард
брой стр.: 320
цена: 19.99 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Краят на Аврора
Ейми Кауфман  
и Джей Кристоф
изд. Егмонт
брой стр.: 464
цена: 19.90 лв.

Какво бихте направили, ако 
имате на разположение 6 

часа в Града на любовта? Хана 
никога не се е замисляла по въп-
роса, защото дори не харесва 
Париж. Вместо със снимки пред 
Айфеловата кула и с романтич-
ни разходки по Сена, тя свързва 
френската столица единствено 
с болезнени спомени. Но съдбата 
очевидно е решила да ґ даде 
шанс да погледне града с нови 
очи.

Напът с нощен влак от 
Венеция към Холандия, Хана се 
оказва в грешния вагон. Влакът 
се разделя и докато приятелят 
ґ Сай продължава към Амстер-
дам, младата англичанка се буди 
във Франция. И не е сама. Лео 
е допуснал същата грешка, но 
той има едно голямо предим-
ство – французин е. Двамата 
имат 6 часа до следващия влак 
и след не особено приятната 
им първа среща Лео предлага на 

Хана да ґ покаже Париж. Дока-
то кръстосват романтични 
кътчета, далеч от обичайните 
туристически маршрути, 
Хана започва да разбира, че има 
грешна представа не само за 
града. Възможно ли е онова, от 
което винаги е смятала, че има 
нужда, да се разминава с това, 
което иска наистина? Възможно 
ли е Сай, в когото вярва, че е 
влюбена, да е напълно различен 
от мъжа мечта?

Свеж, забавен и неустоимо 
романтичен, „Любов на релси” 
от Лорейн Браун е роман пъту-
ване – из уличките на Париж и 
навътре към себе си, за всеки, го-
тов да посрещне неочакваните 
подаръци на съдбата с френски 
макарони и усмихнато Merci!

Роман 
пътуване

Културен 
феномен за 
Дъглас Адамс
„Без паника” (в превод на 

Светлана Комогорова – 
Комата) ще ви направи част 
от необикновения живот на 
Дъглас Адамс. Живот, толкова 
необичаен за писател, че в него 
почти не остава място за… 
писането. 

Как се раждат идеи, които 
превземат света – от „Пътево-
дител на галактическия стопа-
джия” до сценарии за епизоди на 
„Доктор Кой”, как са създадени 
култови текстове за литерату-

Без паника
Нийл Геймън 
изд. “Сиела”
304 стр., 17,90 лв.

рата, радиото, телевизията и 
киното?

Като млад журналист Нийл 
Геймън получава пълен достъп 
до живота, писмата, непубли-
куваните откъси и архиви на 
Адамс и става свидетел на 
процеса му на писане, на несигур-
ността и предизвикателства-
та, разочарованията и три-
умфите. След което успява да 
превърне съдбата на писателя 
Адамс в самостоятелна фан-
тастична и забавна история в 
духа на една от най-успешните 
поредици на всички времена.

Дори Дъглас Адамс потвърж-
дава: „Всичко в тази книга е 
унищожително вярно – с изклю-
чение на дреболиите, които не 
са”. В тази книга почитателите 
му ще открият много нераз-
казвани истории и анекдоти за 
творбите му, заедно с оригинал-
ния синопсис на радиосериала, 
различни планове за развитието 
на историите и окончателния 
вариант на „Как да напуснем 
планетата”, все по-важна ин-
формация при всичко случващо 
се наоколо.

Простираща се до момента, 
в който той си взима сбогом с 
нашата планета, „Без паника” е 
историята на една забележител-
на книга, превърнала се в истин-
ски културен феномен. Истори-
ята на неочаквани срещи и също 
толкова неочакван успех, който 
променя световната литерату-
ра – и не само –  завинаги.

Любов на релси 
Лорейн Браун
изд. “Софтпрес”
304 стр., 18,99 лв.
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„Долината на щастлив-
ците” е дебютният 

роман на младия талант Милен 
Миланов, спечелил сърцата на 
читателите със сборника с раз-
кази „Спирала на мълчанието”. В 
него завършилият египтология 
автор изпраща читателя на пъ-
тешествие право в сърцето на 
Египет от началото на XX век.

Лятото на 1922 г., село Пла-
ниница, Царство България.

Осем дълги години Христо 
Лепоев е прекарал в армията, 
бранейки отечеството. Сега 
най-сетне е там, където винаги 
е искал да бъде – у дома. Но мир-
ният живот сякаш не е за него. 

Когато родното му село 
влиза в конфликт със съсед-
ното, той очаквано се оказва 
в центъра на сблъсъка. Това 
привлича вниманието на стария 
му главнокомандващ в Пети 

кавалерийски полк, който го 
призовава обратно в служба на 
родината. Христо е представен 
не на кого да е, а на министър-
председателя и министър на 
войната Александър Стамбо-
лийски. От кабинета му той 
излиза с револвер и мисията да 
ликвидира Македонеца – самоук 
химик бомбаджия, взел твърде 
присърце решаването на Маке-
донския въпрос.

Есента на 1922 г., Алексан-
дрия, Египет. 

Д-р Питър Грийн е англи-
чанин, бивш военен лекар и 
преподавател по класически 
науки. Мечтата му е да открие 
легендарен изгубен ръкопис, за 
който е чул от немски войник 
на фронта. 

Необичайното му прия-
телство с Христо започва с 
предотвратен от българина 

опит за грабеж срещу Питър и 
продължава с пътуване с кораб 
по Нил в посока Луксор, където 
по последни данни се намира 
Македонеца. Компания в екзо-
тичното пътуване им правят 
членовете на мистичен култ, 
сред които е и очарователната 
лейди Катарина Ашли. 

А когато красивата дама се 
оказва в беда, заплененият Пи-
тър и недоверчивият Христо 
се отправят на една последна 
битка в пустинята… 

Милен Миланов създава екзо-
тичен свят на приключения и 
перипетии, в който се оказват 
замесени фалшификатори, пов-
лияна от теософията и Телема 
секта, шамански заклинания и 
един човек, който просто иска 
да бъде оставен на мира и да се 
прибере у дома.  

Завлядяващ и напрегнат,  

базиран на реални исторически 
събития и семейни легенди и ис-
тории, „Долината на щастлив-
ците” е шеметно приключение 
през времето и пространство-
то в духа на Артуро-Перез 
Реверте, на което би завидял 
самият Индиана Джоунс.

Потопете се в продълже-
нието на завладяващата 

история от света на ловците 
на сенки, в която злото е по-сил-
но от всякога, а любовта ранява 
по-дълбоко от всяко острие...

Изглежда, че най-накрая Kорде-
лия Карстерс има всичко, за 
което някога е мечтала. Сгодена 
е за Джеймс Херондейл – мом-
чето, в което е влюбена от 
дете. Започнала е нов живот 
в Лондон с най-добрата си 
приятелка – Люси Херондейл, и 
очарователните приятели на 
Джеймс – Веселите крадци. Ско-
ро отново ще бъде заедно с баща 
си. И именно тя е избрана да 
носи легендарния меч Кортана.

Но всъщност истината е 
далеч по-мрачна. Годежът им 
с Джеймс е фалшив,  а той все 
още е влюбен в мистериозната 
Грейс Блекторн. Мечът Корта-
на изгаря ръката ґ, когато го 

докосне. Баща ґ не е мъжът от 
спомените ґ.

Същевременно сериен убиец 
избива ловци на сенки в Лондон 
и изчезва, без да оставя следи. 
Веселите крадци, Корделия, 
Джеймс и Люси се впускат в 
преследването му из най-опасни-
те улици на града...

ИЗДАНИЕТО ВКЛЮЧВА 
НОВ, НЕПУБЛИКУВАН ДО-
СЕГА РАЗКАЗ ЗА МАГНУС И 
ДЖЕМ.

Три внушителни метал-
ни фигури се издигат на 

скалите на тасманийското 
крайбрежие в памет на жерт-
вите на потънал преди век 
кораб. Местните ги наричат 
Оцелелите. 

Кийрън прекарва незабра-
вимо лято в пещерите край 
скалите, където изпитва 
първите любовни трепети, 
преди ужасна трагедия да 
промени всичко. Дванадесет 
години по-късно той се завръ-
ща в родното си градче, за да 
помогне на майка си в грижите 
за болния му баща. Въпреки че 
вече има собствено семейство, 
Кийрън не може да забрави 
опустошителната буря, от-
нела три живота и променила 
неговия безвъзвратно. Сред 
жертвите е и брат му Фин. 

Само ден след завръща-
нето му на плажа е намере-
но тялото на млада жена, 
загинала при подозрителни 
обстоятелства. То събужда 
болезнените спомени за друго 
момиче, изчезнало безследно 
преди дванадесет години. За 
една безразсъдна постъпка с 

пагубни последствия. Не само 
Кийрън обаче крие истината 
за онази злополучна вечер. 
Нечии други дълбоко пазени 
тайни заплашват да изплуват 
на повърхността…

Преводач е Снежана Ми-
лева.

Шеметно приключение от 
България до Египет

Долината  
на щастливците
Милен Миланов 

изд. “Сиела”
256 стр., 17 лв.

С непубликуван 
досега разказ

Дълбоко 
пазени тайни

Верига от желязо,  
кн. 2 от трилогията 
“Последните часове”
Касандра Клеър
изд. “Ибис”
628 стр., 22,90 лв.

Оцелелите 
Джейн Харпър
изд. “Хермес”
344 стр., 17,95 лв.
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Шърли
Шарлот Бронте
изд. ИнфоДар
брой стр.: 632
цена: 26.90 лв.

Икономът
Даниел Стийл
изд. Бард
брой стр.: 256
цена: 16.99 лв.

Преди дъждовете
Дина Джеферис
изд. Прозорец
брой стр.: 392
цена: 18 лв.

Сезонът на цветята
Мери Елън Тейлър
изд. Ергон
брой стр.: 334
цена: 18.99 лв.

Съпруга по поръчка
Хелън Хоан
изд. Ибис
брой стр.: 304
цена: 14.90 лв.

Тенекиена кралица - 
Кн.6 от поредицата от 
поредицата Тенекиени 
номади
Девни Пери
изд. Егмонт
брой стр.: 384
цена: 17.90 лв.

Испанска любовна 
измама
Елена Армас
изд. Егмонт
брой стр.: 560
цена: 24.90 лв.

Аристократът
Пенелъпи Уорд
изд. Сиела
брой стр.: 336
цена: 17.90 лв.

Явно съм подце-

нявала французина 

Лоран Гунел, докато 

не отворих новата му 

книга „Пробуждането“. 

Неговите заглавия, 

особено бестселърите 

„Човекът, който искаше 

да бъде щастлив“ и „Бог 

пътува винаги инкогни-

то”, са за любители на 

популярната селф-хелп 

литература, или приложна 

психология, а по-изисканите я 

наричат „философска проза“. 

В тях авторът говори благо, 

като учител от Изтока, тук 

обаче е притеснен и гневен. 

Той сам казва, че с „Пробуж-

дането“ – текст, провокиран 

от ковид, цели да разобличи 

злото, обръщайки прожектора, 

с който досега ни е приспивал. 

Не изневерява и на стила си да 

размахва пръст, под формата 

на полуроманово, полупритчо-

во повествование. Освен от 

емоции, книгата прелива от 

факти, и макар че е на 56 г., Гу-

нел напомня стар мърморко, а 

всъщност е модерен апологет 

от барикада срещу глобализма. 

Героите му – гръцки философ 

и френски инженер, са наши 

съвременници, които споделят 

идеите на Ноам Чомски и Клаус 

Шваб, цитират Едуард Бернайс 

и други световни теоретици 

на манипулацията, чиито 

книги е добре да познаваме, 

има ги в „Хеликон“. Защото 

уви, ще се окажат прави поне 

за уеднаквяването днес. За 

да подчертае катастрофата, 

която в социален план те 

анализират, авторът вкарва в 

своята антиутопия автомо-

била като метафора по Оруел. 

Задължителен аксесоар за него 

става един абсурден протек-

тор за врат на шофьорите, 

който държи главата непод-

вижна, с цел да опази човек 

при катастрофа, ако биомет-

ричната система за контрол 

преди това въобще го пусне 

зад волана. Дълголетието на 

хората също е гарантирано 

чрез ограничение на шокола-

да – причинител на диабет, и 

все в този ред мисли от типа 

„трябвате ни живи”. 

Ами, ето ни! Можем да 

преживеем пандемия, война, 

всичко, което изобретят 

световните олигарси. Макар и 

с промити мозъци, със схвана-

ти тела, нашите очи гледат  

пътя напред, към обозримото 

бъдеще.

ЛЮДМИЛА ЕЛЕНКОВА 
РАДИО „ХЕЛИКОН“

Пробуждането на заспалите

Ужасната 
истина за 
бежанците
Книга на годината в Чехия, 

романът „Умора на мате-
риала” стана хит и в Европа. 
Марек Шинделка не само 
повдига завесата към ужасната 
истина за бежанците, но и ни 
кара да застанем лице в лице с 
истини, които иначе трудно 
ще си признаем.

Двама братя (на 13 и на 
20 години) бягат от ужаса на 
войната. Амир е по-големи-
ят – и знае как да го направи. 
Но планът му се превръща в 
невъобразима трагедия. Загубили 
родители и родина, двамата 
бежанци тепърва ще се разделят 
с най-важното в живота – 

вярата, че хората са добри, и 
надеждата да живеят нормално. 

Мрачна гоненица, лишена 
от логика и човечност, „Умора 
на материала” заприличва на 
безсмислена и пълна с агресия 
компютърна игра, поставяща на 
изпитание умението на героите 
да оцелеят. С една-единствена 
разлика: те са в съвсем реалния 
лабиринт, наречен Европа. 
Един уморен и автоматизиран 
континент, в който идеята за 
собственото ни благосъстоя-
ние изяжда способността да сме 
човечни. 

Преводач е Красимир Про-
данов.

ИЗРЕЧЕНО ОТ ГЕРОИТЕ  
НА ШИНДЕЛКА

 „Европа е коридори, детели-
ни по магистралите, складове 
за логистика – и най-вече 
огради.“

 „Немците започнаха да уби-
ват евреите при вас, в Европа. 
Евреите избягаха от Европа, 
взеха ни земята и убиха пра-
родителите ми, така че избя-
гахме в Сирия. В Сирия всички 
взеха да се избиват един друг, 
затова сега бягам в Германия, 
кое точно не разбирате?!“

 „Децата са способни на 
най-големите страхотии – 
припомни си Амир. – Вършат 
ги абсолютно чистосърдечно. 
Дайте на едно дете нож или 
автомат, позволете му да 
воюва и ще се уверите.“

Умора  
на материала

Марек Шинделка
изд. “Изида”

192 стр., 13 лв.
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стара цена 
12,95 лв.

-20%

1036
лв.

стара цена 
20,00 лв.

-20%

1600
лв.

стара цена 
15,95 лв.

-20%

1276
лв.

стара цена 
37,00 лв.

-20%

2960
лв.

стара цена 
15,90 лв.

-20%

1272
лв.

стара цена 
19,99 лв.

-20%

1599
лв.

-20%

стара цена 
18,00 лв.

-20%

1440
лв.

стара цена 
17,95 лв.

-20%

1436
лв.

стара цена 
16,99 лв.

-20%

1359
лв.

Промоцията е валидна от 08.04.2022 до 05.05.2022 г. вкл. или до изчерпване на количествата в книжарници Хеликон. Кампанията не е валидна за онлайн покупки на Helikon.bg

Пролетно настроение
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стара цена 
14,95 лв.

-20%

1196
лв.

стара цена 
9,95 лв.

-20%

796
лв.

стара цена 
16,90 лв.

-20%

1352
лв.

стара цена 
18,95 лв.

-20%

1516
лв.

стара цена 
17,95 лв.

-20%

1436
лв.

стара цена 
14,95 лв.

-20%

1196
лв.

стара цена 
12,90 лв.

-20%

1032
лв.

стара цена 
10,95 лв.

-20%

876
лв.

стара цена 
12,90 лв.

-20%

1032
лв.

Промоцията е валидна от 08.04.2022 до 05.05.2022 г. вкл. или до изчерпване на количествата в книжарници Хеликон. Кампанията не е валидна за онлайн покупки на Helikon.bg

Пролетно настроение
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Обратно броене 1945. 
Невероятната история 
на атомната бомба 
и 116-те дни, които 
промениха света
Крис Уолъс, Мич Уайс
изд. Труд
брой стр.: 328
цена: 25 лв.

Руската Атлантида
Димитър Стоянов
изд. Еделвайс
брой стр.: 184
цена: 14 лв.

Институтът 
“Тависток”. Социално 
инженерство  
на масите
Даниел Естулин
изд. Изток-Запад
брой стр.: 320
цена: 19.90 лв.

Хората не са 
от Земята
Елис Силвър
изд. Бард
брой стр.: 640
цена: 26.99 лв.

Дневник от 
Северна Корея
Майкъл Палин
изд. Вакон
брой стр.: 260
цена: 20 лв.

Майсторството  
(ново издание)
Робърт Грийн
изд. Сиела
брой стр.: 536
цена: 29.90 лв.

Маркетинг 5.0:  
За технологиите  
и хората
Филип Котлър, 
Хермауан Картаджая, 
Иуан Сетиуан
изд. Locus
брой стр.: 272
цена: 24 лв.

Богините на Холивуд
Кристина Морато
изд. Enthusiast
брой стр.: 512
цена: 25 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Уверени  
и спокойни

По-актуална 
от всякога

Сенека:

Ръцете на 
щастието 
не са дълги. 

То прегръща само този, 
който се доближи до него.

Марк Аврелий:

Глупаво е да 
се опитваме 
да избягваме 

грешките на другите хора. 
Те са неизбежни. Просто 
се опитайте да избягвате 
своите.

Има хора, които са толко-
ва уверени и спокойни, че 

изглежда нищо не е в състоя-
ние да ги смути, засегне или 
нарани. Овладели заложената 
в човека ненаситност и 
укротили склонността да 
искат все повече и повече, 
те преодоляват без видимо 
усилие пречките по пътя си и 
успяват със същата лекота да 
се радват на удоволствията 
в живота (като същевремен-
но съумяват да не станат 
техни роби).

Тези хора, въпреки че 
почти със сигурност няма 
да ви го кажат, вероятно са 
възприели стоицизма за своя 
житейска философия.

Представителите на 
стоическата школа – Зенон, 
Епиктет, Сенека и Марк 
Аврелий – са сред най-проница-
телните психолози в древния 

свят. Те са осъзнали, че от-
рицателните емоции пречат 
на пълноценния живот и ни 
показват как да ги предот-
вратяваме или потискаме. 
Същевременно с овладяване-
то на стоическия мироглед 
и техники научаваме да се 
фокусираме върху нещата, 
над които имаме контрол, да 
приемаме тези, над които ня-
маме и да реагираме спокойно 
на предизвикателствата на 
съдбата.

И разбира се, да изпитваме 
чувство на удовлетворение и 
радост от живота.

„Войната, която промени 
Рондо” от Романа Романи-

шин и Андрий Лесив е емоцио-
нална история за бездушието на 
войната и за човешкото в нас, 
за вечната борба между мрака и 
светлината, в която побеж-
даваме единствено когато сме 
заедно.

Издателство „Софтпрес” 
дарява приходите от всички 
продадени екземпляри на Бъл-
гарския червен кръст в помощ 
на пострадалите от войната в 
Украйна.

Войната идва в идиличното 
градче Рондо и променя всичко. 
Възможно ли е трима приятели 
да спасят любимия си дом? Дан-
ко, Зирка и Фабиан живеят спо-
койно в малкото градче Рондо, 
в което цари такова щастие, 
че дори цветята пеят. Докато 
един ден не пристига Войната. 
Войната, която тъпче, руши, 
смазва, убива. Грозна,черна, 
страшна. Тя, която не говори, 
но кара всички да крещят от 
ужас. Която изсмуква живота, 
за да отгледа своя градина от 
плевели – омраза, жестокост и 
злоба, които пускат корени и 
отравят земята. Войната, за 
която всички знаят, че няма 
сърце.

Жителите на Рондо не зна-
ят какво да направят. Опит-
ват се да разговарят с нея, да 
се борят, но нищо не помага. 
Единственият шанс на Данко, 
Зирка и Фабиан е да се обеди-
нят с останалите жители и да 
използват силата на Светли-
ната, за да спрат непрогледния 
мрак.

По-актуална от всякога, 
„Войната, която промени 
Рондо” на украинските автори 
Романа Романишин и Андрий 
Лесив е книга, която провокира 
размисъл и отговаря на дет-
ските въпроси, като събужда 
надеждата и показва ценността 
на мира.Това е история, в коя-
то малките читатели намират 
отговори на безспирния поток 
от въпроси, провокиран от 
реалността, в която живеем 
днес. А техните родители от-
криват надежда, че светлината 
побеждава мрака не само в при-
казките. Книга за силата на духа, 
за белезите, които неизменно 
остават след голямото зло, но 
и за шанса да съградим живота 
си отново, стига да сме заедно.

Войната, която  
промени Рондо
Романа Романишин и Андрий Лесив
изд. “Софтпрес”
40 стр., 17,99 лв.

Древното изкуство  
да се радваш на живота
Уилям Б. Ървайн
изд. “Скайпринт”
264 стр., 17,95 лв.



стара цена 
19,95 лв.

-20%

1596
лв.

стара цена 
14,95 лв.

-20%

1196
лв.

стара цена 
10,90 лв.

-20%

872
лв.

стара цена 
14,95 лв.

-20%

1196
лв.

стара цена 
15,00 лв.

-20%

1200
лв.

стара цена 
9,99 лв.

-20%

799
лв.

стара цена 
24,95 лв.

-20%

1996
лв.

стара цена 
29,90 лв.

-20%

2392
лв.

стара цена 
26,90 лв.

-20%

2152
лв.

Промоцията е валидна от 25.03.2022 до 21.04.2022 г. вкл. или до изчерпване на количествата 
в книжарници Хеликон. Кампанията не е валидна за онлайн покупки на Helikon.bg

За децата -20%
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Избави се от 
тревожността
Д-р Джъдсън Бруър
изд. Изток-Запад
брой стр.: 272
цена: 19 лв.

Кайзен. Японският 
метод за преобра-
зуване на навици, 
стъпка по стъпка
Сара Харви
изд. Кръг
брой стр.: 272
цена: 23.90 лв.

Пчелата Кн.2: Любов 
във времето и в 
пространството
Оура Лов
изд. Бард
брой стр.: 448
цена: 19.99 лв.

Момиче, спри  
да се оправдаваш
Рейчъл Холис
изд. Хермес
брой стр.: 240
цена: 15.95 лв.

Доктор Спок: Грижи за 
бебето и детето (десето 
преработено издание)
Д-р Б. Спок и 
д-р Р. Нийдълман
изд. Хермес
брой стр.: 616
цена: 29.95 лв.

Семейните фантоми
Бруно Клавие
изд. Колибри
брой стр.: 240
цена: 18 лв.

Игрите, които  
хората играят
Ерик Бърн
изд. Изток-Запад
брой стр.: 224
цена: 16 лв.

Откритието
Чарлс Грейбър
изд. Бард
брой стр.: 328
цена: 19.99 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Когато Клои е на 12 години, 
шест млади момичета 

изчезват в родното ґ градче. 
До края на лятото бащата 
на Клои е арестуван и осъден 
сериен убиец. Семейството ґ 
трябва да приеме истината и 
да посрещне последствията.

20 години по-късно Клои 
почти е успяла – има успешна 
практика, предстои ґ сватба 
и понякога наистина е щаст-
лива. Изчезването на младо 
момиче в близост до дома ґ 
обаче силно я смущава. Когато 
откриват тялото, Клои 
вижда прилика с престъпле-
нията, извършени от баща ґ. 
Скоро още едно момиче изчезва 
и Клои започва да се съмнява 
в спомените си. Може би е 
просто параноя. Или знаците, 
които само тя може да разче-
те са налице…

Стейси Уилингам създава 
завладяващ трилър, наситен с 
поглъщаща атмосфера и пора-
зяващи обрати. „Проблясък в 
мрака” е отличен като „Избор 

на редактора” в Амазон и ста-
ва мигновен бестселър на „Ню 
Йорк Таймс”. Холивудската 
звезда Ема Стоун продуцира 
сериал по романа за HBO.

Имало едно време една 
мисловна конструкция, 

която се наричала Еволюцион-
на теория. Измислена била 
от умни хора и потвърдена 

от безброй учени. След това 
светът открил електронния 
микроскоп. С негова помощ 
молекулите в клетката станали 
видими и внезапно към ево-
люцията възникнали въпроси, 
които по-рано било невъзможно 
да бъдат зададени. Коя сила 
всъщност свързва атомите в 
правилна последователност? 
Какво изтласква молекулните 
вериги на нужната позиция? 
Как е възникнала първата жива 

единица във вътрешността 
на клетката? Как функционира 
наследяването, предаването на 
информацията на следващото 
поколение? Наистина ли пър-
вият човек е произлязъл от май-
муната, както приемат Чарлз 
Дарвин и безброй други духовни 
величия – или в еволюцията се 
намесват и други „двигатели”? 
Сили, за които досега не сме 
предполагали?

Преводач е Георги Кайтазов.

Параноя?

Проблясък в мрака
Стейси Уилингам
изд. “Ера”
320 стр., 17,99 лв.

И други „двигатели”?

Брайс и Хънт се опитват да 
се върнат към нормалния 

живот след спасяването на 
Лунатион. Това, от което се 
нуждаят, е да забавят темпото 
и да помислят за бъдещето.

Плановете им обаче се обър-
кват. Макар че астерите спаз-
ват думата си и стоят настра-
на, проблемите следват Брайс 
и Хънт по петите. Силата, с 
която разполагат бунтовници-
те, става заплаха за властта на 
управляващите. Брайс, Хънт и 
техните приятели са въвлечени 
в схемите на опозицията. Избо-
рът, пред който се изправят, 
е очевиден: да затворят очите 
си, докато другите страдат, 
или да се борят за онова, което 
е правилно.

А Брайс и Хънт никога не са 
обичали да стоят безучастни.

Книга втора от „Лунати-
он”.

Книга втора 
от „Лунатион“

Всичко е еволюция или...?  
Аргументи за радикално  
осмисляне
Ерих фон Деникен
изд. “Дилок; Нике”
176 стр., 23 лв.

Дом на небеса  
и дихания
Сара Дж. Маас
изд. “Егмонт”
848 стр., 39,90 лв.
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Израствайки в полско село, в 
покрайнините на дълбока 

борова гора, Мала има щастли-
во и безгрижно детство. Гер-
манската инвазия ґ го отнема.

Домът ґ се превръща в гето, 
а семейството и приятелите ґ 
са оставени да гладуват.

Мала поема нещата в свои 
ръце. Външно прилича на поля-
киня и това ґ позволява да се 
промъква до околните села. В 
продължение на месеци тя се из-
мъква от селото и търси храна 
в гората, работи в близките 

ферми и така помага на бедства-
щото си семейство. 

Един ден обаче Мала намира 
селото празно. От писмо, ос-
тавено от сестра ґ, разбира, че 
всичките ґ близки са отведени 
от немците. Останала абсо-
лютно сама, Мала се крие в гора-
та, където почти полудява от 
страх и самота. Единствената 
ґ компания е една котка, която 
сякаш се появява от нищото и 
не спира да я следва.

Котката се превръща в 
единственото ґ спасение от 

мъчителната самота, в ангел-
хранител, който ґ помага да 
запази надеждата си дори кога-
то е изправена пред неизмерим 
мрак. 

С нейна помощ Мала намира 
начин да се ориентира в опасни-
те гори, да надхитри германски-
те войници и да оцелее въпреки 
всичко.

„Котката на Мала” е ис-
тинска история за оцеляване и 
надежда по време на Холокоста, 
след която читателят няма как 
да остане същият.

Годината е 2040-а. Върхов-
ният лукс – да измамиш 

смъртта – вече е достъпен, 
макар и само за най-богатите 
на планетата. Напредъкът 
в медицината и квантовите 
компютри са превърнали клони-
рането на хора в реалност. За 
противниците му обаче това е 
престъпление срещу природата. 
А за младата Констанс Дарси, 
която е получила свой клонинг 
от покойната си леля, подаръ-
кът се оказва същински кошмар.

След поредното задължи-
телно записване на данни от 
съзнанието на Кони нещо се 
обърква. Година и половина 
по-късно клонингът ґ се събужда 
в операционната, но няма споме-
ни от този период. А истин-
ската Кони вече не съществува. 
Как и защо е умряла? За да си 
отговори на тези въпроси, но-
вата Кони ще трябва да разбере 
какво се е случило през последни-
те осемнайсет месеца, които не 
помни. Полицай Дариъс Кларк 
вече разследва смъртта ґ. Кони 
ще има нужда от помощта му, 
защото някой иска да я убие. 
Отново.

Преводач е Надежда Розова.

Именитият изследовател 
Бен Уилсън ни повежда на 

запленяваща обиколка из плея-
да известни и забравени градо-
ве, за да ни запознае с бляска-
вата хилядолетна история на 
градското съществуване и да 
ни разкрие как то е възпламе-
нило искрата на най-великите 
човешки творения.

Ще видим великите 
постижения на древния 
урбанизъм в Урук и Вавилон; 
зараждането на гражданското 
общество сред оживлението 
на атинската агора; разцвета 
на търговията през славните 
дни на космополитния Багдад; 
възникването на финансите 
в задушевната атмосфера 
на лондонските кафенета; 
бляскавия живот в Париж по 
време на Бел епок... Ще узнаем 
за утопичните видения за бъ-
дещето сред небостъргачите 
на Ню Йорк или за превръща-
нето на метрополиси като 
Шанхай и Сингапур в зелени 
оазиси.

През хилядолетията 
градът е бил люлка на култура 
и цивилизация, на предприема-
чество и търговия, но също 
на престъпност и разврат, 
на политически интриги и 
икономически машинации. 
Днес, когато повече от 
половината население на 
планетата живее в градо-
вете, космополитизмът на 
мегаполисите се сблъсква с 

нарастващ национализъм и 
антиглобализъм. На прага сме 
на нова епоха – на екологична 
катастрофа, пренаселеност, 
пандемии... От книгата на 
Бен Уилсън ще разберем не 
само как се раждат и умират 
градове и империи, но и каква 
е посоката на развитие на 
нашата цивилизация.

Оцеляването ни като 
биологичен вид зависи от 
следващата глава на градската 
одисея, в която сме се впусна-
ли преди хилядолетия.

Мемоар за Втората 
световна война

Котката на Мала
Мала Каценберг 
изд. “Сиела”
324 стр., 17,90 лв.

Повторно 
убийство

Одисеята  
на града

Констанс
Матю Фицсимънс

изд. Обсидиан”
388 стр., 19 лв.

„Оригинален хайтек трилър, 
изпълнен с изумителни научни 
открития и етични дилеми.“

„Уолстрийт Джърнъл”

„В този актуален 
трилър интригуващите 
следи, заплетените 
мотиви и променливите 
разбирания за истината 
разглеждат проблеми като 
взаимовръзката между 
парите и властта, правото 
на живот и разбирането за 
личност. Фицсимънс вдига 
високо летвата с новия си 
роман.“

„Пъблишърс Уийкли”

Метрополис
Бен Уилсън
изд. “Изток-Запад”
480 стр. м. кор. 29,90 лв.,  
тв. кор. 34,90 лв.
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Една сватба. Пътуване до 
Испания. Най-вбесяващият 

мъж на света. И три дена прес-
трувки. С други думи – план, 
който няма как да не сработи. 

Каталина Мартин е най-
сетне обвързана. Семейството 
ґ с радост съобщава, че тя ще 
доведе американското си гадже 
на сватбата на сестра си. И 
всички са поканени да станат 
свидетели на най-вълшебното 
преживяване за годината. 

Това със сигурност ще е 
водещото заглавие на утрешния 
вестник в малкия испански град, 

от който идвам. Или епитафи-
ята на надгробната ми плоча. 
Целият ми свят се преобръща 
след едно-единствено телефон-
но обаждане. Как ще успея да 
намеря някой, готов да прекоси 
половината свят с мен, само за 
една сватба? И освен това да е 
съгласен да се включи в измама-
та ми. Обаче в никакъв случай 
не съм чак толкова отчаяна, за 
да се съглася с предложението 
на високия, синеок мъж, стоящ 
пред мен. 

Арън Блекфорд. Мъжът, чия-
то основна цел е да ме вбесява 

постоянно, току-що предложи 
да дойде с мен като мое гадже. 
Точно след като си напъха носа, 
където не трябва, нарече ме 
луда, а себе си – най-добрата ми 
възможност. Виждате ли? Въз-
мутително. Но, за мое огромно 
съжаление, също така вярно. 
Което ме поставя пред два 
избора – заслужава ли си стра-
данието да заведа най-омразния 
ми колега на сватбата на сестра 
ми като мое фалшиво гадже, или 
просто да си призная лъжата? 

Нали знаете какво ще избе-
ра…

76 начина да помогнете на 
мениджърите да извличат 

най-доброто от хората.
76 коучинг модела, които ще 

ви помогнат да извличате най-
доброто от хората, с които 
работите.

„Малка книга за големите мо-
дели в коучинга” представя най-
популярните теории и модели, 
които всеки мениджър трябва 
да умее да използва. В наръчника 
е описано какво представлява 
всеки модел и как можете ведна-
га да започнете да го прилагате 
на практика, за да надграждате 
знанията и уменията на своя 
екип и да го мотивирате.

С помощта на „Малка книга 
за големите модели в коучинга” 
вие:

 ще развиете коучинг 
уменията си и ще разберете 
факторите, които определят 
поведението на хората;

 ще мотивирате и насочва-
те служителите и колегите си;

 ще решавате управленски 
проблеми, като използвате 
ефективни коучинг модели;

 ще подобрите уменията и 
репутацията си като мениджър.

Всичко, което искате да зна-
ете, и съвети за прилагането на 
това знание – кратко и ясно!

Преводач е Даниел Пенев.

Най-вбесяващият  
мъж на света

Испанска любовна измама
Елена Армас
изд. “Егмонт/Уо”
560 стр., 24,90 лв.

76 начина да 
помогнете

Отрезвяваща 
сатира

Малка книга за големите  
модели в коучинга 
Боб Бейтс
изд. “Хермес”
432 стр.,19,95 лв.

Ти не си твоята работа. Не 
си парите, които имаш. Не 

си колата, която караш.
Едва когато загубиш всичко, 

си свободен да правиш каквото 
искаш...

Още с появата си през 1996 
г. „Боен клуб” спечели славата 
на една от най-оригиналните и 
провокативни книги на десети-
летието.

Тайлър Дърдън е млад 
и дързък анархист, който 
не иска да живее в свят, 
изпълнен с подлост и лъжи. 
А „облагите” на кухата 
консуматорска култура не 
могат да укротят неговия 
гняв. 

Така се ражда идеята за 
боен клуб. Тайните боксови 
мачове се превръщат в 
отдушник на стаената аг-
ресия за хиляди млади мъже с 
успешна кариера и прова-
лен живот. Тайлър е 
убеден, че тази 
радикална форма 
на психотерапия 
е единственият 
начин да прео-
долеят рамките 
на безцелното си 
съществуване и да бъ-
дат свободни. Защото в 
неговия живот няма правила, 
граници, спирачки. 

„Боен клуб” е скандална и 
отрезвяваща сатира на консу-
маторския начин на живот. 
Книгата взриви световната 

литература и вдъхнови едно-
именния филм с участието на 
Брад Пит и Едуард Нортън. 
Апокалиптичният роман на 
Паланюк определено не е за хора 
със слаби сърца, но затова пък 
умело убеждава и най-задоволе-
ния читател, че това, което 
притежаваме, всъщност прите-
жава нас...

Боен клуб
Чък Паланюк

изд. “Ера”
232 стр., 16,99 лв.
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-40%

Промоцията е валидна от 25.03.2022 до 25.04.2022 вкл.  
или до изчерпванена количествата в книжарници Хеликон. 
Кампанията не е валидна за онлайн покупки на Helikon.bg

7.77*
лв.

стара цена
1295 лв.

*Промоционалната цена се отнася за един брой от заглавието.
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Пътуване  
през времето
Елеонора Барсоти
изд. Пан
брой стр.: 52
цена: 9.90 лв.

Защо на картините не 
им трябват заглавия
Ондржей Хорак,  
Иржи Франта
изд. Ракета
брой стр.: 96
цена: 29.90 лв.

20 необикновени 
откриватели, които 
промениха света
изд. Пан
брой стр.: 90
цена: 20.90 лв.

Легендарни учени и 
изобретатели, които 
промениха света
Ренцо Барсоти
изд. Пан
брой стр.: 64
цена: 16.90 лв.

Всичко, което мислех, 
че знам
Шанън Такаока
изд. Enthusiast
брой стр.: 280
цена: 18 лв.

Полубогове и 
магьосници
Рик Риърдън
изд. Егмонт
брой стр.: 160
цена: 9.90 лв.

Тили и 
книгобродците 
Кн.1 от поредицата 
Пейджъс & Ко
Ана Джеймс
изд. Orange Books
брой стр.: 322
цена: 20 лв.

Приключенията на 
Барон Мюнхаузен
Рудолф Ерих Распе
изд. Пан
брой стр.: 112
цена: 8.90 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Когато Либърти вижда 
Килиан проснат на двора 

ґ, това далеч не е любов от 
пръв поглед. Но под арогант-
ната му маска и красива външ-
ност се крие чаровен, секси и 
забавен мъж, който я привлича 
неустоимо.

Той може да е неин, ако се 
осмели да се бори за него. Има 
само един проблем – целият 
свят. Защото Килиан е рок 
звезда и идол за милиони.

Как може Либи да го задър-
жи за себе си, след като всички 
го искат?

Като вокалист в най-из-

вестната рок банда, на него 
сякаш не му липсва нищо. Но 
след едно съдбоносно решение, 
безгрижният му живот се раз-
пада. Единствено Либи може 
да го спаси. А Килиан е прис-
трастен към нея. Чувството 
да я докосва е още по-възпла-
меняващо, отколкото когато 
феновете крещят името му.

Всички очакват Килиан да 
се завърне на сцената, но той 
не може да изостави Либи. 
Трябва да я убеди да тръгне 
с него на всяка цена. Защото 
Либи грее най-ярко в неговите 
очи.

Ако император Николай II 
бе възприел геостратегиче-

ските възгледи на генерал-майор 
Алексей Вандам, през 1917 г. в 
Русия едва ли щеше да има рево-
люция. Кой знае, може би Петер-
бург щеше още да е столица, а 

някой Романов щеше да минава с 
велосипед по Невския проспект, 
имитирайки шведския крал.

Книгите и статиите на 
Вандам (по рождение Едрихин) 
са много популярни в наве-
черието на Първата 
световна война. 
Тогава той е руският 
отговор на легендарния 
британски геополитик 
Хелфорд Макиндер. До-
като Макиндер смята, че 
Великобритания трябва 
да пречи на обединението 
на „хартленда”, т.е. на 
евразийския континент и 
да възпира континентални-
те държави в стремежа им 
към морските пристанища, 
Вандам формулира обратната 
стратегия – според него Русия 
трябва да се обедини с Германия 
и с Франция, за да може да пос-
тигне своите геополитически 

задачи, т.е. да си извоюва излаз 
на топлите морета.

През 1912 г. в книгата си 
„Нашето поло-

Русия без революция

Геополитика  
и геостратегия
Алексей Вандам
изд. “Изток-Запад”
192 стр., 15 лв.

АЛЕКСЕЙ ЕФИМОВИЧ 
ВАНДАМ (Алексей Ефимович 
Едрихин; 17 март 1867 г., 
Минска област - 16 септем-
ври (датата на паметника 
гласи: 6 септември) 1933 г., 
Талин) е генерал-майор (1917 
г.), офицер от военното 
разузнаване, писател, автор 
на трудове в областта на 
геополитиката, геострате-
гията и стратегическата 
география.

ЗА АВТОРА

жение” Вандам пише: „Най-сетне 
идва ред и на Китай, който след 
своите разнообразни опити с 
англичаните и американците 
сега смело може да каже: лошо е 
да имаш англосаксонеца за враг, 
но не дай боже да ти е приятел!”

Днес втората част от тази 
фраза е много на мода в Русия. 
Едва ли има патриотичен 
коментатор, който да не я ци-
тира при всеки възможен случай 
и във всякакви варианти. След 
100 години пълна забрава Вандам 
(Едрихин) е първото задължи-
телно четиво за всеки руски 
геополитик, дипломат и офицер.

Ако някой иска да разбере 
днешната руска външна полити-
ка, добре е да започне оттук.

Валери Найденов

Преводач е Владимир Игна-
товски.

Как да задържиш идол
Идол
Кристен Калихан
изд. “Ера”
288 стр., 16,99 лв.
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„Бъди какъвто искаш, 
имай каквото искаш” е 

доказана програма, която ще ви 
покаже как да се освободите от 
ограниченията, които сами сте 
си наложили, да постигнете въз-
можно най-добрия резултат във 
всяка ситуация и да откриете 
пътя към истинското щастие.

Направете първата крачка 
към това, което винаги сте ис-
кали – независимо дали е свърза-
но с взаимоотношения, работа, 
дом, повече смисъл, радост, или 
вътрешен мир.

Как да четете книгата – 

препоръка от автора:
• Четете бавно.
• Уверете се, че разбирате 

всяко изречение.
• Няколко часа след прочита-

нето на дадена глава прегледай-
те страниците отново.

• Препрочитайте по-ранни 
глави.

• Правете упражненията в 
книгата.

• Подходете към тази книга 
подготвени да впрегнете всич-
ките си усилия.

Преводач е Десислава Сиви-
лова.

Както винаги в полунощ 
на Нова година дъжд от 

олово пада в Лос Анджелис 
заради безразборната стрелба 
към небето. И броени минути 
по-късно Рене Балард, детектив 
в полицейското управление, 
трябва да отиде пред автосер-
виз, чийто собственик е ранен 
фатално. Тя скоро разбира, че 
смъртта му не е причинена от 
заблуден куршум и е свързана 
с друго неразкрито убийство, 
което бившият детектив 
Хари Бош е разследвал преди 

години. В празничната нощ се 
случва и поредното нападение 
на демонична двойка серийни 
сексуални насилници, които тя 
се стреми да издири колкото 
може по-скоро. 
Но Балард трябва да се справя 
и с незаличимите промени, 
причинени от пандемията и 
размириците. В полицейското 
управление цари такова униние 
и безразличие, че тя търси 
помощ от единствения външен 
човек, на когото може да разчи-
та – Хари Бош.

Като докторант трета 
година, Олив Смит не 

вярва особено в дълготрайните 
романтични взаимоотношения 
– но най-добрата ґ приятелка 
вярва и точно това я въвлича 
в настоящата ситуация. За да 
убеди Ан, че не само има връзка, 
но и е напът към щастливото 
си, безоблачно бъдеще, ще са ґ 
необходими повече от джедай-
ски умения. Учените вярват 
само на доказателства, нали? 
И като всеки уважаващ себе 
си биолог, Олив се 
паникьос ва и целува 
първия срещнат 
мъж.

А този мъж не 
е кой да е, а добре 
известният Адам 
Карлсън – изгряваща 
звезда в научните 
среди и, ами, задник. 
Затова Олив е повече 
от изненадана, когато 
властващият тиранин 
на Станфорд не само 
не се отдръпва, но и се 
съгласява да се 

престори за нейно фалшиво га-
дже. Но когато нещата се обър-
кват главоломно и кариерата 
на Олив е застрашена да изгори 
като с бунзенова горелка, Адам 
отново я изненадва с безрезерв-
ната си подкрепа и плочките си 
на корема.

А Олив разбира, че единстве-
ното по-сложно нещо от това 
да изследва хипотеза за любов 
е да погледне собственото си 
сърце под микроскоп.

Преводач е Евелина Пенева.

Под микроскоп

От автора на „Дзен и 
изкуството на щастието“

Бъди какъвто искаш, 
имай каквото искаш
Крис Прентис
изд. “AMG-Publishing”
280 стр., 16,95 лв.

На помощ 
идва Бош

Полунощ в Ел Ей
Майкъл Конъли
изд. “Бард”
384 стр., 16,99 лв.

Хипотеза за любов
Али Хейзълууд
изд. “Егмонт/Уо”
416 стр., 16,90 лв.
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Игри в джунглата. 
Приказки за най-
малките от маестро 
Джани Родари Кн.1
Джани Родари
изд. Сиела
брой стр.: 24
цена: 7.90 лв.

Моята шумна  
ферма
изд. Фют
брой стр.: 12
цена: 15.90 лв.

Франклин и 
съкровището  
от езерото
изд. Фют
брой стр.: 60
цена: 9.90 лв.

Миша търси  
приятели
Том Пърсивал
изд. Таралеж
брой стр.: 36
цена: 15.99 лв.

Най-прекрасната 
принцеса
Урсула Познански, 
Сабине Бюхнер
изд. Миранда
брой стр.: 42
цена: 16.95 лв.

7-те пътешествия на 
Синдбад мореплава-
теля (с илюстрации  
на Либико Марайа)
Преразказани  
от Шърли Гулдън
изд. Миранда
брой стр.: 60
цена: 19.95 лв.

Испански  
приказки
изд. Миранда
брой стр.: 118
цена: 21.95 лв.

Истории за  
китайската храна 
за деца
Хан Фан
изд. Фабер
брой стр.: 72
цена: 8 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

„Историята ми е трудна 
– има толкова много 

дати за помнене, а и какво ме 
интересува кой цар с кого се е 
бил…” Чували ли сте такива 
мрънкания? Повечето родите-
ли на поотраснали деца поне 
веднъж са се сблъсквали с нещо 
подобно. И от опит знаят, че 
обясненията колко е важно да 
познаваме историята не винаги 
дават резултат.

Но има и други начини да 
въведем децата в историята. 
Един от тях е чудесната поре-
дица романи „Детективи с ма-
шина на времето” на германския 
писател Фабиан Ленк. Във всяка 
от книгите той отвежда чи-
тателите си на различно място 
по света и в различна истори-
ческа епоха. Невероятното му 
умение да представя детайли 
и интригуващи подробности 
помага на децата да се потопят 
в живота и ежедневието на 

хората от съответната епоха. 
Но ако си представяте тра-
диционен исторически роман, 
грешите. Една от хубавите 
страни в замисъла на автора е, 
че главните герои Юлиан, Ким и 
Леон са съвременни деца, които 
по нищо не се отличават от 
читателите. Благодарение на 
магичния Темпус – скритата 
стая в градската библиотека, 
те се озовават в различни пе-
риоди от човешката история, 
а заедно с тях и децата, които 
са разгърнали страниците 
на книгите. По този начин 
младите читатели получават 
възможност да видят отблизо 
съответната историческа 
епоха, но в ролята си на гости, 
запазвайки принадлежността 
си към тук и сега. Така Фабиан 
Ленк помага на децата да се 
научат да „разчитат” и „раз-
бират” историческите факти 
и събития. А когато към това 

прибавим и заплетените крими-
нални загадки, които трябва да 
бъдат разплетени – разбира се, 
не без помощта на познания за 
съответната епоха, е ясно защо 
първото издание на поредица-
та преди повече от 10 години 
бързо стана любимо на младите 
читатели и влезе в каталозите 
на повечето училищни библио-
теки.

Книгите са подходящи за 
читатели над 9 години. За 
любознателните в края на всяка 
книга има кратка информация 
за епохата и речник с историче-
ски понятия. Така неусетно, но 
трайно се усвояват знания за 
различните епохи и личности.

Любима поредица

Пътят

4 заглавия
Фабиан Ленк
изд. “Фют ”
152-160 стр., 
8,99 лв. всяка

Много от нас живеят 
с нагласата за липса, 

недостиг и ограничения. Фоку-
сираме се върху онова, което 
нямаме – финансова сигурност, 
увереност, успех в любовта, 
поради което се чувстваме не-
уверени и неспособни. Ала има 
един духовен път към прос-
перитета и богатството, 
който предоставя достъп до 
необятните възможности на 
живота.

В „Духовният път към 
богатството” Чопра разкрива 
пътя към успеха и благополучи-
ето, като помага на читате-
лите да използват дълбокото 
усещане за осъзнаване, за да 
променят живота си из 
основи. 

Комбинирайки древни 
традиции и духовни практики 
с опита си, Дийпак ни показва 
как да се избавим от внушено-
то ни усещане за ограничения, 
за да постигнем истинско 
изобилие във всичко.

Духовният път  
към богатството

Дийпак Чопра
изд. “Бард”

288 стр., 17,99 лв.
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