
Любимият разказвач на америка

опредеЛено има с какво да изненада

читатеЛя и този път.

 ISSN-1312-4161   www.helikon.bg  www.lira.bg

IS
S

N
-1

3
1

2
-4

1
6

1

БЕЗПЛАТНО МЕСЕЧНО СПИСАНИЕ   /  ЮЛИ 2022, ГОДИНА XIX, БРОЙ 209

За книгите и хората

ОТКЪДЕ ИДВАТ
КРИЛАТИТЕ ФРАЗИ?

ЗАВЪРШЕКЪТ
НА ТРИЛОГИЯТА

КРАЛИЦАТА НА
ЛЕТНИТЕ РОМАНИ





Верният тон на 
хубавите книги

Ри
су

нк
а 

М
ил

а 
Ян

ев
а

Промоцията е валидна 
от 03.07.2022 до 
01.08.2022 вкл. 

или до изчерпване  
на количествата 

в книжарници Хеликон.

-30%

ТЪРСЕТЕ В НАЙ-БЛИЗКИЯ

1397
лв.

стара цена

1995
лв.

Издател
ЛиРА.БГ

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

Редактор
Иван Голев

0878 803 139
Оформление и предпечат

Калина Равуцова

Печат Multiprint
тираж 30 000

Ако желаете вашите книги 
да се продават в „Хеликон“ 

в хартиен или  
електронен вариант, 
свържете се с нас на 

service@helikon.bg 
или на 02 4604081

Предвид месечната 
периодичност на списанието  

са възможни различия в цените 
на обявените тук заглавия  

и тези в книжарниците.



4

КЛАСАЦИИ ЮНИ  

ново остава нагоре надолу връща се

Безсмъртие
Ноам, син на Панноам, жи-

вее за първи път преди няколко 

хилядолетия (в края на Камен-

ната ера), в земя на потоци и 

реки, на брега на езеро, по-къс-

но превърнало се в море. Расте 

със смирение и уважение към 

Духовете, взима от природата 

само това, което е нужно. 

Подчинява се на установените 

от баща му закони в селището 

и съзрява като наследник на 

ръководния пост, докато не 

открива любовта... и всички 

нейни лица. Тя го тласка извън 

себеподобните, към самотен и 

идеален живот, в който намира 

хармония с изгреви и залези, 

със звездно небе и тръпнеща 

земя. Тя го връща и назад към 

хората, които обича. Връща го 

към зависимосттта от баща 

му, към дълбоките връзки с 

чичо и брат, към моралния 

дълг към хората от селището. 

Разкъсаната му душа между 

обич, гняв и тъга се опитва 

да заздравее, а природата му 

отговаря с апокалиптична 

намеса – вдига водите си и 

го запраща с най-близките му 

сред непознати води и земи. 

Успява отново да създаде 

общество, да изгради дълбоко 

емоционални връзки, които, 

след множеството загуби, го 

връщат към душевно равнове-

сие. Присъства на раждането 

на децата и внуците си... 

присъства и на тяхната кон-

чина. И тогава разбира, че не 

старее, че безсмъртието му е 

дадено, за да следва любимата 

си през вековете. 

РАЛИЦА МАРКОВА, 
ХЕЛИКОН СЪБОРНА

К Н И Ж А РЯ Т 
ПРЕПОРЪЧВА За книгите и хората

ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Пасиансът на 
архангелите
Мария Лалева
Книгомания

Виолета
Исабел Алиенде
Колибри

Живот в скалите
Мария Лалева
Книгомания 

Избрани истории
Георги Господинов
Жанет-45

Глина
Виктория Бешлийска
СофтПрес

По-добър човек
Луиз Пени
СофтПрес

Божият ген
Людмила Филипова
Enthusiast

Оризовата майка
Рани Маника
Бард

Времеубежище  
(твърда корица)
Георги Господинов
Жанет-45

Сребърният залив
Джоджо Мойс
Хермес

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1800 
лв.

2200 
лв.

1999 
лв.

2400 
лв.

1795 
лв.

1999 
лв.

1899 
лв.

2000 
лв.

1500 
лв.

2500 
лв.

Хората на Путин
Катрин Белтън
Сиела

Тънкото изкуство 
да не ти пука
Марк Менсън
Хермес

50 невероятни загадки
Слави Панайотов
Оз books

Подсъзнанието  
може всичко  
(ново допълнено издание)
Джон Кехоу
ИнфоДар

Да убиеш Ботев. 
Мистерии, спомени, лъжи
Искрен Красимиров
Колибри

Топ мистериите  
на България
Слави Панайотов
О3 books

Три безсмъртни класики: 
Към себе си; Владетелят; 
Изкуството на войната
Хеликон

Моята кухня.  
Здравословни рецепти
Силвена Роу
A&T Publishing

3

4

5

6

7

8

9

10

3290 
лв.

1595 
лв.

2299 
лв.

1490 
лв.

1800 
лв.

1899 
лв.

2195 
лв.

3499 
лв.

НЕХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Измамна реалност
Стойчо Керев
Бард

Когато тялото  
казва НЕ
Д-р Габор Мате
Кибеа

1

2
2199 

лв.

2000 
лв.
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 КЛАСАЦИИ ЮНИ

ново остава нагоре надолу връща се

Свят на индустрията

КРИСТИЯН АТАНАСОВ, 
ХЕЛИКОН БУРГАС

К Н И Ж А РЯ Т 
ПРЕПОРЪЧВАЗа книгите и хората

В първия си издаден роман 

Кърт Вонегът ни предста-

вя свят след поредната 

световна война, подобен на 

дистопичния свят в „1984“ 

от Джордж Оруел. Разликата 

тук е, че липсва контролът 

и надзираването над народа 

от правителството, вместо 

това машините са станали 

незаменима част от съвре-

менния живот, заменяйки 

работната ръка. Общество-

то е разделено по подобие на 

касти, но в същото време 

голяма част от хората оста-

ват безработни и недоволни 

поради новата Американска 

индустриална революция.

Съчетавайки хумор, 

сериозност, ирония и сар-

казъм, Вонегът ни разкрива 

жестоката реалност, която 

някой ден може да ни споле-

ти. Започваме да си задаваме 

въпроса кой кого контроли-

ра – ние ли сме господари 

на машините или те наши. 

Примесено с безкрайната 

човешка алчност, това може 

да доведе до нашето пълно 

робство – не само физиче-

ско, но и душевно. Имаме ли 

смелостта и надеждата да 

се опълчим или сме твърде 

зависими от технологията, 

която се е внедрила в наше-

то всекидневие?

ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ

Войната на две кралици
Дженифър Л. 
Арментраут
Егмонт

Порочна любов Кн.1  
от Порочни истории
Ана Хуанг
Егмонт

Прекършените Кн.2 
Привилегированите
Тижан
Егмонт

Любов край съседната 
врата
Хелена Хънтинг
Егмонт

Креолският призрак 
Кн.1 Магнолия
Мегън Марч
Егмонт

Куци коне
Мик Херон
Сиела

Под всяко друго име
Лорън Кейт
Сиела

Мимолетно прелестни 
сме на земята
Оушън Вуонг
Егмонт

Безсмъртната смърт  
Т.3 от трилогията 
Земното минало
Лиу Цъсин
Колибри

Свалката
Ел Кенеди
Сиела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2699 
лв.

1400 
лв.

1099 
лв.

2100 
лв.

1500 
лв.

1200 
лв.

1299 
лв.

1299 
лв.

1299 
лв.

1299 
лв.

ТИЙН КНИГИ

Дневникът на един 
Дръндьо Кн.16: На висота
Джеф Кини
ДуоДИЗАЙН

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

1

10

1990 
лв.

1990 
лв.

6 Пърси Джаксън и 
боговете на Олимп Кн.1: 
Похитителят на мълнии
Рик Риърдън
Егмонт 1290 

лв.

Дневникът на един 
Дръндьо Кн.1
Джеф Кини
ДуоДИЗАЙН

4

1990 
лв.

Накрая и двамата 
умират
Адам Силвера
Егмонт

5

1490 
лв.

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

1990 
лв.

Малкият принц  
Антоан дьо  
Сент-Екзюпери
Хеликон

495 
лв.

Добро момиче,  
лоша кръв
Холи Джаксън
Емас

7

1900 
лв.

Войната на таралежите
Братя Мормареви
Сиела

8

1490 
лв.

Един от нас лъже
Карън Макменъс
Егмонт

9

1490 
лв.

3
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КЛАСАЦИИ ЮНИ  

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 

КАРЛОВО ул. “Гурко” ¹ 10 033125080 helikon.karlovo@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

БЪЛГАРСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Пасиансът на 
архангелите
Мария Лалева
Книгомания

Живот в скалите
Мария Лалева
Книгомания 

Избрани истории
Георги Господинов
Жанет-45

Глина
Виктория Бешлийска
СофтПрес

Божият ген
Людмила Филипова
Enthusiast

Времеубежище  
(твърда корица)
Радой Ралин
Millenium

Жива
Ина Ясипова
Сиела

Радой Ралин. Събрано 
Юбилейно издание
Радой Ралин
Millenium

Аз още броя дните
Георги Бърдаров
Сиела

Любовен роман
Мира Радева
Екрие

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1800 
лв.

1490 
лв.

2500 
лв.

1400 
лв.

1500 
лв.

2400 
лв.

2200 
лв.

1899 
лв.

2000 
лв.

1500 
лв.
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Често пъти в общуването си 
ние използваме изрази като 

„ябълка на раздора”, „ахилесова 
пета”, „дамоклев меч”, „зарът е 
хвърлен”. И отлично разбираме 
какво означават те. Ала ако ни 
попитат как са възникнали, със 
сигурност бихме се замислили. 
Е, след прочита на тази чудесно 
написана книга това вече няма да 
е проблем.

Авторът ´, Владета 
Янкович, е известен сръбски 

политик, но наред с това и 
професор, философ, писател и ли-
тературен теоретик. Отлич-
ното му познаване на старата 
история и увлекателното му 
разказваческо умение си дават 
среща тук – в богато илюстри-
раната с цветни репродукции 
„Мъдрости от Античността”. 

Кратко, познавателно и не-
рядко с усмивка той ни разказва 
за произхода на най-известните 
древногръцки и римски крилати 

фрази. Потапя ни във време, за 
което си мислим, че е раждало 
само величие и слава. А всъщ-
ност изпълнено и с толкова 
баналности, колкото и нашето 
днес.

Тъй че имаме шанс! Току виж 
след 2000 години някои сме-
хотворни наши заключения се 
превърнат за наследниците ни 
във връх на мъдростта!

Преводач е Валентина 
Седефчева.

Откъде идват 
крилатите фрази?

Законът е свързващата нишка 
между трите истории в 

първия сборник с новели на 
Джон Гришам. Както и между 
всички негови творби. Но 
любимият разказвач на Америка 
определено има с какво да изне-
нада читателя и този път.

„Завръщане” ни отвежда в 
окръг Форд, за да се срещнем 
отново с адвокат Джейк 
Бриганс. Преди три години 
старият му приятел Мак 

Стафорд е откраднал стотици 
хиляди долари от обезщетение-
то на свои клиенти и е изчезнал 
безследно. Сега Мак изплува от 
сенките и се надява, че Джейк 
ще му помогне да се завърне у 
дома. Поне такъв е планът.

„Ягодова луна” е драмати-
чен разказ за младеж, осъден на 
смърт за убийство, което не е 
извършил. Адвокатът на Коуди 
обжалва присъдата години на-
ред, но напразно. Губернаторът 

на щата отхвърля молба-
та за помилване, подадена 
в деня на екзекуцията. В 
последния час от живота 
си Коуди има едно-един-
ствено желание.

„Спаринг партньори” 
е трагикомична история 
за двама адвокати,които 
наследяват правната кан-
тора на баща си, когато 
той влиза в затвора. Кърк 
и Ръсти се мразят и не си 
говорят. Даянта Брад-
шоу е посредник между 
враждуващите братя и 
управител на кантората. 

Само тя може да я спаси 
от разпад. Но на 

каква цена?
Преводач е 

Надежда Розова.

Мъдрости от Античността
Владета Янкович

изд. “Хеликон”
300 стр., м. кор. 19,95 лв.,  

тв. кор. 24,95 лв.

Три вълнуващи
истории

Непознати 
разкази 
от Маркес

Спаринг партньори
Джон Гришам

изд. “Обсидиан”
352 стр., 22 лв.

Когато е написал 
разказите в 

сборника, Габриел 
Гарсия Маркес е бил 
съвсем млад. Те са 
създадени между 
1947 и 1955 година. 
Публикувани са 
първо във вестник 
„Еспектадор”, а 
като книга са изда-
дени през 1972-ра, 
допълнена през 1974 година. 
Седем от тях (общо 14) не са 
публикувани никога досега на 
български език и в този том 
читателите ще имат въз-
можност за първи път да се 
запознаят с тях.

Какво е преживял 
20-годишният Маркес, 
когато е видял пуб-
ликуван във вестника 
първия от разказите 
си и отзивите за него, 
е описано подробно в 
спомените му „Да жи-
вееш, за да го разказваш”. 
Не е спестил и това, че 
не е имал пари дори да си 
купи един брой от новия 
вестник. Когато е написал 
последния разказ в книгата 
(1955), е бил на 28.

В този сборник читате-
лите ще могат да проследят 
с подробности началото на 
развитието на Габо като 
писател, стъпка по стъпка. 

Разказите са изключително 
интересни, психологически, 
някои от тях – езотерични и 
с много фантазия. Изпъстрени 
са и с хумор.

Очи на синьо куче
Габриел Гарсия Маркес
изд. “Лъчезар Минчев”

192 стр., 23 лв.

Новите разкази са:
„Ева е вътре в котката си” (1947)
„Тувал-Каин изковава звезда” (1948)
„Другото ребро на смъртта” (1948)
„Огорчение за трима сомнамбули” (1949)
„Как Натанаел прави посещение” (1950)
„Нощта на алкараваните” (1950)
„Един мъж идва в дъжда” (1954)
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По-добър човек
Луиз Пени
изд. СофтПрес
брой стр.: 464
цена: 19.99 лв.

Уин
Харлан Коубън
изд. Колибри
брой стр.: 400
цена: 25 лв.

Последното алиби
Дейвид Елис
изд. Бард
брой стр.: 496
цена: 19.99 лв.

Между два свята
Сюзан Редфърн
изд. Бард
брой стр.: 304
цена: 19.99 лв.

 
Мадам Изкушение - 
Кн.2 Магнолия
Мегън Марч
изд. Егмонт
брой стр.: 224
цена: 14.90 лв.

Мениджърът
Кристен Калихан
изд. Ера
брой стр.: 264
цена: 16.99 лв.

Под ябълковото 
дърво
Хармъни Върна
изд. Плеяда
брой стр.: 320
цена: 20 лв.

Лято край морето
Джени Хейл
изд. Хермес
брой стр.: 304
цена: 16.95 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

За авантюристите по душа
Бестселъровата  поредица 

пътеводители „101 от-
бивки” от пътешественика 
Иван Михалев се завръща на 
пазара, този път заредена с 
двойна доза адреналин, за да ни 
разкрие още 101 нови и малко 
известни дестинации, които 
да вдъхновят следващото ни 
пътуване.

Книгата е предназачена за 
авантюристите по душа. Оне-
зи, които винаги са готови 
за нови приключения и не се 
страхуват да тръгнат по 
неотъпканите пътеки – далеч 
от тълпите туристи, без 
маркировка и без табели. 

Локациите, които Иван 
Михалев събира сред страни-
ците на тази книга, крият 
много любопитни истории 
от миналото на България и ни 

отвеждат до места, които 
не само, че не фигурират в 
списъка на „100-те национал-
ни туристически обекта”, а 
и дори ги няма на повечето 
карти. 

Знаете ли, че до село Ку-
нино има пропастна пещера с 
уникални драперии по свода, 
определяни като лунни крате-
ри или „извънземни” цветя? 
Че в каньона на река Нечинска 
бара може да видите как е 
изглеждала земята по времето 
на динозаврите? А пещерите 
по поречието на река Искър 
крият тайни петроглифи, 
някои от които на повече от 
1000 години? 

Скални светилища и енер-
гийни места, които служат 
като „портали” към друго 
измерение; скрити пещери и 

скални лабиринти в най-ди-
вите части на българските 
планини; тайни водопади, 
бездънни вирове; балансирани 
камъни и девствени морски за-
ливи – това са само някои от 
невероятните места, които 
ви очакват в новия пътеводи-
тел. И които навярно дори не 
сте предполагали, че съществу-
ват у нас. 

Освен галерия с прекрасни 
авторски снимки, полезни 
инструкции и подробни 
описания на маршрутите в 
„101 отбивки: Адреналин” са 
поместени и GPS координати-
те на всяка една дестинация. 
Така със зареден телефон и 
пътеводителя под ръка всеки 
пътешественик може да е си-
гурен, че ще открие крайната 
си цел. 

101 отбивки: Адреналин
Иван Михалев
изд. “Сиела”
320 стр., 24, 90 лв.

Преди пет години животът 
на Марина спира. Отто-

гава тя се бори да премине през 
рутината на всеки следващ ден, 
но без следа от предишното 
´ аз.

Борис се опитва да намери 
себе си сред най-отдалечените 
и екстремни кътчета на света. 
Привидно доволен от живота, 
който живее, той не може 
да не се запита щастлив ли е 
наистина.

Древна реликва, изгубена в 
опустошителна война.

Съдбата ги среща сред 
суровата красота на Югоиз-
точна Турция и им поставя 
изпитание. Местните говорят, 

че бойци на ИДИЛ крият пляч-
косаните от древните храмове 
на Сирия антични съкровища 
в тъмните води на язовир 
Биреджик. Двамата тръгват по 
следата и попадат на мозайка, 
по-ценна от всичко, което са се 
надявали да открият.

Опасност дебне отвсякъде 
и всеки може да е враг, а Марина 
и Борис могат да вярват един-
ствено един на друг.

Път към себе си „Тайната от Апамея“ е 
пристрастяващо четиво, 
туптящо с ритъма 
на съвременния свят, 
осветен от отблясъците 
на миналото!

Доц. д-р Майя Василева,  
Нов български университет

Завладяваща амалгама от 
приключения, мистика и 
малко фантазия, поднесена 
чрез многопластови, 
красиви, човешки 
взаимоотношения и всичко 
това облечено в чудесен 
диалог – това е новата 
книга на Гергана Лаптева 
„Тайната от Апамея“.

Проф. Георги Рачев, 
Софийски университет  
„Св. Климент Охридски”

Тайната от Апамея
Гергана Лаптева

изд. “Егмонт”
480 стр., 19,90 лв.
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Милионите му почитатели 
мислеха, че го познават – 

„той е гласът на света”,  той 
е „човекът, който имаше най-
великата работа и най-великия 
живот”.

Когато за написването на 
„Антъни Бурдейн. Разказаната 
биография” Лори Уливър, него-
вата дългогодишна асистентка 
и сътрудничка, интервюира 
91 души, които са го познавали 
добре, тя осъзнава, че нещата 
невинаги са такива, каквито 
изглеждат, и че тя самата е 
виждала „само част от лич-
ността на Тони Бурдейн, само 
част от противоречивата му 
същност”.

За първи път в тази книга 
авантюристът, който показа 
на милиони вкуса на живота и 
чистата наслада, оживява като 
истински пълнокръвен човек. 
Човек изтъкан от противоре-

чия – космополитен и интро-
вертен, забавен и саркастичен, 
прям и много пъти циничен, 
изключително харизматичен и 
едновременно с това социално 
непохватен. Човек, който прес-
ледва славата, докато бяга от 
нея. Понякога самотен,често 
в битка с вътрешните си 
демони.

Авторката разговаря със 
семейството му – брат му, 
покойната му вече майка, двете 
му бивши съпруги,  дъщеря му 
Ариан, с негови близки при-
ятели, партньори, колеги и 
издатели. Техните истории за 
Тони, споделени след смъртта 
му, са искрени и пълнокръвни, 
сърцераздирателни, вбесяващи, 
но са разказани без притеснения 
и без спестени  от куртоазия 
подробности. 

С тази своеобразна биогра-
фия съпреживяваме метаморфо-

зите, през които  е преминал 
Бурдейн – от любопитно 
дете и бунтовен тийнейджър 
до младия пристрастен към 
хероина готвач, който винаги 
е искал да стане писател. 
Еволюцията му от създаването 
на „Поверително от кухня-
та”, заснемането на „Cook’s 
tour”, „No reservations” и „Parts 
unknown” до превръщането 
му в световна знаменитост. 
Славата, която не му понася, 
напрежението в живота му и 
крахът на двата му брака.

Подредени хронологично, 
всички тези спомени обрисуват 
една нова, ярка личност, един 
по-завършен образ  на  забележи-
телен човек със забележителен 
живот и разкриват кой е Антъ-
ни Бурдейн, какво го е движило 
и какво го е вдъхновявало.

В тази книга ще се запознае-
те с него.

Поверително за Антъни

Антъни Бурдейн. 
Разказаната биография
Лори Уливър
изд. “Кръгозор”
400 стр., 40 лв.

Кралицата на летните 
романи Елин 

Хилдебранд 
се завръща 
със „Златно-
то момиче” 
– зряла, осмис-
лена история 
за изборите в 
живота и за това, 
че хората, които 
губим, никога не ни 
напускат, стига да сме 
ги обичали истински. 

В един перфектен юнски 
ден на райския остров Нан-
тъкет Вивиан Хау, не твърде 
известна авторка на роман-
тични книги и майка на три 
деца, е ударена от кола близо 
до дома си. Тя се пренася в От-
въдното, където научава, че ´ 
е дадено едно последно лято, в 
което да продължи да наблюда-
ва живота на най-близките си. 
И че ще има право на цели три 
свръхестествени побутвания, 
за да им помогне в трудни мо-
менти… А децата ´ определено 
имат нужда от помощ, както 
Виви скоро ще разбере – защо-
то са крили досега най-неочак-
вани тайни от нея.

Ала нито Виви, нито 
полицията знае кой е бил зад во-

лана при фаталния инцидент и 
разследването ще разбуни целия 
остров. Тревожи я и как ще 
се приеме последната ´ книга, 
„Златното момиче”, посвете-
на на съкровена изгубена любов 
от нейната младост. Но 
истината винаги изплува – и 
смъртта ´ става катализатор 
на драматични промени в 
живота на нейните близки. А 
помощта от небето опреде-
лено няма да е достатъчна да 
се решат всички натрупани 
проблеми.

Президентът на САЩ е по-
чинал неочаквано и хиляди 

опечалени наблюдават процеси-
ята по улиците на Вашингтон. 

Мишена: Правителството
Снайперист нанася съкру-

шителен удар в сърцето на 
столицата – виден сенатор е 
убит пред дома му. На съпруга-
та на Алекс Крос, 

наскоро повишена в началник 
на детективите във вашинг-
тонската полиция, е поставен 
ултиматум – да разреши случая 
бързо, за да докаже, че заслужава 
поста си.

Мишена: Алекс Крос
Алекс предчувства, че убий-

ството е само началото на 
много по-мащабен план. Твърде 
скоро този страх се сбъдва. 

Ужасяваща поредица от 
събития хвърля 

правител-
ството и 
цялата страна 
в хаос.

Залогът ни-
кога не е бил по-
висок за Алекс 
Крос. Смелост-
та и лоялността 
му са поставени 
на изпитание в 
най-важния случай 
в живота му.

Мишена – 
лидерът на 
нацията

Готови 
за лятото

Златното момиче
Елин Хилдебранд

изд. “Сиела”
456 стр., 19,90 лв.

Мишена: Алекс Крос
Джеймс Патерсън

изд. “Хермес”
360 стр., 17,95 лв.



  КНИЖАРНИЦА

11

ВАСИЛ ПОПОВ е автор на разкази и романи, базирани на български 
митове и легенди. През годините творбите му са отличавани в 
редица литературни конкурси, като „Таласъмия“ на клуб Уибробия, 
литературния конкурс на списание „Shadow Dance“ и конкурса на 
„Сборище на трубадури“ на името на Агоп Мелконян. Неговият 
аудиосериал „Мамник“ е победител в Storytel Studio – първия по рода 
си конкурс в България за оригинален аудиосериал.

ЗА АВТОРА

Самият Стефан Цвайг си е 

задал този въпрос, вдъхновен 

от Балзак, който е смятал 

Жозеф Фуше (1759-1820) за 

най-интересния психологичес-

ки типаж на 19 в. Така, разкъс-

ван от противоречивите 

мнения за него, но подтикван 

от желание да го осветли 

за поколенията, през 1929 г. 

в Залцбург талантливият 

австрийски писател създава  

романизирана биография на 

един не по-малко умен фран-

цузин  –  „гений на задкулис-

ните игри и шпионажа“, как-

то четем на корицата. Дори 

само заради нея препоръчвам 

новото издание на книгата на 

Стефан Цвайг в хубавия стар 

превод на Димитър Стоевски. 

Защото няма по-подходя-

ща маска, или завеса с цве-

товете на френското знаме, 

зад която да наднича Жозеф 

Фуше. Той е непроницаема-

та физиономия на Франция, 

двуликият Янус, оцелял през 

всички режими и движения, 

които са съществували по 

време Френската революция, 

Луи XVIII и Наполеон. 

Властолюбив, лицемерен 

и хлъзгав, Жозеф Фуше сменя 

политическата си окраска 

като хамелеон. Върти се 

натам, накъдето духа вятъ-

рът. Болнав и невзрачен, той 

има склонност към точните 

науки, затова след дипломи-

рането си е учител по физика 

и математика. От духовник 

изведнъж става 

революционер, проповядва 

атеизъм, но се жени в католи-

ческа катедрала, мрази арис-

тократите, конфискува иму-

ществото на богатите, пък 

сам трупа пари. В качеството 

си на министър на полицията 

въвежда тайните досиета 

и превръща доскорошния си 

съмишленик Робеспиер във 

враг. Милее за народа, а праща 

хиляди на гилотината. 

С характерния за стила 

си драматизъм и витиева-

ти фрази, Стефан Цвайг не 

изпуска юздите на своя герой. 

Придържайки се към фактите 

от живота на Жозеф Фуше, 

писателят сякаш казва – 

исках да го измисля, но прок-

летникът съществува! За нас 

остава да припокрием образа 

му със съвременен политик и 

да внимаваме такъв да не ни 

управлява.

ЛЮДМИЛА ЕЛЕНКОВА 
РАДИО „ХЕЛИКОН“

Защо да го познаваме?

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Ад 
Данте Алигиери
изд. Колибри
брой стр.: 360
цена: 42 лв.

Морал
Тадеуш Доленга-
Мостович
изд. Хермес
брой стр.: 352
цена: 19.95 лв.

Възлюбена
Тони Морисън
изд. ИнфоДар
брой стр.: 328
цена: 19.90 лв.

Червените орхидеи  
на Шанхай
Жюлиет Морийо
изд. Сиела
брой стр.: 464
цена: 19.90 лв.

 

Хотел Савой. Съдбата 
на едно семейство
Максим Вал
изд. Унискорп
брой стр.: 272
цена: 18.50 лв.

Мария Калас
Мишел Марли
изд. Емас
брой стр.: 360
цена: 19.90 лв.

Семейство Лайънс 
и тайните на 
библиотеката
Фиона Дейвис
изд. Кръгозор
брой стр.: 320
цена: 20 лв.

Повелителката  
на книгите
Карън Хокинс
изд. Сиела
брой стр.: 412
цена: 20 лв.

Сборникът „Вълчи 
разкази” разкрива 

дивия балкански дух, на-
селяващ Трънските земи, 
където се преплитат ис-
тория и фолклор, истина 
и легенда, любов и омраза. 
Заслепени от своите 
амбиции и копнежи за 
любов, справедливост и 
свобода, героите на разка-
зите се оказват изправени 
пред избора да загърбят 
собствените си желания 
и да останат човеци или 
да престанат да 
бъдат себе 
си, та да се 
превърнат във 
вълци. Защото 
в едно смутно 
време, като 
кърджалийското, 
се раждат не само 
герои. Раждат се и 
зверове.

Страсти 
из Трънските 
земи

Вълчи разкази
Васил Попов
изд. “Ерове”

391 стр., 18 лв.



Промоцията е валидна от 01.07. до 28.07.2022 г. вкл. или до изчерпване на количествата в книжарници Хеликон. Кампанията не е валидна за онлайн покупки на Helikon.bg

Книжно лято

стара цена 
15,00 лв.

-20%

1200
лв.

стара цена 
18,00 лв.

-15%

1530
лв.

стара цена 
16,95 лв.

-30%

1187
лв.

стара цена 
19,90 лв.

-10%

1791
лв.

стара цена 
10,95 лв.

-30%

767
лв.

стара цена 
16,00 лв.

-15%

1360
лв.

стара цена 
14,99 лв.

-15%

1274
лв.

стара цена 
24,99 лв.

-15%

2124
лв.

стара цена 
15,95 лв.

-20%

1276
лв.



Промоцията е валидна от 01.07. до 28.07.2022 г. вкл. или до изчерпване на количествата в книжарници Хеликон. Кампанията не е валидна за онлайн покупки на Helikon.bg

-10%
-15% -20%

-30%

стара цена 
20,00 лв.

-10%

1800
лв.

стара цена 
18,95 лв.

-30%

1327
лв.

стара цена 
17,95 лв.

-15%

1526
лв.

стара цена 
17,95 лв.

-15%

1526
лв.

стара цена 
15,99 лв.

-30%

1119
лв.

стара цена 
18,00 лв.

-20%

1440
лв.

стара цена 
15,95 лв.

-20%

1276
лв.

стара цена 
20,00 лв.

-10%

1800
лв.

стара цена 
19,00 лв.

-10%

1710
лв.
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Свещените места 
на България. 
Енциклопедия 
Колектив
изд. Книгомания
брой стр.: 704
цена: 49.90 лв.

Мечта по  
Южния кръст
Симеон Идакиев
изд. Вакон
брой стр.: 262
цена: 20 лв.

Survival. II част: 
Самозащита при 
нападение и навици  
за лична безопасност 
от кражби
Юрий Кормушин
изд. Атеа Букс
брой стр.: 224
цена: 17.50 лв.

Животописи на велики 
художници, скулптори 
и архитекти. Том 2 
Джорджо Вазари
изд. Изток-Запад
брой стр.: 224
цена: 29 лв.

 
 

Имало едно време  
в Холивуд
Куентин Тарантино
изд. Кръг
брой стр.: 432
цена: 28 лв.

Луи Вюитон.  
Историята на един 
култов моден бранд
Карън Хоумър
изд. Hybrid books
брой стр.: 156
цена: 19.90 лв.

Ханибал.  
Биография 
Филип Фрийман
изд. Прозорец
брой стр.: 216
цена: 29 лв.

Кралицата 
Матю Денисън
изд. Сиела
брой стр.: 340
цена: 39.90 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Полша, 1942 година. Сади 
Голт живее с родителите 

си в Краков по време на Вто-
рата световна война. Когато 
нацистите „прочистват” 
улиците на гетото, Сади и 
бременната ´ майка успяват да 
избягат в подземните тунели 
на града. Ела Степанек е от за-
можно семейство и живее от-
носително спокойно, защото 
доведената ´ майка е в добри 
отношения с немските окупа-
тори. Един ден тя забелязва 
движение през решетката на 
уличната шахта до пазара. А 

когато любопитството ´ я 
провокира да се доближи, Ела 
открива, че в подземните 
тунели се крие момиче.

Ела започва да помага на 
Сади, но с напредването на 
войната, животът и на двете 
ще бъде подложен на изпита-
ние.

„Жената със синята звезда” 
от Пам Дженоф е трогате-
лен роман за войната, която 
променя хората, и за човеч-
ността, която намира начин 
да оцелее. История за силата 
на приятелството и емпатия-

та, която задвижва механизма 
на спасението и прави така, 
че в най-тежките моменти 
някой да подаде ръка на онзи, 
който има най-голяма нужда. 
Завладяващ разказ за битката 
между страха и доблестта, 
между отчаянието и надежда-
та, в който благородството 
надделява и любовта и добро-
детелта успяват да извоюват 
обратно свободата. Но преди 
всичко „Жената със синята 
звезда” е роман за избора – 
какви искаме и какви можем да 
бъдем.

Трогателна история

Жената със синята звезда 
Пам Дженоф
изд. “Софтпрес”
336 стр., 19,99 лв.

Само половин година след 
появата му във Франция, а 

след това в Германия, Италия 
и Гърция, издателство „Факел 
експрес” пуска в превод на 
Александра Велева дългоочак-
вания най-нов роман на Уелбек 
– „унищожение”. Точно така – с 
малки букви според волята на 
автора!  Годината е 2027-а, пре-
зидентът на Франция е  в края 
на втория си мандат, подгот-
вят се избори, в които той не 
може да участва. Главният герой 
Пол Резон е висш чиновник в 
министерството на икономи-
ката и приближен на изключи-
телно успешния негов министър 
Брюно Жюж, когато френското 
разузнаване тръгва по следите 
на мистериозни уеб хакери, 
които излъчват технологично 
усъвършенствани видеоклипо-
ве със странни криптирани 
съобщения. Така героят става 
неволен свидетел и участник в 

разследването на серия зага-
дъчни атентати, чиято цел е 
краят на човечеството – от 
взривяването на складове за 
съхраняване на замразена сперма 
до потапянето на гигантски 
контейнеровози от Китай и 
кораби със стотици бежанци в 
испански води. 

Повествованието е с 
множество сюжетни линии и не-
зависимо от тяхната динамика 
тече плавно и на пръв поглед 
спокойно на фона на заплетени 
семейни драми, политически 
интриги и терористични 
дейности. Най-неочаквани в 
него, но и характерни за такива 
„експерти по световния упа-
дък”, както наричат Уелбек, са 
сцени и описания на съвремен-
ната действителност, която 
не спира да възпроизвежда ред 
маргинални философски течения 
и човеконенавистни теории 
от близкото минало. От  

върховете на властта, където 
действащите лица са напълно 
разпознаваеми, през дъното на 
човешката безпомощност и 
страдание по болници и старчес-
ки приюти, цинизма на полити-
ческите елити и покварата на 
обслужващата ги журналистика, 
авторът ни води до разтърсва-
щата лична история на неговия 
герой.  

Малцина са писателите от 
породата на Уелбек, които са в 
състояние да свържат толко-
ва майсторски интимното с 
колективното, язвителното 
със сериозното, мимолетното 
с вечното, надеждата със стра-
данието. Този път  парижкият 
отшелник явно не се подиграва 
със света и е напълно сериозен с 
предупрежденията си. 

„Приказка, дяволски присъща 
на Уелбек”, както пише френска-
та критика.  И тя вече е ръце-
те на българските читатели.

Краят на човечеството

унищожение 
Мишел Уелбек
изд. “Факел експрес”
644 стр., 33 лв.



стара цена 
29,95 лв.

-10%

2696
лв.

стара цена 
25,00 лв.

-15%

2125
лв.

стара цена 
24,95 лв.

-20%

1996
лв.

стара цена 
35,00 лв.

-15%

2975
лв.

стара цена 
15,90 лв.

-20%

1272
лв.

стара цена 
29,95 лв.

-10%

2696
лв.

стара цена 
22,00 лв.

-30%

1540
лв.

стара цена 
18,90 лв.

-10%

1701
лв.

стара цена 
14,95 лв.

-30%

1047
лв.

Промоцията е валидна от 01.07. до 28.07.2022 г. вкл. или до изчерпване на количествата  
в книжарници Хеликон. Кампанията не е валидна за онлайн покупки на Helikon.bg

Биографии 
-10%

-15%

-20%
-30%
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Привързани
Амир Левин, 
Рейчъл Хелър
изд. Изток-Запад
брой стр.: 264
цена: 19.99 лв.

Практикум по 
автентична астрология
Джон Фроули
изд. Лира Принт
брой стр.: 280
цена: 20 лв.

Рационалност
Стивън Пинкър
изд. Изток-Запад
брой стр.: 304
цена: 25 лв.

Кислородът
Патрик Макюън
изд. Кибеа
брой стр.: 462
цена: 23 лв.

 

Човешкият мозък в 
епоха на катаклизми
Игор Прокопенко
изд. Бард
брой стр.: 240
цена: 17.99 лв.

Жозеф Фуше. Геният 
на задкулисните игри 
и шпионажа
Стефан Цвайг
изд. Рива
брой стр.: 280
цена: 17.90 лв.

История на 
войните 19: 
Войните на 
Карл Велики
Никола Дюлгеров
изд. Millenium
брой стр.: 254
цена: 18 лв.

Османските 
потайности: 
Харемът
Ибрахим Карахасан-
Чънар
изд. Рива
брой стр.: 384
цена: 20 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Детектив с нюх за рев-
ност е по петите на мъж, 

заподозрян в убийството на 
своя брат близнак; боклукчия 
се мъчи да навърже събитията 
от предната тежка нощ и да 
открие истината за прия-
телката си; мъж изповядва 
как е превърнал в оръжие на 
убийство плик шоколадови 
бонбони; таксиметров шофьор 
намира в служебната си кола 
обицата на съпругата си и 
подозренията го заливат; дали 
внезапната химия между двама 
пътници на полет за Лондон 
предвещава любов... или нещо 

далеч по-злокобно; писател 
на бестселъри се озовава пред 
дулото на пистолет, държи го 
бившето гадже на приятелка-
та му. Причината? Познахте: 
непоносима ревност.

В този впечатляващ сбор-
ник Ю Несбьо е събрал седем 
разказа, обединени от темата 
за най-универсалното човешко 
чувство наред с любовта – 
ревността. Основателна или 
безпочвена, тя вгорчава живо-
та на неговите герои, омотава 
ги в примката на собствените 
им страхове, изважда на по-
върхността най-тъмните им 

помисли и инстинкти. Нещо 
повече: ревността ги заслепява 
и ги подтиква към злодеяния. 
Защото, както казва авто-
рът, „бесът на ревността 
– точно като влюбването – е 
лудост, която тласка хората 
да правят неща, които не са и 
сънували”.

Преводач е Ева Кънева.

Най-универсалното чувство

Ревност и други истории
Ю Несбьо

изд. “Емас”
272 стр., 18 лв.

Разследващият журналист 
и бивш кореспондент за 

„Financial Times” в Москва Кат-
рин Белтън разкрива неразказана-
та история за задкулисните игри 
на Владимир Путин и групата 
агенти на КГБ около него.

Разследване за това как 
Путин успява да подкопае ико-
номиката и правната система 
в Русия и разширява обхвата на 
Кремъл в САЩ и Европа.

Война в Украйна. Намеса в 
американските избори. Спонсо-
риране на крайни политически 
движения в Европа. Изкупуване 
на безброй луксозни имоти по 
света и особено в британската 
столица, заслужила неласкавото 
прозвище Лондонград. Корумпи-
ране на демокрацията навсякъде, 
където е възможно. В послед-
ните години управлението на 
Владимир Путин фокусирано се 
опитва да създаде нова история 
и различна реалност за руския 
народ и да разруши отвътре 
основите на западните демокра-
тични институции.

Но как стана така, че малка 
група от КГБ успя да задържи 
позиции при разпадането на Съ-

ветския съюз, да си върне власт-
та, да открадне богатствата 
на Русия и да ги използва, за да 
опита да отмъсти за загубата 
в Студената война?

В „Хората на Путин” 
Катрин Белтън документира 
смайващото заграбване на 
властта и превземането на пра-
восъдната система от страна 
на Владимир Путин и неговите 
колеги и приближени. Белтън 
години наред е имала вътрешен 
достъп до ключови фигури в 
периода на установяване на 
Путиновата власт и описва с 
детайли как новата генерация 
лоялни олигарси заменя дейст-
ващите с размах предприемачи 
от Елциновата ера. Точно тези 
олигарси след това проникват в 
САЩ и Европа като проводни-
ци на кремълското влияние.

Резултатът е страховит 
реванш за КГБ – история, 

започнала сред разпадането на 
Съветския съюз, когато умело 
изградена мрежа от оперативни 
агенти присвоява милиарди 
долари от икономиката на 
глобалната суперсила, които 
след това са използвани, за да 
бъде върната обратно властта 
в ръцете на службите; за заграб-
ване на могъщи предприятия; за 
смазване на всеки опозиционен 
глас; и в крайна сметка за нова 
атака към Запада, включително 
и чрез оплитане в мрежите 
си на един бъдещ американски 
президент.

От Москва до Лондон, от 
Швейцария до Бруклин, от Па-
риж до София – навсякъде могат 
да бъдат открити хората на 
Путин: приказно богати, наглед 
недосегаеми, послушни марио-
нетки на властелина на Кремъл.

Преводачи са Васил Сотиров 
и Любомир Мартинов.

Зловещата шайка

Хората на Путин
Катрин Белтън
изд. “Сиела”
704 стр., 32,90 лв.
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Една държава с 4 официални 
езика и 26 кантона, Швей-

цария е известна с качествения 
си шоколад, сиренето на дупки, 
часовниците и банките си. Но 
може ли някой да се похвали, че я 
познава отвъд тези клишета?

Знаете ли защо швейцарците 
са богати, здрави и щастливи?

Защо е безсмислено да си 
говорите с тях за пари или за 
времето?

Как се ходи на гости у швей-
царец?

Как се провеждат местните 
избори?

Кои са най-гениалните швей-
царски изобретения, за които 
не сте и подозирали?

И защо в страната на неут-
ралитета всеки притежава 
пистолет?

„Швейцария – сърцето на 
Европа” ни повежда на увлека-
телно пътешествие из най-от-
крояващата се и криворазбрана 
държава. Швейцария е страна 
с богата история, културни 
противоречия и спиращи дъха 

природни гледки, където тра-
дицията и иновацията вървят 
ръка за ръка... Време е да разбием 
митовете и да разберем какво 
наистина означава да бъдеш 
швейцарец!

Главен инспектор Гамаш се 
завръща в Sûreté du Québec. 

На пръв поглед старият пост 
му пасва като ръкавица, но ско-
ро се оказва, че за да се справи 
с новите предизвикателства, 
ръкавицата трябва да е желязна. 
След като веднъж си стоял най-
отгоре, тези отдолу трудно 
те приемат за равен. След като 
години наред някой те е следвал, 
изглежда почти невъзможно да 
те поведе. Дори ако този някой 
ти е по-близък от син. Дори 
ако е Жан Ги Бовоар. Краткият 
срок, в който Гамаш и Бовоар са 
принудени да си поделят ръко-
водството на отдел „Убий-
ства”, се оказва катастрофален. 
Не заради отношенията им, а 
заради заплахите отвън.

Квебек е изправен пред 
чудовищно наводнение, в соци-
алните медии валят непрес-
танни атаки срещу Гамаш, а 
трагичното изчезване на една 
млада жена е поредният случай, 
който се нуждае от щателно 
разследване. И когато наводне-
нието довлича в покрайнините 
на Трите бора труп, за Арман 
Гамаш става все по-трудно да не 
приема престъплението лично.

Докато се опитва да е крач-
ка напред във всяка от кризите, 
той все по-често мисли за 
човешката природа, за „Моби 
Дик” и истините, примесени с 
коварство. А в сърцето му без-
милостно тупти един въпрос: 
Какво би направил, ако убиецът 
на собственото ти дете оста-
не ненаказан?

Завръщане Нека разбием 
митовете

По-добър човек
Луиз Пени
изд. “Софтпрес”
464 стр., 19,99 лв.

Швейцария - сърцето на Европа
Дикън Бюс
изд. “Ера” 
376 стр., 17,99 лв.

Корона кризата го направи 
съвсем очевидно: още в на-

чалото на 2020 г. фасадата на за-
падните демокрации се пропука. 
При овладяването на пандемия-
та управляващите прибегнаха 

почти без изключение до от-
кровено авторитарни методи, 
а тяхното прилагане прерасна 
в заговор на световния елит, 
който засенчи всяка „теория на 
конспирацията”.

Нищо не е разкривало с така-
ва яснота истинската функция 
на бюрократичната държава, 
както въпросната криза. Улрих 
Мис предоставя думата на 
международни експерти от 

различни области. Те разглеж-
дат от различни ъгли „новото 
нормално”, което глобалистите 
от финансовия свят и Све-
товния икономически форум са 
предвидили за човечеството: 
един дигитализиран, контро-
лиран, трансхуманен и напълно 
обезчовечен свят. Необходимо 
е да задълбочим своя анализ и да 
използваме всяко знание като 
оръжие за съпротива.

Да се съпротивляваме!

Великото зануляване. 
Светът на 2030 г. 
Улрих Мис (съставител)
изд. “Катехон/Изток-Запад”
280 стр., 17,90 лв.

Парвати напуска родния 
Цейлон, за да се омъжи за 

богат бизнесмен в Малайзия. 
Наивното младо момиче се 
научава да изпълнява ролята 
на изтънчена господарка на 
луксозно имение. Осиновя-
ва извънбрачното дете на 
съпруга си и гледа Рубини като 
собствена дъщеря – щедра 
постъпка, възнаградена с дълго-
очакван син.

Но в живота на Парвати 
липсва страст и тя жадува за 
пламенна любов. При окупаци-
ята на Малайзия през Втората 
световна война японците кон-
фискуват имението. Съпругът 
´ умира и Парвати е принудена 
да приеме протекцията на 
японския генерал, отнел дома ´.

И нейният враг се превръ-
ща в любовника, за когото 
винаги е копняла...

Пламенна любов

Японският 
любовник
Рани Маника
изд “Бард”
336 стр., 19,99 лв.
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Весели цветове, 
любопитни пръстчета! 
Червено  
изд. Фют
брой стр.: 10
цена: 8.99 лв.

Кой се крие тук? 
В морето 
(Погледни 
под капачето!)
изд. Фют
брой стр.: 14
цена: 8.90 лв.

Моята първа книга 
за емоциите: 
Страх ме е!
Лилия Русанова, 
Милена Миткова
изд. Пан
брой стр.: 12
цена: 8.90 лв.

Познай колко много 
те обичам
Сам Макбратни
изд. Enthusiast
брой стр.: 32
цена: 18 лв.

Юнак Зайо: 
Три приказки 
с картинки 
от художника 
Вадим Лазаркевич 
изд. Миранда
брой стр.: 47
цена: 17.95 лв.

Пазителят на сънища
Робърт Ингпен
изд. Лабиринт
брой стр.: 34
цена: 19.90 лв.

Мунка малката 
маймунка
Леда Милева
изд. Миранда
брой стр.: 56
цена: 17.95 лв.

Пикникът на Питър 
Биатрикс Потър
изд. Труд
брой стр.: 12
цена: 14.99 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Любознателният чита-
тел, който се обръща 

към себе си, задавайки си 
въпроса „Кой съм аз?”, ще 
открие в тази книга важни 
напътствия за дългия и 
предизвикателен процес на 
себеопознаването.

Благодарение на практич-
ни примери от всекидневи-
ето и анализирайки какво 
мисли, казва, чува, вижда или 
чувства, той ще научи много 
за себе си. Дори наблюдение-
то на облеклото или на мяс-
тото, където живее, може 
да хвърли светлина върху 
личността му.

Лиз Бурбо описва в детай-
ли и значението на формата 
на тялото на човек, а повече 
от 250 неразположения и бо-
лести са обяснени от гледна 
точка на тяхната метафи-

зична същност, като по този 
начин се дава възможност да 
бъдат открити първопри-
чините им. В резултат 
имаме изцеление, подо-
бряване на качест-
вото на общуване 
между хората 
и на живота 
като цяло. И 
достигане до 
една по-добра 
форма на нашия 
Аз. 

Тази книга ще помогне на 
всеки да опознае себе си и да 
открие необикновения човек, 
който се крие в него. А така 
ще ни бъде много по-лесно 
да се обичаме и да раздаваме 
любовта си на хората и на 
света.

Преводач е Гергана Соко-
лова.

Кой си ти?
Лиз Бурбо
изд. “Enthusiast”
272 стр., 20 лв.

Една книга не стига за тази 
малка история за големите 

въпроси. Какво е едно семей-
ство? Какво е един хокеен 
клуб? Какво е една общност? И 
какво сме готови да жертваме, 
за да ги защитим?

Минали са две години, от-
както се случи онова, за което 
никой не иска да мисли. Всички 
се опитваме да продължим 
напред, но в този край на 
гората има нещо, което така и 
не ни позволява да го направим. 
Ние сме град с мъка в сърцето 
и насилие във въздуха, обичаме 
приказки с щастлив край, но 
дълбоко в себе си от самото 

начало знаехме, че този няма да 
е такъв.

Всичко започва с буря и 
приключва с огън. Някой, кой-
то дълго време е бил далеч, се 
прибира. Някого го погребват. 
Някой се влюбва, някой мечтае 
за НХЛ, някой мечтае за отмъ-
щение. Някой спи гръб до гръб 
с най-добрата си приятелка, 
някой се опитва да закърпи 
брака си и някой – да спаси 
децата си. Някой мрази, някой 
се бие, някой грабва огнестрел-
но оръжие и се отправя към 
хокейна зала.

Не всичко, за което сме се 
борили, ще оцелее. Не всички, 

които обичаме, ще остареят.
Така че какво е едно семей-

ство? Един хокеен клуб? Една 
общност? Те са сборът от 
всички наши избори. И какво 
сме готови да жертваме, за да 
ги защитим?

Всичко. Просто всичко.
Преводач е Любомир 

Гиздов.

Завършекът на трилогията

Победителите  
Кн.3 Бьорнстад
Фредрик Бакман

изд. “Сиела”
712 стр., 22,90 лв.

Необикновеното в нас
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1187
  стара цена 1695 лв. 

НОВА:             лв.

Промоцията е валидна 
от 01.07.2022 до 31.07.2022 вкл. 

или до изчерпване на количествата в 
книжарници Хеликон и на Helikon.bg

-30%

ТЪРСЕТЕ В НАЙ-БЛИЗКИЯ

Преди Изабел не знаех нищо 
за секса.

Преди Изабел не знаех нищо 
за свободата.

Преди Изабел не знаех нищо 
за живота. 

Париж в началото на 70-те 
години. Сам, американски сту-
дент, среща жена в книжарница. 
Изабел е загадъчна, красива, по-
възрастна и за разлика от Сам 
има опит с противоречията на 
любовта. Сам мигом е завладян 
от нея, но венчалната халка на 
пръста ´ го притеснява.

Връзката, започнала с 
редовни срещи, устройвани по 
правилата на Изабел в малкия ´ 
парижки апартамент, прераст-
ва в истинска любов, продължи-
ла десетилетия.

„Следобеди с Изабел” е роман, 
който се занимава с въпроса 
какво търсим за себе си, какво 

откриваме и с какво се прими-
ряваме. Показва как любовта, 
изчистена от суетнята на 
ежед невието, може да се превър-
не в страст до живот.

Дъглас Кенеди за пореден път 
потвърждава майсторството 
си при създаването на завладя-
ващ сюжет, в който личните 
събития са повлияни от проме-
ните в глобален мащаб.

„Казах ти, че не виждам 
причина да не се позаб-

авлявам с това разследване? 
Истинско убийство в къщата 
ми! Такова нещо не се случва 
всеки ден.“

На крачка 
пред другите

Трупът в библиотеката
Агата Кристи
изд. “Ера”
208 стр., 16,99 лв. 

Седем сутринта е. Семей-
ство Бантри се събуждат и 
намират тялото на млада жена 
в библиотеката си. Облечена е 
с вечерна рокля и носи тежък 
грим, който сега е размазан по 
лицето ´. Но коя е тя? Как 
е попаднала там? А дали има 
връзка с другото момиче, чието 
тяло по-късно откриват? Ис-
тината трябва да излезе наяве 
преди да плъзнат грозни слухове. 
Много детективи биха искали 
да разкрият мистерията, но 
госпожица Марпъл е крачка пред 
тях!

Страст 
до живот

Следобеди с Изабел
Дъглас Кенеди
изд. “Колибри”
328 стр., 24 лв.
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Зеландия: Пропадане 
във водовъртежа
Анна Руе
изд. Издателство 
Архипелаг
брой стр.: 302
цена: 19.90 лв.

Пърси Джаксън и 
боговете на Олимп 
Кн.1: Похитителят 
на мълнии
Рик Риърдън
изд. Егмонт
брой стр.: 334
цена: 12.90 лв.

Дневникът на един 
Дръндьо Кн.16: 
На висота
Джеф Кини
изд. ДуоДИЗАЙН
брой стр.: 224
цена: 19.90 лв.

Приказно  
пътешествие
Иво Сиромахов
изд. Сиела
брой стр.: 192
цена: 27.90 лв.

Науката в комикси 1: 
Галактики и планети: 
Произходът на всичко
изд. Егмонт
брой стр.: 64
цена: 8.99 лв.

Minecraft: 
Миниатюрни 
конструкции 
изд. Егмонт
брой стр.: 96
цена: 19.90 лв.

Голяма книга  
за динозаврите
брой стр.: 
цена: Фют
брой стр.: 16
цена: 14.90 лв.

Дървото.  
Погледни под 
капачето!
изд. Фют
брой стр.: 14
цена: 14.90 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Смеещи се крави, калинки 
с хоботи, пчели, които 

четат вестник, баба, която 
играе тенис на маса с тиган… 32 
вълшебни страници, нарисувани 
от великолепния Свен Норд-
квист, ви очакват в новата 
книга от типа вимелбух „Къде е 
сестра ми?”.

И ако Свен Нордквист от 
години е познат и обичан у 
нас, а симпатичното котараче 
Финдъс и фермерът Петсън 
отдавна са намерили място в 
сърцата на българските деца, 
то книгите от типа вимелбух 
не са особено разпространени в 
България. 

Приема се, че историята им 
започва с книгата „Из моя град” 
на германския художник Алфонс 
Митгуч, издадена през далеч-
ната 1968 г. Големият формат 
на страниците ´ е изпълнен с 
множество сцени от ежеднев-
ния живот в Мюнхен – родния 
град на художника. Виждат се 
улиците, хората по тях, парка, 

апартаментите на различни-
те етажи, автомобилите… и 
единствените думи са тези по 
табелите. 

Митгуч възкресява в рисун-
ките си т.нар. „кавалерийска 
перспектива”, използвана широ-
ко в гравюрите през ХVIII в. и 
при създаването на чертежи на 
военни съоръжения. Тя се харак-
теризира с малко по-висока глед-
на точка, сякаш наблюдателят 
седи на кон, откъдето идва и 
името ´. Самият Митгуч оп-
ределя тази перспектива като 
„демократична”, защото пред-
метите и фигурите се рисуват 
с еднакъв размер, независимо от 
разстоянието до наблюдателя. 

Наименованието си „вимел-
бух” този тип книги получават 
заради множеството персо-
нажи, предмети и паралелни 
сцени, изобразени детайлно, 
от които страниците сякаш 
„гъмжат”. За разлика от 
картинните книги, те дават 
възможност на детето всеки 

път да вижда в илюстрациите 
различни детайли, ситуации и 
истории и така подпомагат 
развитието на:
 речта и въображението;
наблюдателност и ориен-

тация в пространството;
умение да се забелязват 

детайлите и да се откриват 
причинно-следствените връзки;
чувството за хумор и 

усета към смешното;
култивиране на гъвкавост 

едно и също нещо да се види от 
различни гледни точки.

Новата книга на Свен 
Нордквист „Къде е сестра ми?” 

взема 
най-доброто от 
традицията на вимелбух. Пищ-
ните илюстрации с множество 
детайли и персонажи отвеж-
дат читателите в един вълше-
бен свят, където могат да се 
срещнат всякакви същества, а 
въображението няма граници. 
Краткият текст разказва една 
от множеството възможни 
истории, но колкото повече 
гледате страниците, толкова 
повече истории ще откривате. 
Защото това е книга, която ни 
кара да мислим, да се смеем и да 
мечтаем.

Вимелбух
Къде е сестра ми?

Свен Нордквист
изд. “Фют”

32 стр., 22 лв.

Математиката 
като игра
Математиката може да ви 

разкаже за света неща, 
които не могат да бъдат нау-
чени по никакъв друг начин. Тази 
изключително информативна и 
удивително забавна малка книга 
отговаря на 100 съществени 
въпроса, свързани със съществу-
ването ни. Тя разплита загадки, 
изяснява парадокси и хвърля 
светлина в тъмните ъгли. 

От спечелване на тотото и 
залагане на конни състезания, 
през Шекспир, Гугъл и теория-
та на игрите, до пияниците и 
разводите, от хаоса до безкрай-
ността и всичко между тях, 
„100 съществени неща, които 
не сте знаели, че не знаете” ви 
дава отговори, за които не сте 
подозирали!

Преводач е Иван Златарски.

100 съществени неща,  
които не сте знаели, че не знаете
Джон Бароу
изд. “Бард”
304 стр., 19,99 лв.

„Ако хората не вярват, че 
математиката е проста, то е 
единствено понеже не осъзнават 
колко сложен е животът.“

Джон фон Нойман

„Къде другаде математиката 
може да стане шумна игра, 
пълна с номера и изненади?“

Брайс Кристенсен, Booklist



НАПРАВИ ТОЧНИЯ ПОДАРЪК

ВАУЧЕР за книги от 
ХЕЛИКОН

ТЪРСЕТЕ В НАЙ-БЛИЗКИЯ

ЕКО ЧАШИ ОТ БАМБУК
За свежи летни моменти

495
лв.




