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За книгите и хората

ЕМОЦИОНАЛЕН
ШЕДЬОВЪР

МЕСТА, КОИТО 
ЛЕКУВАТ

ИСТОРИЯТА  
НА СУПЕРЗВЕЗДА





Не бях чел романа на Стен-
дал до мига, в който преди 

няколко месеца ми се наложи 
да го редактирам за предсто-
ящото му издаване в „Хели-
кон”. Преводът е класически 
– на Атанас Далчев отпреди 
десетилетия, и редактирането 
му беше по-скоро фина шкурка. 
От практика знам, че и по 
най-добрия превод, макар и вече 
минавал през редактор, винаги 
има какво да се пипне. Но не за 
това иде реч.

Беше ми интересно доколко 
един роман отпреди 200 години 
се вписва в сегашните ни/ми 
представи за голяма литера-
тура. Звучат ли психологи-
чески убедително образите, 
сюжетът стегнат ли е или 
разводнен, правдоподобни ли 
са описанията на социалния 
живот или са подчинени на 
някаква авторова теза… мога 
още да изреждам, но с две думи 
– актуален ли е или е демоде. 

Когато се чете текст от 
отдалечен от нас период, 
нормално е да си имаме едно 
наум и да сме по-разкрепостени. 
Не може да влезеш в непознат 
чужд дом и да очакваш всичко 
в него да е подредено като в 
твоя. Четях и си мислех къде 

все пак е могло действието да 
се сгъсти, любовните терзания 
да се посъкратят, диалозите да 
бъдат една идея по-експресив-
ни, преходите от един епизод 
към друг – по-плавни… Ала лесно 
се връзва кусур на чужд гръб.  
А и това не бяха точно кусури, 
а да ги наречем – особености. 
Знам ли дали точно те не са 
допадали най-много на читате-
ля преди 200 години? Или пък, 
че ако днес се пише по-различно, 
то непременно е и по-добре? 
Има си публика за всичко и, 
както се казва напоследък от 
видни високообразовани депу-
тати, „всеки сам си преценя”. 
Та и аз, тук-там имах резерви, 
другаде обаче действието ме 
поглъщаше и независимо от 
спорадичните ми коректоро-
редакторски намеси, пълзях 
устремно напред по текста.  

Споменах, че са минали 
доста години от написване-
то на „Червено и черно”, но 
те са и нищо в историята. 
Оттогава са се сменили само 
10 поколения, ако приемем, че 
на двайсетгодишна възраст 
създаваме следващото. Какво е 
то за човешките нрави? Нау-
ката и техниката са дръпнали 
за това време невероятно, 
но ние – техните създатели, 
сме си същите. Нима още в 
текстовете от Древна Гърция 
и Рим не срещаме немръднали 
и до днес пороци и заблуди, 
грехове и въжделения? Срещаме 
ги, естествено. И те ни карат, 
според случая, хем да се успоко-
яваме, хем да се гневим. Нима 
още от библейски времена 

сме сподобени с едни и същи 
черти, които само външните 
обстоятелства правят да из-
глеждат различни? Ако е така, 
какви промени твърдим, че 
извършваме, като самите ние 
не мърдаме ни на йота?

За да скъся тия си стра-
дания на младия Вертер, нека 
кажа кое все пак ме шашна в 
тая уж стара история. Това бе, 
разбира се, съдебният процес 
срещу Жулиен Сорел. Нека не 
ми се сърдят тези, които, 
като мен доскоро, не са чели ро-
мана, че им отнемам част от 
съспенса, но ще бъда пестелив. 
Става дума за разговора на 
Матилда с абат дьо Фрилер, в 
който той ´ обяснява как ще 
подкупят съда, за да оправда-
ят любимия ´. И да бе искал, 
Стендал надали би могъл да 
създаде по-актуален епизод и 
за нашите палячовци в тоги. 
Политически игри, власт, пари 
и зависимости – и никакъв свян 
ни пред общество, ни пред бог. 
„Всичко за продан”, както гласи 
заглавието на един от култо-
вите филми на Анджей Вайда. 
Или ако се върнем по-назад към 
Данте: „О вий, кои престъ-
пяте тоз праг, надежда всяка 
тука оставете.”

Браво, Стендал, верно та 
верно!

Това исках да споделя. 
Очаквайте романа! Умишлено 
не споменах за любовта, която 
изпълва страниците му и 
всъщност е едно от главните 
действащи лица. Колкото и 
това лице често да мени физио-
номията си.

Червено и… верно

Верният тон на 
хубавите книги
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ново остава нагоре надолу връща се

Притежаването
В романа си „Синята 

китара“ награденият с „Букър“ 

Джон Банвил размишлява за 

изкуството, за кражбите и за 

начините, по които се учим да 

се притежаваме, за търсенето 

на собствената си идентич-

ност.

Главният герой, Оливър 

Орм, е наближаващ петдесет-

те художник и крадец. Но макар 

че вече не може да рисува, той 

продължава да краде и то не за 

да печели, а за почти еротич-

ното удоволствие да отнема 

неща, скъпи на другите, и удов-

летворението да се измъква 

неуловен. За него и изкуство-

то, и кражбата винаги са 

били част от безкрайните му 

усилия да „притежава“. Затова 

и започва връзка с жената 

на най-добрия си приятел. А 

после, за да избегне нейните 

последици, които ще рефлекти-

рат и върху приятелството, 

и върху собствения му брак, 

Оливър се укрива в безопасното 

убежище на дома от детство-

то си, където се изправя срещу 

спомените си и собствените 

си демони.

И в този роман Банвил 

впечатлява с начина, по който 

борави с думите. Всяка фраза 

е перфектно конструирана, в 

писането му има и хумор, и му-

зикалност, и лиричност. Това 

е книга, която се чете заради 

красотата на стила є, заради 

размислите, които ще породи у 

вас за изкуството, загубата и 

скръбта, и силата на въоб-

ражението да трансформира 

реалността.

ДИМИТРИНА 
ГЕОРГИЕВА, 
ХЕЛИКОН  
БУРГАС - ЦЕНТЪР

К Н И Ж А РЯ Т 
ПРЕПОРЪЧВА

ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Пасиансът на 
архангелите
Мария Лалева
Книгомания

Хипотеза за любов
Али Хейзълууд
Егмонт

Полунощ в Ел Ей
Майкъл Конъли
Бард

Живот в скалите
Мария Лалева
Книгомания 

Божият ген
Людмила Филипова
Enthusiast

Глина
Виктория Бешлийска
СофтПрес

Където пеят раците
Дилия Оуенс
Лабиринт

Икономът
Даниел Стийл
Бард

Пробуждането
Лоран Гунел
Колибри 

Съпруга по поръчка
Хелън Хоан
Ибис

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1800 
лв.

1690 
лв.

1699 
лв.

1600 
лв.

1490 
лв.

1899 
лв.

2200 
лв.

1500 
лв.

1699 
лв.

1690 
лв.

Измамна реалност
Стойчо Керев
Бард

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

Тънкото изкуство 
да не ти пука
Марк Менсън
Хермес

Подсъзнанието 
може всичко
Джон Кехоу
ИнфоДар

50 невероятни загадки
Слави Панайотов
Оз books

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

Гурме бебе. Моята Кухня
Силвена Роу
A&T Publishing

Измамата Сан Стефано 
(второ преработено 
издание)
Иво Инджев
Сиела

3

4

5

6

7

8

9

10

2199 
лв.

1200 
лв.

1595 
лв.

1490 
лв.

2299 
лв.

1595 
лв.

3799 
лв.

2500 
лв.

НЕХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Скитник в мрака.  
По стъпките на Вълчан 
войвода и неговото злато
Ирена Григорова
Апостроф

Моята кухня. 
Здравословни рецепти
Силвена Роу
A&T Publishing

1

2
1600 

лв.

3499 
лв.

За книгите и хората
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ново остава нагоре надолу връща се

Съзряване

МАРИЕТА ИВАНОВА, 
ХЕЛИКОН РУСЕ

К Н И Ж А РЯ Т 
ПРЕПОРЪЧВА

ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ

Тенекиена кралица - Кн.6 
от поредицата Тенекиени 
номади
Девни Пери
Егмонт

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

Хипотеза за любов
Али Хейзълууд
Егмонт

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

Неонови богове Кн.1 
Мрачен Олимп
Кейти Робърт
Егмонт

Испанска любовна  
измама
Елена Армас
Егмонт

Кралицата изменница 
Кн.2 от поредицата 
Кралството на моста
Даниел Л. Дженсън
Егмонт

Свалката
Ел Кенеди
Сиела

Покой на ума.  
Постигане на пълно 
присъствие тук и сега
Тик Нят Хан
Сиела

Как да преодоляваме 
тревогата и стреса
Дейл Карнеги & 
Associates
Колибри

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1599 
лв.

1799 
лв.

1500 
лв.

690 
лв.

700 
лв.

2199 
лв.

1299 
лв.

3199 
лв.

1499 
лв.

800 
лв.

ТИЙН КНИГИ

Накрая и двамата  
умират
Адам Силвера
Егмонт

Детска академия 
за добри обноски:  
Упражнения по етикет
Невена Басарова 
СофтПрес

1

10

1490 
лв.

999 
лв.

6 Дневникът на един 
Дръндьо Кн.3:  
Чашата преля
Джеф Кини
ДуоДИЗАЙН 1790 

лв.

Дневникът на един 
Дръндьо Кн.1
Джеф Кини
ДуоДИЗАЙН

4

1990 
лв.

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

5

1890 
лв.

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

1990 
лв.

Един от нас лъже
Карън Макменъс
Егмонт

1490 
лв.

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

7

1890 
лв.

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

8

1990 
лв.

Малкият принц
Антоан дьо  
Сент-Екзюпери
Хеликон

9

495 
лв.

3

За книгите и хората

Много харесвам нидер-

ландските автори, които в 

последно време излизат на 

български. Докарват ме до 

онази горчиво-сладка мелан-

холия, която така обичам. 

Например „Летният брат“ от 

Яп Робен – един от претен-

дентите в дългия списък за 

международния „Букър“ за 2021 

година. В центъра му е темата 

за съзряването – емоционално, 

психологическо и полово.

Брайън живее в мизерна 

каравана с баща си Морис 

– безотговорен безделник. 

По-големият му брат Люсиен 

е със сериозни психически 

и физически увреждания, а 

майка им се омъжва повторно. 

Идилията на Морис и Брайън е 

нарушена, когато са принудени 

да подслонят Люсиен за през 

лятото. Оттам насетне „Лет-

ният брат“ изследва чувст-

вителността на читателя, 

способността му на емпатия 

към различния, очакванията 

и предразсъдъците. Показва 

колко е трудно да се грижиш за 

човек с увреждания, но доказва 

и тезата, че любовта може да 

процъфти и на най-неочаквано-

то място.

Опитността на Яп Робен 

личи в начина, по който из-

гражда образите си. Люсиен 

е гневен, понякога агресивен; 

Морис е с криминални наклон-

ности; Брайън е хитър, на 

моменти подмолен. И все пак, 

сякаш с магическа пръчица, 

Робен успява да ни накара да 

им съчувстваме, дори да им 

симпатизираме.
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БЪЛГАРСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Пасиансът на 
архангелите
Мария Лалева
Книгомания

Живот в скалите
Мария Лалева
Книгомания 

Божият ген
Людмила Филипова
Enthusiast

Глина
Виктория Бешлийска
СофтПрес

Неделният продавач  
на книги
Даниел Вълчев
Сиела

Времеубежище
Георги Господинов
Жанет 45

Алтъна
Ивелина Радионова
Персей

ABSOLVO TE
Георги Бърдаров
Мусагена

Аз още броя дните
Георги Бърдаров
Сиела

Сказанието
Добри Божилов
Лексикон

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1800 
лв.

1200 
лв.

1580 
лв.

1400 
лв.

2000 
лв.

2000 
лв.

1800 
лв.

1899 
лв.

2200 
лв.

1500 
лв.

ГРАД АДРЕС ТЕЛЕФОН e-mail

АЙТОС ул. “Цар Освободител” ¹ 5 055 822 620 helikon.aytos@gmail.com

АСЕНОВГРАД ул. “Изложение” ¹ 2 033 232 233 helikon.asenovgrad@gmail.com

БЛАГОЕВГРАД ул. “Васил Левски” ¹ 1 073 861 620 helikon.blagrad@gmail.com

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

БУРГАС пл. “Тройката” ¹ 4 056 800 620 burgas@helikon.bg

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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972
  стара цена 1495 лв. 

НОВА:         лв.

Промоцията е валидна 
от 22.04.2022 до 21.05.2022 вкл. 

или до изчерпване на количествата 
в книжарници Хеликон. 

Кампанията не е валидна 
за онлайн покупки на Helikon.bg

-35%
Романът „Ловецът на пе-

перуди” възкресява мита 
за дунавската Атлантида и 
нейните обитатели. Сюже-
тът се гради на народното по-
верие, че когато човек умре, на 
другия ден идва пеперуда, която 
каца на гроба и отнася душата 
на мъртвеца. Всяка една от 
пеперудите в романа е огледален 
образ на починалия. Истински 
калейдоскоп от човешки души 
от цялата земна география. На 
границата между живота и 
смъртта всеки от тях намира 
своя път към безсмъртието. 
Най-ценната, 88-ата пеперуда, 
идва за главния герой Лазар 
Караиванов (Костуро).

Отдавна не бях чел толкова 
добре написан български роман. 
Историята на изчезналия вече 
дунавски остров Ада Кале, 
съдбата и приключенията на 
чудатия артист и убиец Лазар 
Караиванов, събрал с много 
любов и смърт своята колекция 
от пеперуди. Неговите вихрени 

пътешествия по цялата земя 
са хем разтърсващи като лични 
случки и исторически събития, 
хем дълбоко митологични и 
многозначни, без да се натрап-
ват с излишна претенциозност. 
Запленяваща книга!

Емил Андреев

Запленяваща 
книга

Можеш ли да изживееш цял 
един живот в рамките на 

24 часа?
Матео Торес и Руфъс Емете-

рио са напълно непознати.
Единственото, което ги 

свързва, е, че получават обажда-
не от Отряда на смъртта. И 
на пети септември и двамата 
ще умрат.

„Накрая и двамата умират” 
е колкото опустошаваща, тол-
кова и вдъхновяваща история 
за двама младежи, чийто живот 

ще се промени изцяло в рамките 
на един незабравим ден. Адам 
Силвера ни напомня, че няма 
живот без смърт, както няма 
любов без загуба.

Няма любов 
без загуба

Накрая и двамата умират
Адам Силвера

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

Ловецът на пеперуди
Костадин Костадинов

изд. “Хермес”
272 стр., 15,95 лв.

ТЪРСЕТЕ В НАЙ-БЛИЗКИЯ
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Съпруга по поръчка
Хелън Хоан
изд. Ибис
брой стр.: 304
цена: 14.90 лв.

Лев
Бел Аурора
изд. Сиела
брой стр.: 448
цена: 20 лв.

Под всяко друго име
Лорън Кейт
изд. Сиела
брой стр.: 288
цена: 17 лв.

 

Утопия. Градът  
на слънцето
Томас Мор, Кампанела
изд. Захарий Стоянов
брой стр.: 260
цена: 50 лв.

Присъдата
Мери Хигинс Кларк
изд. Бард
брой стр.: 304
цена: 17.99 лв.

Цветовете на нощта
Джейн Ан Кренц
изд. Хермес
брой стр.: 320
цена: 16.95 лв.

Граничен пост 2
Дмитрий Глуховски
изд. Сиела
брой стр.: 344
цена: 18.90 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Островът на 
пеперудите
Лекси Блейк
изд. Ибис
брой стр.: 316
цена: 15.90 лв.

С „Мистичните пътеки на 
България II” Ирена Григоро-

ва ни отвежда на поредното пъ-
тешествие из още 43 лековити 
и чудотворни места – църкви, 
скални светилища и манастири. 
Някои от тях са изключител-
но известни, други – съвсем 
наскоро открити, но всички 
те оставят отпечатък върху 
хората, които ги посещават.

Тези обекти действат раз-
лично на всеки човек, но силата 
им е неоспорима. Това доказ-
ват и историите на хората, 
изпитали мощта им, за които 
авторката ни разказва.

В изданието ще намерите 
информация за:

 скални манастири;
 чудодейни икони;
 древни светилища;
 места с целебна вода;
 чудеса и изцеления;
 празници и ритуа-

ли, свързани с изброе-
ните обекти.

Отново ще откриете карта, 
която обозначава местопо-
ложението на обектите, но 
авторката и този път ни дава 
подробни инструкции как да 
достигнем до всеки от тях.

 Защо водата на река 
Младежка е лековита само два 
месеца в годината?

 Какво се крие в неизслед-
ваното подземно светилище 
Гълъбарника?

 Гробници ли са тайнстве-
ните долмени, или нещо друго?

 Как войводите са лекували 
рани от куршуми?

Отговорите търсете из 
страниците на „Мистичните 
пътеки на България II“.

Места, които 
лекуват

Можем ли да кажем нещо 
ново за този непреходен 

роман? Едва ли. Затова нека 
прочетем какво пише Вир-
джиния Улф за Джейн Остин в 
„Собствена стая”:

„Колко невъзможно е било 
жените писателки да се от-
клоняват вляво и вдясно от 
общоприетото! Кой е този 
талант, дето би дръзнал да се 
изправи лице в лице с тога-
вашната критика? Направили 
са го само две от тях: Джейн 
Остин и Емили Бронте. И 
така те са боднали по още едно 
перо, може би най-ценното, на 
шапките си. Защото са писали 
така, както пишат жените, а 
не както пишат мъжете.

Джейн Остин е погледнала 
мъжкото писане, изсмяла се 
е и е създала свое, съвършено 

естествено, добре сложено из-
речение, което да отговаря на 
нейните нужди и повече никога 
не се отклонила от него. Ето 
една жена, било е някъде към 
1800-та година, която пише без 
омраза, без огорчение и злоба, 
без страх, без негодувание, без 
нравоучения. По същия начин, 
помислих си аз, по който е 
писал Шекспир, и погледнах 
„Антоний и Клеопатра” – по 
същата причина Джейн Остин 
присъства във всяка написана 
от нея дума, както присъства 
и Шекспир.”

Без омраза, без огорчение 
и злоба, без страх, без негоду-
вание и без нравоучения е и 
новият превод на тази вечна 
класика. Той е дело на Светлана  
Комогорова – Комата. Както 
се казва – запазена марка.

Запазена 
марка

Гордост и предразсъдъци
Джейн Остин
изд. “Хеликон”
408 стр., м.к. 12,95 лв.,  
тв.к. 18,95 лв.

Мистичните пътеки  
на България II
Ирена Григорова
изд. “Апостроф”
176 стр., 18 лв.
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Казаните думи отлитат, 
написаното остава! 

Замисляли ли сте се какъв е 
бил животът на хората хилядо-
летия назад? Какво ги вълнува, 
какви амбиции имат, какво ги 
радва? В това малко томче са 
събрани думите на древен народ 
и ви поднасяме мъдростта му.

Кратки или обстойни, 
крилати фрази или фрагменти 
от мисли, те са подбрани, за 
да паснат на забързаното ни 
ежедневие, да се допитваме 
до тях, когато имаме нужда. 
Или просто за да видим колко 
близки са до нас хората, чиито 
проникновения са останали през 
вековете.

Подборът и преводът са 
на италианския публицист, пи-
сател, филолог и литературен 
критик от арменски произход 
Жорж Нурижан, завършил гим-
назия в Стара Загора.

Ала всеки от нас сигурно би 
могъл да добави и някои свои 
любими сентенции, които го 
направляват в земния му път. 
Така е с мъдростта – тя е на 
всички ни.
  Скоро се разкайва този, кой-

то бързо съди.
  Трябва да живееш за другите, 

ако искаш да живееш за себе 
си.

  Ако търпиш пороците на 
приятеля си, правиш ги свои.

  Човек печели приятели в 
радост, а ги изпитва в нещас-
тие.

  Ако мъдростта не е в тебе, 
напразно ще слушаш мъдре-
ците.

  Така постъпвай, че никой да 
не те мрази заслужено.

VERBA VOLANT, 
SCRIPTA MANENT!

Латински сентенции
Подбор и превод Жорж Нурижан
изд. “Хеликон”
200 стр., м. кор. 8,95 лв.,  
тв. кор. 10,95 лв.

„Убийства в 
Йостерлен“1

Смъртта отива на оглед
Андерш де ла Моте и Монс Нилсон
изд. “Ера”
312 стр., 17,99 лв.

Джеси Андерсън е бивша те-
левизионна звезда и успешна 

брокерка. И е мъртва.
Убийството ´ съвпада 

с пристигането на Петер 
Винстон в Йостерлен. Той е 
консервативен, малко особен и 
навъсен, но е отличен кримина-
лен комисар.

Местната инспекторка Туве 
Еспинг е неопитна, но наблю-
дателна и амбициозна. Макар и 
принудена да работи заедно с 
Петер, тя се впуска ентусиази-
рано в разследването.

Някъде сред грижливо под-
държаните, идилични градини 
в Южна Швеция дебне убиец. 
Почти всеки в Йостерлен има 
мотив и дори възможност да е 
извършителят. А скоро откри-
ват още една жертва...

Научете децата си да оце-
няват и да се наслаждават 

на новите вкусове, съставки 
и текстури още от първата 
лъжица. 

В „Гурме бебе” шеф Роу ще 
сподели с вас от рецепти за 
неустоими първи бебешки пюре-
та до бейби „Бьоф Строганов”, 
както и кулинарни съвети и 
трикове, които ще ви помог-
нат да събудите вкусовите 
рецептори на вашето бебе и да 
насърчите здравословните хра-
нителни навици за цял живот.

Кажете сбогом на ежедневно-
то приготвяне на множество 
различни ястия – суетенето 
около специалните малки 
порции за вашето бебе, около 
по-обикновените ястия за при-
дирчивите по-големи братя и 
сестри и отново нещо различно 
за вас, възрастните.

С този нов подход за 
въвеждането на твърда храна в 
менюто на вашето бебе, вие ще 
приготвите едно ястие и ще се 
храните заедно като семейство, 
където бебето ви ще изгради 
здравословни хранителни нави-
ци от вашия личен пример.

Всяка една рецепта се 
приготвя бързо и лесно и ви 

гарантира наслада за сетивата.
Приготвяйки питателни, 

домашно приготвени ястия, 
постепенно въвеждайки естест-
вени съставки и подправки и 
предавайки удоволствието от 
храненето, вие ще поставите 
основите в отглеждането на 
човек, който ще бъде приклю-
ченски настроен за нови вкусове 
през целия си живот!

Нов подход

Гурме бебе. Моята Кухня
Силвена Роу
изд. “A&T-Publishing”
264 стр., 37,99 лв.

„Поех дълбоко въздух и 
се заслушах в еклива-

та хвалба на сърцето ми. Аз 
съществувам, аз съществувам, аз 
съществувам.”

1953 г., Ню Йорк
Естер Грийнуд е напът да 

сбъдне американската мечта на 
милиони момичета и жени. Във 
време, когато жените са пре-
димно домакини, Естер завърш-
ва колеж с блестяща диплома 
и започва стаж в престижно 
списание. Очаква я най-бляска-
вият живот, който Голямата 
ябълка може да предложи – 
партита с поети и писатели, 
модни дефилета и фотосесии, 
галерии, ресторанти… целият 
свят е в краката ´ и очаква да 
го завладее. 

Но докато очакванията и 
изискванията към нея растат 
всеки ден, мечтата започва да се 
пропуква. Щастието някак все 
´ се изплъзва, а през пукнати-

Единственият 
є роман

Стъкленият похлупак 
Силвия Плат
изд. “Сиела”
304 стр., 23 лв.

ните се промъкват депресия, 
отчаяние и вина. В епохата, 
в която стимулантите се 
предписват като витамини, а 
депресията се лекува с елек-
трошок, младата жена надава 
безмълвен вик за помощ.
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Спартак - 
Гладиаторът
Бен Кейн
изд. Бард
брой стр.: 480
цена: 24.99 лв.

Черната песен  
Кн.2 от Острието  
на гарвана
Антъни Райън
изд. Бард
брой стр.: 464
цена: 26.99 лв.

Отмъстител  
Ч.2 от поредицата 
“Злодеи”
В. Е. Шуаб
изд. Емас
брой стр.: 560
цена: 24 лв.

Превръщане  
Кн.2: Сърцето  
на дракона
Нора Робъртс
изд. Хермес
брой стр.: 504
цена: 17.95 лв.

Неонови богове
Кейти Робърт
изд. Уо/Егмонт
брой стр.: 336
цена: 14,90 лв.

Да обичаш  
Наполеон
Маргарет Роденбърг
изд. Кръг
брой стр.: 472
цена: 22 лв.

Пекарят, който 
създаваше истории
Карстен Хен
изд. Ера
брой стр.: 224
цена: 16.99 лв.

Любов на релси
Лорейн Браун
изд. Софт Прес
брой стр.: 304
цена: 18.99 лв.

Съвсем неотдавна излезе 

„Събрано“ от Радой Ралин и 

гладът на масовия читател по 

стойности от близкото минало 

бързо изстреля книгата сред 

най-продаваните в „Хеликон“. 

Хубаво е, че такъв том пробива 

мейнстрийм заглавията, друг 

въпрос е не заслужава ли този 

наш творец по-луксозно издание, 

защото дори само името на 

Радой Ралин блести със златни 

букви в паметта на всеки бъл-

гарин. Може би не! Той самият 

бе достатъчно скромен, за да 

отказва награди и почести, а 

хапливият език правеше книгите 

му неудобни за партийната 

номенклатура, преди да „пукне 

демокрацията“, че и след това. 

На 23 април се навършиха 100 

години от рождението на про-

чутия сливналия, по този повод 

е подборката на няколко негови 

стихосбирки от раз-

лични години, плюс една 

пиеса – „Конферанс“. Тук 

липсват най-лютите 

епиграми на Радой Ралин, 

но има достатъчно 

рими и снимков архив, 

благодарение на които 

читателят ще съпре-

живее значимостта му 

редом с достойни колеги 

и приятели като Атанас 

Далчев, Валери Петров, Бо-

рис Димовски, проф. Иван 

Газдов, Гочо Гочев, Борис 

Христов, Тодор Колев, Не-

дялко Йорданов и др. – цял 

век литературна и историческа 

памет, разгърната на повече от 

400 стр. Мнозина от нас са сви-

детели на това време, когато 

бяхме публика на сякаш безкраен 

поетично-музикален спекта-

къл, съвременници на понякога 

смешен декламативен патос, но 

и на искрен гняв, стихващ във 

философски, елегични настрое-

ния. Ще цитирам стихотворе-

нието „Хигиена“, което Радой 

Ралин пише през 1970 г.: 

„Предпази си чувствата, с които
мразиш и прощаваш,
не ги свързвай ти с конкретни хора.
Време е за себе си да обобщаваш
и да търсиш вътрешна опора.

Ти не ставай зрелище за много,
а бъди си сам единствен зрител
и си вярвай предано и строго
само в туй, което си изпитал.“

ЛЮДМИЛА ЕЛЕНКОВА 
РАДИО „ХЕЛИКОН“

Препрочитан и цитиран

Това е деветнайсетата книга 
на писателския тандем 

Румяна Николова и Николай 
Генов, която чрез увлекателен 
текст и 1200 цветни фотогра-
фии разкрива много от безброй-
ните забележителности на 
най-многолюдната и четвърта 
по големина страна на земята.

С нея ще пропътувате 
десетки хиляди километри по 
безкрайните пътища на Китай 
и ще се запознаете не само с 
ханските китайци, а и с много 
от т.нар. малки народи на 
огромната държава – екзотич-
ни етноси с уникална култура 

Дестинация: 
Китай

Голяма книга за Китай
Николай Генов,  
Румяна Николова
изд. “Книгомания”
800 стр., 48,90 лв.

и обичаи. Ще се дивите на 
изумителната природа по поре-
чието на реките Яндзъ и Ли и 
на невероятните скални тво-
рения – кулите в Летящата 
планина Улин-юен и в Данся. Ще 
посетите Забранения град и ще 
погледнете света от небостър-
гачите на Шанхай и Хонконг. 
Разбира се, няма да пропуснете 
манастира Шаолин, ще се за-
познаете с етнически пъстрия 
регион Сишуанбанна, пустиня-
та Такламакан, неподвластни-
те на гравитацията исполини 
на Майдзишан, Теракотената 
армия на император Циншъху-
анди, огромния Буда (Дафо), 
пещерите Лунмън, Юнган и 
Дунхуан, висящия манастир в 
Датун и много други будист-
ки, даоистки и конфуциански 
светилища, необикновените 
кръгли къщи на народа хакка от 
утъпкана пръст и ориз. Разход-
ката из Тибетския автономен 
район ще ви срещне с различна 
и слабо позната култура.

Ще научите за много непоз-
нати гении, оказали решаващо 
въздействие върху човешката 
история, и ще проумеете вели-
чието на китайската цивили-
зация. Подгответе се за едно 
незабравимо пътешествие, чрез 
което ще попиете недостижи-
мо иначе познание.

А ако сте избрали Китай за 
следваща туристическа дести-
нация, книгата ще ви помогне 
не само къде да отидете, а 
ще ви разкрие кога и как да го 
направите, за да бъде пъту-
ването ви леко, пълноценно и 
незабравимо.
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стара цена 
18,00 лв.

-20%

1440
лв.

стара цена 
17,90 лв.

-30%

1253
лв.

стара цена 
15,90 лв.

-10%

1431
лв.

стара цена 
15,99 лв.

-10%

1439
лв.

стара цена 
17,95 лв.

-20%

1436
лв.

стара цена 
18,90 лв.

-20%

1512
лв.

стара цена 
16,99 лв.

-20%

1359
лв.

стара цена 
15,00 лв.

-30%

1050
лв.

стара цена 
10,95 лв.

-30%

767
лв.

Промоцията е валидна от 06.05.2022 до 02.06.2022 г. вкл. или до изчерпване на количествата в книжарници Хеликон. Кампанията не е валидна за онлайн покупки на Helikon.bg

Време за любима   книга
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стара цена 
22,00 лв.

-30%

1540
лв.

стара цена 
17,95 лв.

-30%

1257
лв.

стара цена 
20,00 лв.

-10%

1800
лв.

стара цена 
15,95 лв.

-20%

1276
лв.

стара цена 
12,95 лв.

-30%

907
лв.

стара цена 
20,00 лв.

-10%

1800
лв.

стара цена 
12,90 лв.

-30%

903
лв.

стара цена 
18,90 лв.

-30%

1323
лв.

стара цена 
21,95 лв.

-30%

1537
лв.

Промоцията е валидна от 06.05.2022 до 02.06.2022 г. вкл. или до изчерпване на количествата в книжарници Хеликон. Кампанията не е валидна за онлайн покупки на Helikon.bg

Време за любима   книга -10% -20%
-30%
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Два трактата  
за управлението
Джон Лок
изд. Изток-Запад
брой стр.: 400
цена: 29.90 лв.

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

Защо лаят 
краставите магарета
Калин Тодоров
изд. Изток-Запад
брой стр.: 104
цена: 12 лв.

Измамата  
Сан Стефано
Иво Инджев
изд. Сиела
брой стр.: 524
цена: 25 лв.

Отвъд реда.  
Още 12 правила  
за живота
Джордан Б. Питърсън
изд. Гнездото
брой стр.: 360
цена: 24.95 лв.

Силата на твоя чар 
(ново издание)
Брайън Трейси,  
Рон Ардън
изд. AMG Publishing
брой стр.: 176
цена: 11.95 лв.

Жени с труден 
характер. История 
на феминизма в 
единадесет битки
Хелън Люис
изд. Прозорец
брой стр.: 368
цена: 19 лв.

Четирите лица на 
съвършенството
Лариса Ренар
изд. Кръгозор
брой стр.: 224
цена: 18 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Това издание представя твор-
чеството на Светослав 

Минков, създавано през всички 
периоди от неговото развитие 
като белетрист. Включени са 

диаболични разкази от по-ранни-
те му сборници „Синята хризан-
тема”, „Часовник”, „Огнената 
птица”, „Игра на сенките” и 
„Къщата при последния фенер”; 
всички разкази от представи-
телните му сборници „Автома-
ти”, „Дамата с рентгеновите 
очи” и „Разкази в таралежова 
кожа”, както и творби, издавани 

през 50-те и 60-те години.
Книгата проследява еволюци-

ята на Светослав Минков като 
писател, трансформацията на 
образите и идеите в неговите 
произведения, неповторимия на-
чин, по който се опитва да про-
чете света, белязан от техноло-
гични промени, научни пробиви 
и политически сътресения.

Неповторимият Минков

Специален агент Атли Пайн е 
готова да напусне ФБР, но не 

и да се откаже да търси своята 
сестра Мърси, отвлечена преди 
трийсет години. Не и когато 
е на крачка от разкриването на 
самоличността на похитителя. 
Цялата събрана информация 
води към Ито Винченцо, член 
на мафиотска фамилия, последно 
забелязан в Трентън, Ню Джърси.

Атли се насочва незабавно 
натам, но действията ´ неволно 
осуетяват операция на военната 
полиция, ръководена от стар 
приятел. Джон Пулър разслед-
ва същата тази фамилия за 
разпространение на наркотици 
във военна база. Скоро двамата 
попадат на следа, която свързва 
семейство Винченцо с мощна 
престъпна мрежа, стигаща до 
най-високите етажи на власт-
та. Основаната на изнудване 
и насилие схема има за цел да 
манипулира политици и извест-
ни личности. И докато Атли и 
Джон проникват все по-навътре 

в нея през пластове лъжи, измами 
и предателство, истината за 
изчезването на Мърси най-нео-
чаквано излиза наяве.

И тя се оказва по-шокираща, 
отколкото Атли Пайн някога 
си е представяла.

Преводът е на Милко Сто-
именов.

Шокираща 
истина

Дневна светлина
Дейвид Балдачи
изд. “Обсидиан” 
400 стр., 20 лв.

Разкази
Светослав Минков
изд. “Колибри”
456 стр., 30 лв.

Книгата на Никол Пър-
лрот „Кибервойната” 

е създадена въз основата на 
дългогодишни репортажи, 
стотици интервюта, хиляди 
прегледани документи и дос-
тъп до секретна информация. 
И е обявена за Бизнес книга на 
годината – 2021 – на Financial 
Times & McKinsey

Пърлрот безпристрастно 
излага реалностите за дезин-
формацията, хакерството 
и софтуерните уязвимости, 
които са ахилесовата пета 
на съвременната демокрация. 
За новите оръжия на новата 
война – зловредните софтуери 
или т.н. нулеви дни, които 
са един от най-бленуваните 
инструменти в шпионския 
арсенал, защото притежават 
силата тихомълком не само 
да шпионират iPhone-а ви, но 
и да заобиколят защитата на 
химически завод, да променят 
резултатите от избори, да де-
активират електропреносна 
мрежа или ядрени реактори. Тя 
предупреждава, че вече нещата 
са излезли извън контрол и 
понастоящем тези зловред-

ни софтуери са в ръцете на 
враждебно настроени режими 
и наемници, след като светов-
ната киберсуперсила САЩ 
бе хакната и от поръчител и 
създател на пазара на киберо-
ръжия се превърна в мишена, а 
инструментите ´ изтекоха за 
свободна употреба. 

Истинските атаки тепър-
ва предстоят!

Извън контрол

Кибервойната
Никол Пърлрот
изд. “Кръгозор”
576 стр., 35 лв.
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Разгледайте внимателно тези илюстрации. 

ВИЗУАЛНА ВРЪЗКА

Коя картинка допълва тази логическа редица?

a

б

в
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Георги Парцалев. 
Хамлет от град Левски 
(второ допълнено 
издание)
Георги Тошев
изд. Книгомания
брой стр.: 272
цена: 29.90 лв.

Клеопатра: Царицата, 
която предизвика Рим 
и покори вечността
Алберто Анджела
изд. Колибри
брой стр.: 488
цена: 26 лв.

Ти си шампион.  
Как да извадиш най-
доброто от себе си
Маркъс Рашфорд, 
Карл Анка
изд. Кипо Прес
брой стр.: 224
цена: 19.95 лв.

Иван и Андрей.  
Братя по сърце
изд. Catch a Story
брой стр.: 262
цена: 24.90 лв.

 
Тайните за змейовете. 
Произход и наследство
Христо Буковски
изд. Сиела
брой стр.: 376
цена: 20 лв.

Силата на 
географията.  
Десет карти, 
разкриващи бъдещето 
на нашия свят
Тим Маршъл
изд. Книгомания
брой стр.: 464
цена: 22 лв.

Кинцуги. Изкуството 
на устойчивостта
Селин Сантини
изд. Колибри
брой стр.: 256
цена: 24 лв.

Какво е животът?
Пол Нърс
изд. Сиела
брой стр.: 200
цена: 15.90 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

обучен убиец, успял да проникне 
през защитата на Орлов и да го 
неутрализира. 

Габриел Алон, който не е 
забравил, че дължи живота си 
на Виктор, обаче е на мнение, че 
колегите му допускат огромна 
грешка. Той се впуска в преслед-
ване на истината от Лондон 
до Амстердам и Женева и 
открива неочакван съюзник в 
лицето на красивата челистка 
Изабел.

Легендарният шпионин се 
изправя срещу най-опасния си 
враг: руския президент. Той въз-
намерява да подкопае устоите 
на демокрацията и да промени 
облика на света. Но дали може 
да бъде спрян?

Кръстоносен поход 
срещу Кремъл

Челистката
Даниъл Силва
изд. “Хермес”

384 стр., 17,95 лв.

Райски изгледи, мистични 
древни паметници, спиращи 

дъха височини, носещи 
свежест и прох-

ПродължениетоМистерията 
се задълбочава

Париж. В една мразовита 
нощ, броени дни преди Ко-

леда, от ледените води на река 
Сена е извадена давеща се млада 
жена – без дрехи, без документи 
и без спомени за случилото се. 
Преди обаче самоличността ´ 
да бъде установена, тя изчезва 
безследно. ДНК-анализите 
показват, че това е германската 
пианистка Милена Бергман, но 
това е невъзможно – тя е заги-
нала година по-рано в самолетна 
катастрофа.

Мистерията се задълбочава, 
когато в историята се намесва 
годеникът ´, писателят Рафаел 
Батайе, който, изглежда, знае 
повече, отколкото е склонен да 
разкрие...

Коя в действителност е 
непознатата от Сена?

Някога най-богатият човек 
в Русия, Виктор Орлов сега 

живее в изгнание в Лондон, но 
не се отказва от кръстоносния 
си поход срещу властимащите 
в Кремъл. Той многократно се е 
разминавал на косъм от смърт-
та, но една дъждовна лятна 
вечер руските тайни служби 
успяват да премахнат името 
му от списъка си с мишени.

Орлов е открит в кабинета 
си, а тялото му и купчина доку-
менти са покрити със смърто-
носното нервнопаралитично 
вещество новичок. Полицията 
установява, че документите са 
били донесени от разследваща-
та журналисткa Нина Антоно-
ва, която напуска Лондон малко 
след това. От британското 
разузнаване смятат, че тя е 

лада водопади – всичко това 
можете да видите и преживее-
те по маршрутите, които Ели 
Иванова е събрала в своята тре-
та книга „52 по-малко познати 
пътеки за всеки”.

Ако се чудите как да прекара-
те уикенда, как да избягате от 
градското ежедневие, ако жаду-
вате за свежест, чист въздух, 
приключения и красиви гледки, 
но не желаете да се блъскате с 
тълпите туристи по най-попу-
лярните планински дестинации 
– тази книга е точно за вас. 
Пътеките, описани тук, ще ви 
отведат до потайни пещери, 
главозамайващи гледки, скални 
феномени, закътани манастири, 
средновековни крепости, места, 
за които се разказват легенди. 
Маршрутите са класифицирани 
според трудността им, като 
има и леки разходки, и високоп-
ланински преходи.

52 по-малко  
познати пътеки за всеки

Ели Иванова
изд. “Сиела”

232 стр., 24,90 лв.

Непознатата от Сена
Гийом Мюсо
изд. “Изток-Запад”
288 стр., 19 лв.
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Медицинският опит и любовта ми към 
необятното се преплетоха в един роман

Александрина Крушарска:

РАЗГОВОРА ВОДИ:  
ЛЮДМИЛА ЕЛЕНКОВА

– Александрина, идеята за 
нов тип медицина, или неве-
роятни казуси с пациенти ви 
провокираха за тази история?

– Основното, което ме под-
тикна да започна да пиша, беше 
огромната творческа енергия, 
която бушуваше в мен и имаше 
колосалната нужда да получи 
своето проявление. Тя ме тор-
мозеше, депресираше, понякога 
ми пречеше да върша ежеднев-
ните си задължения – чувствах 
се, сякаш не съм си свършила 
работата, а дори не можех да 
разбера каква точно бе тази 
работа. Отне ми време, докато 
осъзная, че именно писането ще 
„нахрани” тази гладна за изява 
енергия и ще я укроти.

Не ми беше трудно обаче да 
реша, че в книгата ми ще има 
доста медицина. Това позна-
вам, прекарала съм по болници 
последните десет-дванайсет 
години. Смятам, че когато един 
автор навлиза в дадена тема, 
той трябва да бъде изключи-
телно добре запознат с нея, за 
да придаде достоверност на 
историята си.

От друга страна, езотери-
ката винаги ме е привличала. 
Вярвам, че нашият свят е много 
по-богат от онова, което чо-
вешкото око възприема. Разбира 
се, не твърдя, че съществуват 
точно такива създания като 
тези от „Болница за безсмърт-
ни създания”, но със сигурност 
Вселената крие много тайни, 
които може би някога ще 
разкрием, може би не. Затова, 
да придам на героите нечовеш-
ки качества, да изградя един 
много по-цветен свят, от този 
който познаваме, беше за мен 
страст и предизвикателство за 
въображението. А и да си приз-
ная – историите без никаква 

доза фантазия в тях ме отегча-
ват. В книгите търся емоция и 
магия, а не разказ, който мога да 
чуя и по новините.

И така творческата пот-
ребност, медицинският опит и 
любовта ми към необятното се 
преплетоха в роман. В началото 
го виждах само като динамична 
история, но някъде към средата 
осъзнах, че макар нереален, този 
свят, за който пиша, пред-
ставлява огледало на нашето 
общество. Острата нужда от 
животоспасяващо лечение на 
така наречените „безсмъртни 
видове” и влошеното здраво-
словно състояние на човечест-
вото с постоянното открива-
не на нови болести е само един 
аспект от този паралел.

– Какви създания в книгата 
са призвани да бъдат без-
смъртни и защо им е необхо-
дима болница, нали са вечни?

– Безсмъртието не е призва-
ние, а характеристика на опре-
делени видове, които същест-
вуват заедно с човешкия вид. Те 
се движат сред нас, откакто 
свят светува, но ние не знаем 
за тях, защото визуално много 
приличат на хора. Само че те 
притежават и втора форма, 
която разкрива качествата на 

свръхестест-
вения им вид. 
Представете си 
върколак! В „Бол-
ница за безсмъртни 
създания” освен някои 
добре познати видове, 
като върколаци, вампири и 
вещици, съм добавила и няколко 
от мен, с които ще се запозна-
ете подробно в романа. Тези 
създания са харизматични, ин-
телигентни и, да, безсмъртни. 
Поне доскоро. През последните 
два века безсмъртните видове 
стареят, загубили са своята 
необикновена устойчивост на 
травми и инфекции и са изправе-
ни пред неизвестен фактор, 
който отнема най-ценната им 
характеристика – анатомична-
та особеност на организмите 
им да регенерират моментално. 
Ето как възниква идеята за 
Болницата!

– В отрицание на човешко-
то ли действат тези лекари 
– кръвопийци, които описва-
те, някой от тях не е ли поне 
малко милостив?

– В „Болница за безсмъртни 
създания” често виждаме тран-
сформация не само в чисто фи-

зически вид, а и в мислите, и в 
действията на героите. Нито 
един от тях не е крайно лош 
или добър, а се движи посто-
янно между двете състояния в 
зависимост от ситуацията, в 
която изпада. От едно и също 
създание можем да видим и жес-
токост, и милосърдие. Всеки 
от героите прави това, което 
смята за най-доброто, за да съх-
рани себе си и себеподобните.

– Тъй като вашата ис-
тория се развива в планина 
в покрайнините на София, 
помогна ли ви българският 
фолклор при изграждането на 
фентъзи образи? Например 
прочетох за един „екстракт 
от Вълче биле”?

– Не мисля, че българският 
фолклор ми е оказал влияние 
за тази история. Основата за 

измислените от мен образи 
– мантикор, некро-

мансър и нимфа 
– ми хрумна от 

една видеоигра, 
която играех 
в ранните 
си ученичес-
ки години. 
Употребата 

на споменатия 
„екстракт от 

Вълче биле” пък е 
съвсем произволна, 

без да бъде обмисляна. 
Написала съм първото нещо, 
което ми е дошло на ум, докато 
съм създавала онзи момент – 
както много често правя.

– Не мислите ли, че профе-
сията на лекаря се промени 
до такава степен, че вместо 
да лекува хората, той повече 
започна ги подобрява?

– Медицината безспорно се 
развива непрекъснато и днес 
лекуваме болести, които в 
миналото са били равнозначни 
на смъртна присъда. Същевре-
менно казват, че човечеството 
е по-болно от всякога. Ели-
минирали сме някои болести, 
водещи до ранна смърт, но пък 
честотата на хроничните 
заболявания расте. Хубавото 
е, че все повече хора осъзнават, 
че медицината няма как да ти 
помогне, ако сам не си помогнеш. 
Което значи пълна промяна в 
начина на живот, включително 
в мисленето.

Дълго време Александрина потиска импулса за 
писане, за да се отдаде напълно на лекарската си 
професия. Страстта ù към писането обаче е твърде 
силна, за да бъде игнорирана и преди няколко години я 
подтиква да се отдаде на това, за което мечтае от 
ученичка. Дебютният ù роман „Болница за безсмърт-
ни създания“ спечели конкурс за финансиране към 
Национален фонд „Култура“ и излезе през март тази 
година. Говорим с авторката за скритите послания и 
всичко, което я вълнува отвъд нейната книга.

Терапия за 

въображението и 

размисъл над вечни 

теми за душата дава 

книгата на Александрина 

Крушарска „Болница 

за безсмъртни 

създания“

Пълния текст на интервюто вижте в лира.бг
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*Картите за участие се получават само на касите в книжарници ХЕЛИКОН при еднократна покупка на издания на ЕГМОНТ на 
минимална обща стойност от 11,90 лв. Печати се предоставят при всяка покупка на издания на ЕГМОНТ на минимална обща 
стойност от 11,90 лв. Всяка карта с попълнени шест печата носи подарък – книга по избор („Удивителният свят на Земята“ 
или „Костенурки до безкрая“). Кампанията не включва онлайн продажби и е валидна от 02.04. до 02.06.2022 г. или до изчерпване 
на количествата от подаръците.

Вижте пълните условия на кампанията на www.egmontbulgaria.com.

ЗА ПОВЕЧЕ 
ИНФОРМАЦИЯ 
ПОПИТАЙ НА 
КАСАТА.
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Шмакофокци
Екатерина Рекубратска, 
Екатерина Тихова
изд. Изток-Запад
брой стр.: 48
цена: 17 лв.

Луд съм по 
Динозаврите 
изд. Издателство 
Архипелаг
брой стр.: 158
цена: 32 лв.

Къде е Уоли сега?
Мартин Ханфорд
изд. Миранда
брой стр.: 32
цена: 12.95 лв.

Щастие за деца 
Лео Борманс
изд. Timelines
брой стр.: 60
цена: 36 лв.

Кралско сърце 
Кн.1 Кралски коне
Яна Хох
изд. Егмонт
брой стр.: 320
цена: 16.90 лв.

Щипка магия
Мишел Харисън
изд. Лабиринт
брой стр.: 416
цена: 19.90 лв.

Наръчник  
на магьосника  
от Бруклин
Рик Риърдън 
изд. Егмонт
брой стр.: 192
цена: 12.90 лв.

Накрая и двамата 
умират
Адам Силвера
изд. Егмонт
брой стр.: 320
цена: 14.90 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Трансформацията на Уил 
Смит от хлапе от Филадел-

фия до една от най-известните 
рап звезди на своето време, а 
след това и една от най-големи-
те филмови звезди в история-
та на Холивуд е изключителна 
сама по себе си. Това обаче е само 
половината от историята.

Уил Смит се счита за 
победител в живота – и то 
напълно основателно: не само че 
неговият успех е без аналог, но и 
цялото му семейство се намира 
на върха на славата. Оказва се 
обаче, че осем последователни 
филма, оглавили класациите, 30 
млн. продадени албума, десетки 
награди и стотици милиони 
долари не са гаранция за щастие. 
Уил Смит осъзнава, че има да 
извърви дълъг път.

Тази автобиография е плод 
на проникновено пътуване към 
себепознание и равносметка на 
всичко, което волята може да 
донесе на човек, както и онова, 
което му отнема. Написа-
на с помощта на автора на 

световния бестселър „Тънкото 
изкуство да не ти пука” Марк 
Менсън, „Уил” е историята на 
една суперзвезда. Но и на един 
човек, който съумява да опознае 
истинската си същност. 
Малцина могат да си предста-
вят напрежението от това 
да се изявяваш на най-големите 
световни сцени, но идеята, че 
често трябва да преживеем 
голяма промяна, за да израснем 
като личности, е общовалидна. 
Съчетанието от дълбока мъд-
рост и удивителна житейска 
история поставя книгата, 
подобно на своя автор, в своя 
собствена категория.

Преводач е Цветелина 
Лакова.

Историята  
на суперзвезда

Здраве, енергия, красота. Всич-
ки се стремим към тях. Но 

знаем ли всъщност как най-доб-
ре да съхраним младостта и да 
подобрим значително качест-
вото си на живот? Първата 
стъпка е да се справим с дефи-
цитите в нашия организъм. А 
за това помага така нареченият 
биохакинг.

Биохакингът е най-новият 
и популярен метод, чрез който 
можем да поемем контрол над 
живота си и да пренастроим 
организма си така, че да живеем 
по-дълго и по-щастливо. В осно-
вата на биохакинга е умението 
да се вслушваме в тялото си и 
да избираме точната храна за 
нас, за да си набавим необходи-
мите полезни вещества и да 
се преборим с дефицитите.

Д-р Баранова детайлно 
описва как съзнателно да 
изкореним лошите навици и 
да възстановим здравето си, 
като внесем конкретни про-
мени в ежедневието и начина 
си на живот. Учи ни как:

 да разгадаваме и следва-
ме сигналите на тялото си

 да се храним правилно, 
за да приемаме нужните 
нутриенти

 да компен-
сираме липсата 
на жизненоважни 
витамини, минерали 
и хормони

 да препрограмираме 
собствените си метаболизъм и 
биохимия.

И най-важното, чрез тези 
лесни и бързи биохакове можем 
навреме да предотвратим мно-
жество заболявания. Вашето 
здраве е във вашите ръце. Започ-
нете грижата за него сега!

Здравето е  
в ръцете ви

Уил
Марк Менсън
изд. “Хермес”

400+32 стр. цв. пр. 29,95 лв.

Д-р ИРИНА БАРАНОВА е дерма-
толог и венеролог, съсоб-
ственик на мрежа от клиники 
и основател на първия онлайн 
курс по биохакинг – нова подо-
брена концепция за живот.

ЗА АВТОРА

Биохакинг
д-р Ирина Баранова
изд. “Ера”
240 стр., 16,99 лв.
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537
  стара цена 895 лв. 

НОВА:         лв.

Промоцията е валидна 
от 6.05.2022 до 4.06.2022 вкл. 

или до изчерпване на количествата 
в книжарници Хеликон. 

Кампанията не е валидна 
за онлайн покупки на Helikon.bg

ТЪРСЕТЕ В НАЙ-БЛИЗКИЯ

-40%

„Алени строфи от 
Аликанте” съдържа 

произведения, писани в 
периода 2013 - 2022. Кни-
гата включва 19 разказа, 57 
стихотворения и 10 кратки 
истории. Темите са най-разно-
образни, формите и стилове-
те - също. Писал съм в различни 
настроения, периоди от жи-
вота и часове на нощта, така 
че на непредубедения читател 
може да се стори, че вътре има 
творби на 10 различни автора 
:))) Публикувал съм повечето от 
тях в сайтове за литература 
и творческо писане. Най-вече 
в Writecraft, където пиша под 
творческия псевдоним Аликан-
те. Там те намериха изключи-
телно топъл прием още от 
самото начало. Имаше много ко-
ментари, дискусии и харесвания. 
Това ме увери, че си заслужава 
да продължа. И така неусетно 
минаха няколко години. Накрая 

реших да ги събера под един 
покрив и да ги издам, за да не са 
като самотни сирачета, пръс-
нати из интернет сайтовете.

Владимир Н. Караджов

Един монах и една жена, 
загубила най-милото, своята 

невръстна дъщеря, влизат в 
надпревара с времето и с опасни 
и властни хора.

Една тайна е пазена ревност-
но в продължение на повече 
от 2000 години. Секретни 
общества и влиятелни личнос-
ти, готови да стигнат до 
крайности, сблъскват своите 
интереси в земите на България. 

Древни тайни

Божият ген
Людмила Филипова
изд. “Enthusiast”
328 стр., 22 лв.

Защото тук е открит древен 
артефакт, който има силата да 
промени световния ред и възгле-
дите на милиони хора.

Има ли връзка между Иисус 
Христос и Йоан Кръстител 
и защо днес това е по-важно 
от всякога? Какво се крие зад 
историческия образ на Иисус? 
Кой всъщност е Предтечата и 
къде са открити единствените 
доказано автентични негови 
мощи? Защо те са така желани 
от масони, дарвинисти и могъ-
щи тайни служби от цял свят и 
какво може да разкрие извлечена-
та от тях ДНК? Съществува 
ли скрит код зад Розата на ком-
паса, Пентаграма на Венера, най-
старата писменост и иконата 
„Мадоната с щиглеца”? И защо 
важни ръкописи на Чарлз Дарвин 
изчезват мистериозно от биб-
лиотеката на университета в 
Кеймбридж? Има ли неразгадано 
послание в мистичните тек-
стове на песните от сборника 
„Веда Словена”? Древни загадки 
и тайни, останали засекретени 
хилядолетия наред в религия, 
архитектура и изкуство, започ-
ват да се разплитат и намират 
своите отговори, водещи към 
древните тракийски земи.

За да не са 
сирачета

Алени строфи  
от Аликанте

Владимир Н. Караджов
изд. “Фабер”

220 стр., 18 лв.
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Мей - Червената 
панда/ Чародейства 
изд. Егмонт
брой стр.: 64
цена: 8.99 лв.

Първи въпроси  
и отговори:  
Защо трябва  
да се обличаме?
изд. Фют
брой стр.: 12
цена: 12.90 лв.

Петсън и Финдъс 
майсторят количка 
Свен Нордквист
изд. Фют
брой стр.: 10
цена: 15.90 лв.

Весели игри с 
приятели добри. 
Картонена книга с 
весели стихове и 
вградена дрънкалка
изд. Фют
брой стр.: 10
цена: 10.90 лв.

 
Невероятната история 
за гигантската круша
Якоб Мартин Стрид
изд. Колибри
брой стр.: 104
цена: 28 лв.

Историите  
на Зайко от Долината 
на морковите
Тони Улф
изд. Фют
брой стр.: 64
цена: 12.90 лв.

Семейството. 
Какво е?
Софи Белие
изд. Пан
брой стр.: 24
цена: 5.90 лв.

Уини и Уилбър: 
Обикалят света
Валъри Томас 
и Корки Пол
изд. Timelines
брой стр.: 26
цена: 18 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Всички сме чували приказката, 
че монетата има две страни 

и че нищо не е само добро или 
само лошо. Кое от двете ще 
видим и ще подкрепим с пове-
дението си, е изборът, който 
според австрийския философ 
и психолог Виктор Франкъл 
ни прави свободни човешки 
същества. Но как това влиза в 
ежедневието ни и още по-важно 
– как да го покажем на децата си 
и да ги научим да избират и под-
крепят онази страна, която ще 

им отвори пространството 
на свободата, а това означава и 
на възможността за развитие и 
израстване?

На помощ идва дракончето 
Тео от новата книга „Един 
хубав ден. Един лош ден”. В нея 
са събрани две истории за едно и 
също драконче, които магически 
се превръщат в две книги – дос-
татъчно е само да завъртите 
книгата отпред назад.

Тео има дълга опашка, красив 
рог на главата и меко легълце, в 

което се сгушва вечер. А сутрин 
слънцето го гъделичка по носа, за 
да го събуди. Понякога това му 
харесва, друг път – не. Поняко-
га през целия ден се муси, друг 
път – не. Понякога се сърди, че 
не става на неговото, друг път 
намира решение. Точно като 
децата!

След като прочетат двете 
истории за дракончето, малки-
те читатели ще видят как една 
и съща случка може да ни накара 
да се усмихнем или да се намусим.

Емоционален шедьовър за за-
губата, надеждата, скръбта, 

прошката...
И за любовта, която лекува.
Eдна фатална грешка изпра-

ща Кена Роуан в затвора. Пет 
години по-късно тя е на свобода 
и се връща в града, където се е 
случил трагичният инцидент. 
Младата жена се надява да 
заживее отново с четиригодиш-
ната си дъщеричка. Но изглежда, 
че последствията от нейната 
постъпка са изгорили всички 
мостове към изкуплението и 
прошката, независимо от усиле-
ните ´ опити да се докаже.

Единственият човек, който 
не я е отхвърлил напълно, е 
Леджър Уорд – собственик на 
местен бар и връзката на Кена с 
дъщеря ´. Но ако някой разкрие, 
че той ´ помага, двамата риску-
ват да изгубят всичко.

Двете страни

Един  
хубав ден.  
Един лош ден
Анастасия Галкина
изд.  “Фют”
32 стр., 4,90 лв. 

Любовта, 
която лекува

Всичко започва 
в Африка...

Споменът за него
Колийн Хувър
изд. “Ибис”
296 стр., 15,90 лв.

Екип на ООН за оказване на 
помощ в малко село в Конго 

прави тревожно откритие. 
Непозната сила изравнява 
условията за еволюция. Мъжете, 
жените и децата се превръ-
щат в инертни, безчувствени 
създания. Заобикалящият ги 
природен свят – растения и 
животни – е станал по-хитър и 
хищен, развивайки се с експонен-
циални темпове. Коварното 
явление се разпространява из 
целия африкански континент, 
като заплашва останалата 
част от света. Но дали това е 
природно явление? Или някой го 
е проектирал?

Какво е накарало биосфе-
рата да изпадне в безпоря-
дък? Командир Грей Пиърс и 
„Сигма Форс” са подготвени 
за необикновеното и пазят 
света в безопасност. И все пак 

Царството на костите
Джеймс Ролинс
изд. “Бард”
528 стр., 17,99 лв.

дори тези блестящи и опитни 
научни воини не разбират какво 
стои зад този плашещ развой на 
събитията.
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