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КЛАСАЦИИ АВГУСТ  

ново остава нагоре надолу връща се

Силна и разтърсваща
Посегнах към „Хроника на 

болката“ с голяма доза любо-

питство, историите в нея ме 

разплакаха, но и вдъхновиха. 

Иво Иванов не просто разказ-

ва, а съпреживява всеки един 

от шестнадесетте разказа. 

Той симпатизира на своите 

герои, вдъхновява се от тях, 

показва ги и на нас, за да видим 

светлината, надеждата и вя-

рата отвъд непосилната болка 

на битието.

Хареса ми поетичният и 

богат език, както и чистата 

фактологичност. Историите 

натъжават и просълзяват, но 

ни карат да си кажем:

„И аз мога да продължа 

въпреки тежестта на обстоя-

телствата.“

Книгата е силно емоцио-

нално заредена, носи послание 

за всеки един от нас. Във 

всеки разказ виждаме различни 

герои, превъзмогнали загуби, 

но успели да запазят доброто и 

човешкото в себе си. 

Иво Иванов е не само 

писател и журналист, той е 

пътешественик и хуманист. 

Вярва в човека и доброто нача-

ло. Четях книгата с отворено 

съзнание, тя ме развълнува 

истински, накара ме да търся.

Тази книга е необикновена и 

може да се препрочита тогава, 

когато усетим тъга, апатия и 

липса на увереност. Исто-

риите в нея се четат бавно, 

както се пие отлежало вино, 

но накрая събуждат чувства 

на надежда и вяра в живота.  И 

ни карат да търсим загубения 

смисъл най вече в себе си.

КРАСИМИРА ТАЛЕВА, 
ХЕЛИКОН ХАСКОВО

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

ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Пасиансът на 
архангелите
Мария Лалева
Книгомания

Живот в скалите
Мария Лалева
Книгомания 

Глина
Виктория Бешлийска
СофтПрес

Където пеят  
раците
Дилия Оуенс
Лабиринт

Спаринг партньори
Джон Гришам
Обсидиан

Едно лято на Крит
Надя Маркс
Кръгозор

Градът на мечтите
Дейвид Балдачи
Обсидиан

Жива
Ина Ясипова
Сиела

Божият ген
Людмила Филипова
Enthusiast

Времеубежище
Георги Господинов
Жанет-45

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1800 
лв.

2200 
лв.

1490 
лв.

2200 
лв.

2000 
лв.

1800 
лв.

2200 
лв.

1890 
лв.

1899 
лв.

1500 
лв.

Въпрос на гледна точка
Стойчо Керев
Бард

Измамна реалност
Стойчо Керев
Бард

Богат татко,  
беден татко
Робърт Кийосаки
Анхира

Подсъзнанието  
може всичко 
Джон Кехоу
ИнфоДар

Излекувай живота си
Луиз Хей
Кибеа

Розовият балон
Антоанет Пепе
Класика и стил

Швейцария – 
сърцето на Европа
Дикън Бюс
Ера

Когато тялото  
казва НЕ
Д-р Габор Мате
Кибеа

3

4

5

6

7

8

9

10

2500 
лв.

2199 
лв.

1595 
лв.

1490 
лв.

1500 
лв.

2980 
лв.

1799 
лв.

2000 
лв.

НЕХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Хроника на болката
Иво Иванов
Вакон

Фердинандеум
Петър Стоянович
Фабер

1

2
1900 

лв.

4800 
лв.

Верният тон на 
хубавите книги
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 КЛАСАЦИИ АВГУСТ

ново остава нагоре надолу връща се

Бергман и мисията  
на твореца

ЦВЕТОМИР ЦАНКОВ, 
ХЕЛИКОН ГАБРОВО

К Н И Ж А РЯ Т 
ПРЕПОРЪЧВАЗа книгите и хората

Безспорен факт е, че от 

десетилетия насам българският 

литературен пазар има силен 

афинитет към творческото 

наследство на шведския теат-

рален и кинорежисьор Ингмар 

Бергман (1918-2007). Доказа-

телство за това е поредното 

книжно „бижу“ в поредицата 

„Амаркорд“ на издателство 

„Колибри“, включващо в себе 

си статии, есета и лекции на 

именития швед. 

Сътворени по протежение 

на дългогодишния житейски 

и творчески път на Бергман, 

всички текстове в сборника 

уплътняват познанията ни 

относно този значим не само за 

родината си, но и за целия свят 

режисьор. Словото на Бергман 

разкрива признания относно лич-

ния творчески акт, избликващ 

от необяснимия стремеж за 

изява чрез изразните средства 

на театъра и киното. И макар 

изкуството на големия швед 

като цяло да е еталон за висок 

драматизъм, сред текстове-

те на Бергман не липсват и 

твърденията, че творецът 

винаги трябва да забавлява, но 

с уговорката все пак да прави 

това от гледище на високия си 

морал и с категоричната нагла-

са, че всяка една творба може да 

се окаже и последна в кариерата 

му. Защото творческият акт 

е възможно най-отговорната 

мисия, поверена само на призва-

ните да анализират колизиите 

на човешката душа. А един от 

тези призвани завинаги остава 

именно Бергман.

ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ

Мадам Изкушение  
Кн.2: Магнолия
Мегън Марч
Егмонт

Красив играч
Кристина Лорен
Егмонт

Дяволският остров
Никола Бьогле
Enthusiast

Пробуждането
Лоран Гунел
Колибри

Домът на Gucci
Сара Г. Фордън
Сиела

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

Красив непознат
Кристина Лорен
Егмонт

Красив негодник
Кристина Лорен
Егмонт

Порочна любов Кн.1  
от Порочни истории
Ана Хуанг
Егмонт

Заговорът 
Никола Бьогле
Enthusiast

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1299 
лв.

1099 
лв.

1099 
лв.

1299 
лв.

1500 
лв.

700 
лв.

1600 
лв.

1000 
лв.

1500 
лв.

1299 
лв.

ТИЙН КНИГИ

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

Жестокият принц  
Кн.1: Вълшебният народ
Холи Блек
Ибис

1

10

1290 
лв.

1590 
лв.

6 Дневникът на един 
Дръндьо Кн.1
Джеф Кини
ДуоДИЗАЙН

1990 
лв.

Игри на наследство
Дженифър Лин Барнс
Егмонт

4

1990 
лв.

Хари Потър и  
философският камък
Дж. К. Роулинг
Егмонт

5

1990 
лв.

2 Тези лъжливи клетви
Лекси Райън
Ибис

1790 
лв.

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

1990 
лв.

Minecraft: Миниатюрни 
конструкции
Егмонт

7

1990 
лв.

Малкият принц  
Антоан дьо  
Сент-Екзюпери
Хеликон

8

495 
лв.

Един от нас лъже
Карън Макменъс
Егмонт

9

1490 
лв.

3
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КЛАСАЦИИ АВГУСТ  

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 

Глина
Виктория Бешлийска
СофтПрес

Жива
Ина Ясипова
Сиела

Божият ген
Людмила Филипова
Enthusiast

Времеубежище  
(трето издание)
Георги Господинов
Жанет-45

Аз още броя дните
Георги Бърдаров
Сиела

ABSOLVO TE
Георги Бърдаров
Мусагена

Бабо, разкажи ми спомен
Ивинела Самуилова
Хермес

Резерват за хора  
и вълци
Здравка Евтимова
Жанет-45

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1800 
лв.

1400 
лв.

1580 
лв.

1595 
лв.

2000 
лв.

2000 
лв.

2200 
лв.

1490 
лв.

1899 
лв.

1500 
лв.
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Алойшъс Арчър, ветеран от 
войната, бивш затворник 

и начинаещ частен детектив, 
пристига в Лос Анджелис, за 
да посрещне Новата 1953-та 
година със своята приятелка и 
изгряваща кинозвезда Либърти 
Калахан. Вечерята в един от 
най-изисканите ресторанти 
е прекъсната от появата на 
жена, която Либърти добре 
познава.

Елинор Лам, преуспяваща 
сценаристка и любимка на 
Холивуд, също е дошла да праз-
нува. Но и да потърси помощ. 
Защото се страхува, че някой 
иска да я убие, и търси частен 
детектив, който да се заеме 
със случая.

Необичайната ситуация 
провокира професионалното 
любопитство на Арчър. Той 
усеща, че Елинор знае повече, 
отколкото споделя. Още 
преди да стане негова клиент-
ка, в дома ґ се появява труп, а 
самата тя изчезва. С помощта 
на Либърти и своя партньор 
Уили Даш Арчър се впуска в раз-
следване, което преминава през 
бляскавите филмови студиа в 
Холивуд и стига до най-мрачни-
те кътчета на Лос Анджелис 
и мафиотските свърталища в 
Лас Вегас. Полицаи и престъп-

ници често действат заедно, 
а зад красивите лица се крият 
майстори на смъртоносни ин-
триги. Няколко пъти Арчър се 
оказва на косъм от смъртта, 
натъква се на още трупове и 
зловещи тайни на плажовете 
на Малибу, в именията на 
милионерите в Бевърли Хилс и 
нощните клубове в Чайнатаун. 
Но той няма да се откаже, 
дори да трябва да плати скъпо 
за истината.

Преводач е Милко Стои-
менов.

Зловещи 
тайни

Шанс за три сестри
Манди, Ема и Джил са 

толкова близки, колкото 
могат да бъдат три сестри, 
разделени от стотици мили. 
Израснали са в Нантъкет, но 
само Манди остава на острова. 
Те се събират отново, когато 
обичната им баба Роуз е приета 
в болница седмица преди девет-
десет и деветия ґ рожден ден, 
за да бъдат с нея до последния 
ґ дъх. 

Наследството, което тя ос-
тавя на любимите си внучки, се 
оказва огромна изненада. Освен 
на красивия дом в Нантъкет, 
баба им е собственикът и на 
един от най-популярните рес-
торанти на острова, за което 
никой не е знаел. Завещанието 
гласи, че Роуз оставя равни дя-
лове от ресторанта на трите 
сестри и на главния готвач 
Пол, които в продължение на 

една година трябва да работят 
заедно в него и после, ако искат, 
могат да го продадат. 

За Манди изглежда най-лесно, 
защото живее на острова и 
след като децата са поотрас-
нали, има свободно време. Но 
съпругът ґ, заможен бизнесмен, 
е на друго мнение.

Ема преподава в началното 
училище в Аризона, чувства се 
щастлива с хобито си – фотог-
рафията, и с любимия си мъж. 
Но малко преди смъртта на 
Роуз съпругът ґ разкрива тайна, 
която шокира Ема, и работа-
та в ресторанта е нейното 
бягство и спасение. Въпреки 
факта, че главният готвач е 
първата ґ любов…

Джил води бляскав живот в 
Манхатън като съсобственик 
на успешна компания, но решава 
да продължи дистанционно 

работата си.
Трите сестри и Пол успяват 

за кратко време да организират 
и разпределят дейностите 
си в ресторанта и да върнат 
духа му. Уютните сепарета 
с виненочервени възглавнич-
ки отново се пълнят с ВИП 
гости, които се наслаждават на 
италианските специалитети, 
коктейлите и шампанското, 
на любимия аромат на патла-
джан с пармезан в доматен сос. 
Съвместният успех сближава 
сестрите. Но те все още не 
могат да разберат защо Роуз е 
пазила в тайна, че е собстве-
ник на известния ресторант, 
докато Манди не попада на 
дневника на баба си…

Може ли един ресторант да 
донесе щастие, любов и надежда 
на всички, които намират вдъх-
новение в него?

Градът на мечтите
Дейвид Балдачи
изд. “Обсидиан” 
418 стр., 22 лв.

Ресторантът 
на Роуз
Памела Кели
изд. “Кръгозор”
224 стр., 18 лв.

След като безапелацион-
но спечели сърцата на 

милиони читатели по света 
с „Хипотеза за любов”, Али 
Хейзълууд за втори път ни 
потапя в света на науката, 
където ще срещнем истин-
ската любов. „Любов и 
неврони” излиза на български 
броени дни след световната 
си премиера.

Животът на Бий Кьо-
нигсвасер се крепи на едно 
просто правило: Какво би 
направила Мария Кюри? 
Ако от НАСА ґ пред-
ложат позиция като 
ръководител на 
невроинжене-
рен проект, 
Мария би 
се съгласила 
на мига. Но 
тя не е била 
принудена 
да работи в 
сътрудничество с 
Ливай Уорд.

Ливай е висок, 
мрачен и има пронизващи 
очи, досещате се – привле-
кателен е. Също така много 
ясно е дал да се разбере още 
в университета, че към Бий 
изпитва единствено чиста 
неприязън.

Но когато оборудване-
то ґ се бави, а екипът я 
пренебрегва, Бий може да се 
закълне, че Ливай като че ли 
омеква в отношението си 
към нея – подкрепя идеите ґ 
и я поглъща със същите онези 
пронизващи очи. А всичко 
това просто възпламенява 
невроните ґ.

Ще бъдете 
разтърсени!

Любов и неврони
Али Хейзълууд
изд. “Егмонт/Уо”
384 стр.,16,90 лв.
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Броени дни до края
След „Стогодишният ста-

рец”, „Сто и една годишни-
ят старец”, „Неграмотното 
момиче”, „Убиецът Андерш” и 
„Сладко отмъщение” шведският 
писател Юнас Юнасон предлага 
на своите верни читатели по-
редния си забележителен роман 
„Пророчицата и идиотът”.

Годината е 2011, а запалена-
та по астрофизика учителка 
Петра е пресметнала, че след 
точно 12 дни атмосферата ще 
се срине и ще настъпи краят на 
света. Отчаяна от досегашния 
си самотен живот, тя решава, 
че няма смисъл да посреща края 
заедно с останалите жители 

на земята. За щастие точно 
преди да се обеси, караваната 
ґ е ударена на пуст паркинг от 
един кемпер. Шофьор е глупо-
ватият Юхан, който не умее 
да различава педала на газта от 
този на спирачката. Макар да 
не е сред най-схватливите и да 
е свикнал да го наричат идиот, 
Юхан притежава невероятен 
талант като готвач. Проро-
чицата на края света и майсто-
рът готвач се сприятеляват и 
със 75-годишната инфлуенсърка 
Агнес тримата се отправят 
на пътешествие към Рим. Там 
Юхан иска да се изправи пред 
брат си, който цял живот го е 

потискал и мамил, лишавайки го 
от милиони, и да му удари едно 
хубаво кроше в носа. Петра, 
Юхан и Агнес обаче трябва да 
побързат, защото остават 
броени дни, а разбира се, нищо 
не се случва по план.

В своя шести роман Юнасон 
изпраща героите си на вълну-
ващо приключение от Швеция 
през цяла Европа, чак до Африка 
и Америка и ги среща със светов-
ни лидери като Барак Обама и 
Пан Ки-мун, както и с руската 
мафия, всичко това, облечено 
в типичния за Юнасон свеж и 
разтоварващ хумор.

Преводач е Радослав Папазов.

Пророчицата 
и идиотът
Юнас Юнасон
изд. “Колибри”
400 стр., 20 лв.

Три стари любовни 
писма, подписа-

ни от непозната 
художничка, сти-
гат до Джоана 
и тя решава 
да последва 
дирята им. 
Писмата я 
отвеждат на 
вълнуваща разходка 
по мостовете на 
Лисабон, Прага и най-
романтичния от всички 
градове – Венеция. Насладете се 
на това читателско пътешест-
вие до три от най-красивите 
европейски градове и се пото-
пете в история, изпъстрена 
с тайнственост, неочаквани 
обрати и любов.

Преводач е Майре Буюклиева.

Три любовни 
писма

От Венеция с любов
Розана Лей
изд. “Софтпрес”
448 стр., 24 лв.

Преоткриване
Тази антология, предста-

вяща спорните находки и 
противоречивите хипотези в 
научните и историческите из-
следвания, вдъхновена от Греъм 
Хенкок, автор на бестселъра 
„Следите на боговете”, включва 
теми като квантовата филосо-
фия и паранормалните явления, 
моменталните измествания на 
полюсите, използването на елек-
тромагнетизма от древните, 
въздействието на космическите 
лъчения върху еволюцията на чо-
века и прикриването на инфор-
мацията за древни марсиански 
цивилизации от НАСА. Като 
признават, че много от днеш-
ните открития са всъщност 
преоткриване на изгубеното 
знание на изчезнали цивилизации, 
авторите се стремят да разбе-
рат къде, в по-голямата картина 
на човешкото познание, нашето 
време се вписва в цикъла на 
човешкото съществуване.

Изгубеното знание на древните
Глен Крайсбърг
изд. “Бард”
256 стр., 19,99 лв.

Смъртта на 
черната вдовица
Джеймс Патерсън, 
Джонатан Баркър
изд. Плеяда
брой стр.: 360
цена: 24 лв.

В тихи води
Вивека Стен
изд. Колибри
брой стр.: 376
цена: 20 лв.

Мародер
Клайв Къслър, 
Бойд Морисън
изд. Бард
брой стр.: 368
цена: 17,99 лв.

Мъртви лъвове
Мик Херон
изд. Сиела
брой стр.: 384
цена: 20 лв.

 

Тайните на Тоскана
Анджела Печ
изд. Кръг
брой стр.: 352
цена: 18,90 лв.

Късче от Рая
Шерил Уудс
изд. ИнфоДар
брой стр.: 432
цена: 19,90 лв.

Сватба до вторник
Катрин Байби
изд. Ергон
брой стр.: 312
цена: 18 лв.

На сър Филип, с любов 
Кн.5 Бриджъртън
Джулия Куин
изд. Ибис
брой стр.: 380
цена: 16,90 лв.
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„Строителите на 
съв ременна България 

– неиздаван ръкопис” е ново 
луксозно издание на откри-
тия в архивите на автора 
шедьовър, който завършва 
едноименния исторически 
летопис. Книгата представля-
ва, според думите на Симеон 
Радев, „увод” към предхожда-
щите томове, а целта ґ е да 
покаже приемствеността на 
личности и идеи от времето 
на Българското възраждане в 
следосвобожденския период. 
Излезли изпод майсторско-
то перо на автора пред нас 
израстват по неповторим 
начин пълнокръвните образи 
на титаните на национална-
та революция Васил Левски, 
Георги С. Раковски, Любен 
Каравелов и Христо Ботев. 

Исторически 
шедьовър

Дом и топлина
Годината е 1934-та. Едно 

осемгодишно момиченце стои 
на булевард „Холивуд” и съзерцава 
внушителния Китайски театър 
на Грауман, прочут киносалон в 
Лос Анджелис. Стиснало ръката 
на поредната си „майка”, то не 
може да повярва на щастието си 
– защото му предстои да види 
за пръв път кино, но най-вече 
защото жената до него обещава 
да е с него завинаги. Изоставено 
от родната си майка, познало 
сиропиталищата, отхвърлено 
от приемните си родители под 
предлог, че е „трудно за отглеж-
дане”, момиченцето има само 
една мечта – дом и топлина. Но-
вата му майка, красивата като 
киноактриса монтажистка от 
Холивуд Грейс, не спира да му 
рисува прекрасно бъдеще като 
звезда, но детето се вълнува 
само от нейната близост.

Норма Джийн е просто едно 
захвърлено от майка си и от 
обществото момиче, което не 
може и да подозира какво му гот-
ви съдбата – да стане Мерилин 
Монро!

Завладяващ разказ за неверо-

Джейн Адисън е млада, умна 
и амбициозна и току-що 

е започнала работа в прес-
тижната агенция „Флетчър и 
Бенсън”. Нейната шефка Хейли 
Уест е отдадена на работата за 
сметка на хаоса и проблемите в 
личния си живот след преждев-
ременната смърт на съпруга ґ, 
който я оставя с три малки 
деца. Там е и Франсин Ривърс, 
суровата на вид, безупречна 
директорка на литературния 
отдел, която също отглежда 
сама двете си деца след горчив 
развод и финансови затрудне-
ния, от които се е измъкнала с 
цената на непоносима жертва.

В сравнение с тях Али Мур 
изглежда има всичко. Тя се нас-
лаждава на успеха и обожава да 
работи с талантливите актьо-
ри, които представлява, дока-
то не започва страстна връзка 
с един от звездните си клиенти 
и така кариерата ґ е заложена 
на карта. А Мериуедър Джоунс, 
финансовата директорка, сякаш 
има съвършения брак, докато 
ревността на нейния съпруг 
заради кариерата ґ не заплашва 
да срине щастието ґ.

Новата служителка Джейн 

бързо открива, че зад врати-
те на престижната агенция 
витаят мрачни тайни. Тя има 
най-малко власт, но е най-непри-
мирима и се хвърля се в дръзка 
битка, чиито последици ще 
преобърнат живота на всички.

Дръзка битка
Огромно сърце

Висок залог
Даниел Стийл
изд. “Бард”
256 стр., 16,99 лв.

Мерилин и 
звездите на Холивуд
Надя и Клаудия Байнерт
изд. “Емас”
512 стр., 21,90 лв.

ятния път на Мерилин Монро 
към звездите, път, трасиран от 
оригинален талант и впечат-
ляваща красота, но изминат 
благодарение на огромен труд, 
постоянство, отдаденост и 
упоритост.

Преводач е Ваня Пенева.

Строителите на съвременна 
България - неиздаван ръкопис
Симеон Радев
изд. “Скайпринт”
488 стр., 49 лв.

Учениците на Стефан 
Данаилов си припомнят 

годините с техния 
Мастър. Преподавател, 
родител, приятел и 
огромно сърце, което до 
последно не се умори да 
дава безусловна обич.

Историите разказаха 
артистите:

Параскева Джукелова, 
Иван Бърнев, Асен Блатечки, 
Свежен Младенов, София 
Бобчева, Антоанета Добрева 
– Нети, Иван Юруков, Павел 
Иванов, Ралица Паскалева, 
Лидия Инджова, Александър 
Кадиев, Деян и Дарин Ангело-
ви, Стефания Колева, Явор 
Вълканов, Ваня Щерева, Ненчо 
Илчев, Евгени Будинов, Никола 
Парашкевов, Ана Пападопулу, 
Валери Йорданов, Асен Дан-
ков, Радина Боршош, Севар 
Иванов, Евелин Костова, 
Башар Рахал.

Стефан Данаилов учеше студентите си не само 
как да бъдат добри актьори, но и добри хора. 
Как да завладяват сцената, без да изгубят себе 
си извън нея. Как да проявяват еднакво уважение 
към директора в театъра и към портиера и да 
бъдат щедри. Защото рано или късно животът 
ще се отплати. Вярвам, че всеки, свързан с ак-
тьорската професия или не, има какво да вземе 
от тази книга.

Ива Папазова

Колко е лесно 
да бъдеш обичан.  

25 истории от учениците 
на Стефан Данаилов

изд. “Колибри”
208 стр., 19 лв.
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За пръв път на български 

излиза последният, неиздаван 

досега роман от Марк Твен 

в три версии със заглавие 

„Тайнственият непознат“. 

Стъписваща книга, към коя-

то самият писател се е връ-

щал неколкократно, защото 

все не можел да реши какъв 

да е краят є. Хубаво е, че 

издателство „Изток-Запад“ 

е поверило този текст на 

възможно най-опитния си 

преводач – Аглика Маркова, 

за да видим цялата мощ и 

красота на езика на Марк 

Твен. Писан в късните му 

години, той всъщност 

представлява три отделни 

произведения с един главен ге-

рой – Сатаната, в различни не-

гови превъплъщения. Веднъж се 

среща с трима приятели край 

австрийски замък в 18 век, във 

вид на ангел с човешки облик. 

Тази част носи красноречиво-

то заглавие „Хроника за младия 

сатана“. Втори път е съученик 

на Сид Сойер, братът на Том 

Сойер, в неизменната компания 

на Хъкълбери Фин. Действието 

тече през 19 век в Америка и е 

наречено „Училищният хълм“. 

Третият опит – от 15 век, 

пак в Австрия, се казва „№44.

Тайнственият непознат“, като 

числото обозначава новия 

работник в стара печатни-

ца. Е, няма да гадаем кой е 

дошъл...Сатаната! Въпросът 

е защо Марк Твен повече от 

десетилетие преработва 

един образ в три почти 

огледални истории, разбира 

се, с вариации на действията. 

Защото е искал максимално да 

убеди младите читатели, за 

които книгата е предназначе-

на, без да вкарва семействата 

им в разправии, че моралът, 

на който Църквата учи, не 

ги прави умни и послушни, а 

по-скоро боязливи и зависими 

от нейната власт. Сатаната 

в книгата уж не разграничава 

добрите от лошите, но бълва 

саркастични обвинителни речи 

срещу низостта и подлостта 

на хората. С делата си пък 

провокира свръхестествени, 

поучителни събития, за да ни 

напомни как Фауст, цитиран в 

„Майстора и Маргарита“, също 

се бие в гърдите, че е част от 

сила, която винаги иска зло, а 

вечно прави добро.

ЛЮДМИЛА ЕЛЕНКОВА 
РАДИО „ХЕЛИКОН“

 Философска притча  
от Марк Твен

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Изобретяването  
на звука
Чък Паланюк
изд. Ера
брой стр.: 232
цена: 17,99 лв.

Най-добрите 
хумористични 
разкази на прочути 
писатели 
изд. Изток-Запад
брой стр.: 288
цена: 18 лв.

Време за суинг
Зейди Смит
изд. Жанет-45
брой стр.: 504
цена: 22 лв.

Вълци (ново издание)
Хилари Мантел
изд. Еднорог
брой стр.: 654
цена: 25,90 лв.

 

Убийство в 
Eндърли Хол
Хелена Диксън
изд. Софт Прес
брой стр.: 272
цена: 17,99 лв.

Къщата на Ривиерата
Наташа Лестър
изд. Сиела
брой стр.: 480
цена: 18,90 лв.

Малибу в пламъци
Тейлър Дженкинс 
Рийд
изд. Intense
брой стр.: 456
цена: 24 лв.

Мъж на честта
Барбара Т. Бредфорд
изд. Бард
брой стр.: 336
цена: 19,99 лв.

Болезнените 
неща, които 
човек крие
„Дронът” притежава всич-

ко онова, което е превър-
нало Уни Линдел в скандинавска-
та кримикралица – вълнуваща 
криминална загадка, напрежение, 
от което те побиват тръпки, 
и психологически реалистични 
герои, които се оказват повече 
от това, което изглежда на 
пръв поглед. След изключително 
успешния и у нас неин роман 
„Знам къде живееш” идва този 
нов майсторски трилър.

Полицейският инспектор 
Мариан Дале разследва случай с 
убийство, който е сходен с друг 
отпреди пет години, когато 
млада жена е убита в палатка в 
тъмна гориста местност. Дали 
двете престъпления са свър-
зани? Търсенето на истината 
става твърде лично за полицай-
ката и когато стигне до нея, 
тя вече няма да бъде същият 
човек като преди.

Мариан има неприятното 
чувство, че някой я наблюдава 
– на мястото на престъпле-
нието, дори и у дома ґ, след 
като решава да вземе със себе си 
съседче – седемгодишно момче, 
просто на разходка в района, 
където е извършено убийство-
то. Но това е голяма грешка. 
Детето вижда „нещо”, което 
запазва за себе си. Ала убиецът 
не знае и смята, че трябва да 
отвлече детето.

Шестнадесетгодишната 
дъщеря на жертвата решава да 
разпъне палатка в гората, на 

мястото на убийството. Тя 
ще бъде примамка, но Мариан и 
полицията не знаят това.

В същото време един мъж 
с дрон, с който следи жертви-
те си, се крие в сенките. Той 
иска да бъде като кумира си, 
за който е научил от архива 
на изоставения военен обект 
в близост до местопрестъп-
лението – елитен войник от 
Афганистан, виновник за убий-
ствата на жени край блатата 
на Кабул и разжалван.

Дронът
Уни Линдел
изд. “Книги за всички”
384 стр., 20 лв.



Промоцията е валидна от 09.09.2022 до 06.10.2022 г. вкл. или до изчерпване на количествата в книжарници Хеликон. Кампанията не е валидна за онлайн покупки на Helikon.bg

Обичаме да четем

предишна 
цена

25,00 лв.

-20%

2000
лв.

предишна 
цена 

33,00 лв.

-10%

2970
лв.

предишна 
цена 

15,95 лв.

-30%

1117
лв.

предишна 
цена 

15,90 лв.

-15%

1352
лв.

предишна 
цена 

20,00 лв.

-20%

1600
лв.

предишна 
цена 

22,00 лв.

-10%

1980
лв.

предишна 
цена 

17,90 лв.

-30%

1253
лв.

предишна 
цена 

22,90 лв.

-10%

2061
лв.

предишна 
цена 

17,95 лв.

-20%

1436
лв.



Промоцията е валидна от 09.09.2022 до 06.10.2022 г. вкл. или до изчерпване на количествата в книжарници Хеликон. Кампанията не е валидна за онлайн покупки на Helikon.bg

-10%
-15% -20%

-30%

предишна 
цена 

30,00 лв.

-10%

2700
лв.

предишна 
цена

16,00 лв.

-15%

1360
лв.

предишна 
цена 

24,95 лв.

-15%

2121
лв.

предишна 
цена 

29,00 лв.

-10%

2610
лв.

предишна 
цена 

29,00 лв.

-15%

2465
лв.

предишна 
цена 

20,00 лв.

-15%

1700
лв.

предишна 
цена

18,00 лв.

-20%

1440
лв.

предишна 
цена 

12,95 лв.

-30%

907
лв.

предишна 
цена 

10,90 лв.

-10%

981
лв.
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Гентският олтар е най-оск-
верняваното произведение на 

изкуството в света. Тринайсет 
пъти е бил обект на вандалски 
посегателства, разглобяван 
на съставните си части или 
просто откраднат. Защо? Каква 
тайна се крие в него?

На сцената се появява 
Никълъс Лий, следовател към 
Службата за културни връзки и 
разследвания на ЮНЕСКО. Рабо-
тата му е да опазва световното 
културно наследство, което 
включва всичко – от безброй 
малко известни артефакти до 
безценни национални реликви.

При свое частно пътуване до 
Белгия Ник неволно се озовава по 
следите на един обвеян с легенди 
панел от Гентския олтар, от-
краднат през 1934 г. и оттогава 
в неизвестност. Скоро след 

това се оказва въвлечен в ожес-
точен конфликт, тлял близо две 
хилядолетия. От едната страна 
са девиците от Ордена на свети 
Михаил, тайно общество на мо-
нахини-пазителки на една голяма 
тайна. Срещу тях е изправен 
самият Ватикан, който от 
векове се опитва да открие и 
сложи ръка върху тайната им. 
По вина на Ник монахините 
най-после са разкрити, а дълго 
пазената им тайна е изложена на 
смъртна заплаха – уязвимост, от 
която Ватиканът светкавично 
се възползва, прибягвайки до 
услугите на амбициозен кардинал 
и корумпиран архиепископ, всеки 
от тях преследващ свои собст-

вени користни цели.
От лениво течащите канали 

на Гент през извисяващите 
се към небето бастиони на 
Каркасон, до едно абатство, 
сгушено във френските Пиренеи, 
Ник Лий влиза в яростен сблъсък 
с безскрупулни съвременни 
кръстоносци, тръгнали на поход 
за заличаване на една потреса-
ваща истина от миналото на 
човечеството. Успех или провал, 
живот или смърт – всичко зави-
си от символа „Омега”.

Преводач е Боян Дамянов.

На български език излиза смай-
ващият дебют „Модист-

ката от Париж”, с който бри-
танската писателка Джорджа 
Кауфман потопи любителите на 
историческите романи по света 
в приказния свят на висшата 
мода от миналия век и светка-
вично завладя сърцата им.

В духа на творбите на 
Наташа Лестър, Лусинда Райли и 
Тейлър Дженкинс Рийд, романът 
се впуска по дирите на история, 
чиито нишки се простират 
десетилетия назад, пътуват 
през различни континенти и из-
плитат невероятната хроника 
на един забележителен живот. Е, 
искате ли да я чуете? 

Роза Кусташер се е наредила 
сред големите имена на светов-
ната модна сцена благодарение 
на умението си да открива 
перфектния тоалет за всеки 

повод. Но в навечерието на най-
важната среща в живота си оби-
чайната ґ увереност, че винаги 
изглежда безупречно, е заменена 
от колебание. Докато се опитва 
да избере правилната рокля и 
подходящия нюанс червило, Роза 
се впуска във водовъртеж от 
спомени и започва своя разказ за 
всичко, което я е довело до този 
момент. 

Родена в планинското градче 
Оберфалс в подножието на ита-
лианските Алпи през 30-те годи-
ни, Роза ходи на училище, помага 
в семейната гостилница и още 
от дете добре познава бедност-
та. Когато войната избухва, 
а нацистите се настаняват в 
малкото градче, Роза е принудена 
завинаги да изгуби невинността 
си и да избяга в Швейцария – 
далеч от ужасните войници и 
от баща си алкохолик, но и далеч 

от единственото място, което 
някога е наричала дом.

Шеметното ґ пътешествие 
ще я отведе в Париж, където 
страстта ґ към дрехите и 
шиенето ще впечатли самия 
„бог на модния свят” Кристиан 
Диор и ще открехне вратата 
към бляскавия свят на богатите. 

По пътя си към изграждането 
на световна модна империя Роза 
ще се озове още къде ли не – чак 
до екзотичните простори 
на Рио де Жанейро и предиз-
викателствата на мегаполиса 
НюЙорк. И докато опознава 
омаята на амбицията, подводни-
те камъни на успеха и сладко-
киселия вкус на любовта, тя ще 
разбере, че е прекарала целия си 
живот, бягайки далеч от себе си. 
И че най-после е дошло времето 
да спре на едно място и да се 
изправи очи в очи с истината. 

От ада на войната до 
ателието на Кристиан Диор

Модистката от Париж
Джорджа Кауфман
изд. “Сиела”
456 стр., 19,90 лв.

Яростен сблъсък

Символът Омега
Стив Бери

изд. “Обсидиан”
424 стр., 22 лв.

В новия експлозивен трилър 
на Линкълн Чайлд новатор-
ска технология за виртуал-

на реалност коренно е 
променила начина на 
живот на хора-
та... и вероятно е 
поставила света в 

катастрофална опасност!
Подобно на милиони хора 

по света Джереми Лоугън 
(известен енигмолог и изследо-
вател на необясними явления) 
все повече започва да разчита на 
своето невероятно високотех-
нологично устройство. Изоб-
ретено от многомилионния 
конгломерат „Какавида”, мал-
кото оптическо устройство 
свързва хората по поразителен 
нов начин, като за първи път 

черпи с невиждан размах от 
виртуалната реалност.

Когато Лоугън е повикан в 
„Какавида”, за да разследва една 
тревожна аномалия в пред-
стоящото широкомащабно 
излизане на пазара, той е смаян, 
виждайки истинския обхват на 
конгломерата. Също така бързо 
осъзнава, че в технологията 
на „Какавида” нещо не е наред 
и може да се окаже опустоши-
телно.

Какавида
Линкълн Чайлд
изд. “Бард”
336 стр., 19,99 лв.

Катастрофална опасност



предишна 
цена 

20,00 лв.

-20%

1600
лв.

предишна 
цена 

12,95 лв.

-30%

907
лв.

предишна 
цена 

21,95 лв.

-30%

1537
лв.

предишна 
цена 

17,95 лв.

-15%

1526
лв.

предишна 
цена 

16,00 лв.

-15%

1360
лв.

предишна 
цена

18,99 лв.

-20%

1519
лв.

предишна 
цена 

22,00 лв.

-20%

1760
лв.

предишна 
цена

39,90 лв.

-10%

3591
лв.

предишна 
цена 

24,99 лв.

-10%

2249
лв.

Промоцията е валидна от 09.09.2022 до 06.10.2022 г. вкл. или до изчерпване на количествата  
в книжарници Хеликон. Кампанията не е валидна за онлайн покупки на Helikon.bg

Успешни и щастливи -10%-15%
-20% -30%
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Изгубеното знание 
на древните
Глен Крайсбърг
изд. Бард
брой стр.: 256
цена: 19,99 лв.

Древният свят 
накратко
Чарлс Филипс
изд. Книгомания
брой стр.: 416
цена: 15,90 лв.

Невъзможни истини. 
От Южна Америка 
към някъде другаде
Ерих фон Деникен
изд. Дилок
брой стр.: 202
цена: 25 лв.

Неразказаната история 
на траките. Укритата 
слава на народа ни
Павел Серафимов / 
Sparotok
изд. Атеа Букс
брой стр.: 462
цена: 26 лв.

 
 

Вълнуващата история 
на Меган и Хари 
Лейди Колин Кембъл
изд. Кръг
брой стр.: 400
цена: 27,90 лв.

Майндфулнес 
For Dummies
Шамаш Алидина
изд. Алекссофт
брой стр.: 430
цена: 27 лв.

Защо никой не ми 
го е казал досега?
Д-р Джули Смит
изд. Сиела
брой стр.: 320
цена: 16,90 лв.

Видения 
от древността
Николай Н.Нинов
изд. Сиела
брой стр.: 160
цена: 23 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

История за сенките

Марк Твен казва, че 
хуморът е най-голямата 

благословия на човечеството 
и неговото най-ефективно оръ-
жие, защото срещу атаката на 
смеха нищо не може да устои. 
И несъмнено е прав – отдавна 
е доказано, че смехът е едно от 
най-добрите лекарства.

Но да се пишат добри ху-
мористични истории изобщо 
не е лесно. Джек Лондон смя-
та, че това е най-трудният 
жанр. Удхаус, един от най-доб-
рите хумористи, дори вярва, 
че е невъзможно да се напише 
забавна история, ако авторът 
няма подходяща нагласа към 
живота. Твен пък смята, че 

истинският хумор е пълен 
с мъдрост. Според него 
остроумието само по себе 
си няма голямо значение, ако 
не е подплатено с мъдрост. 
Истинското призвание на 
хумориста, твърди той, е да 
се присмива на измамниците 
и привилегированите, на 
лъжите и заблудите, които са 
в разрез с човешките свободи. 
И дори разграничава видове-
те хумор, като отбелязва, 
че смешното може да не е в 
темата или сюжета на исто-
рията, а в начина, по който е 
разказана.

Преводачи са Венера Атана-
сова и Огняна Иванова.

Смехът е здраве 
и мъдрост

Апартаментът
Луси Фоли
изд. “Софтпрес”
352 стр., 22 лв.

Най-добрите 
хумористични разкази 

на прочути писатели
изд. “Изток-Запад”

288 стр., 18 лв.

Лорд Байрон:

Винаги се 
смейте, когато 
можете. Това е 

евтино лекарство.

Платон:

Дори боговете 
обичат шегите.

Виктор Юго:

Смехът е 
слънцето, което 
прогонва зимата 

от човешкото лице.

E. E. Къмингс:

Най-пропи-
леният от 
всички дни е 

този без смях.

Една красива сграда в Париж. 
Петима съседи. Всеки крие 

тайни. Всеки е заподозрян.
„Апартаментът” от Луси 

Фоли е история за сенките, 
които превръщат Париж от 
Град на светлините в сцена от 
страховит кошмар. Роман, кой-
то напомня, че всеки има тъмна 
страна и там се спотайват 
демоните на неговото минало, 
готови да нападнат.

Джес е сама, без пари и 
брат ґ Бен е единствената ґ 
надежда. Но когато пристига 
в Париж и стига до сградата, в 
която Бен живее под наем, Гра-
да на светлините започва да ґ 
се струва все по-мрачен. Първо, 

мястото изглежда далеч по-лук-
созно, отколкото брат ґ може 
да си позволи. Второ, Бен не е 
там и не отговаря на обажда-
нията ґ. Трето, обитателите 
на съседните апартаменти са 
пъстра смесица от характери 
и съдби, но никой от тях не 
изглежда готов да помогне.

Изисканата парижанка. Ал-
кохоликът. Момичето на ръба. 
Симпатичният тип. Порти-
ерката.

Всеки от тях знае нещо, 
но мълчи. Джес е готова на 
всичко, за да открие брат 
си. Но колкото повече време 
прекарва в сградата, толкова 
повече нараства мрачното ґ 

предчувствие. Тя е в Париж, за 
да избяга от миналото, но явно 
Бен е този, пред когото няма 
бъдеще.

„Апартаментът” от Луси 
Фоли привлича с мистериозен 
сюжет, готическа атмосфера и 
наелектризиращо усещане. Зло-
вещи разкрития и множество 
обрати правят историята 
непредсказуема и вълнуваща, а 
сянката на съмнението непре-
къснато преследва читателите 
и провокира редица хипотези 
за извършеното престъпление. 
„Апартаментът” е третият 
роман на Луси Фоли и втори-
ят, след „Списъкът”, който 
излиза на български.
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През 1942 година, по 
време на окупацията 

на Франция от хитле-
ристка Германия, Шарл, 
провинциален фабрикант, 
съвършено безразличен към 
бедата, сполетяла неговата 
страна, дава убежище на своя 
приятел Жером и неговата 
съратничка и любовница 
Алис, преследвани от Гестапо 
заради активното им участие 
в Съпротивата, и заплашени 
от разстрел. Пристигането им 
променя тотално живота на 
този самодоволен буржоа, кой-
то дотогава е водил безметеж-
но съществуване в пасторална 
обстановка, изцяло отдаден на 
малки всекидневни удоволствия 
и на мимолетни сантимен-
тални авантюри. Неочаквано 
пламналата любов на Шарл 
към младата жена безвъзврат-
но изкарва битието му от 
обичайното русло, поставя на 
изпитание приятелството и 
на карта съдбата на тримата.

В това по неволя затворено 

пространство отношения-
та между тях постепенно се 
изострят и при развръзката 
водят до колкото неочаквана, 
толкова и логична метаморфоза 
на главния герой. Кой ще има 
последната дума, Любовта или 
Историята?

Преводач е Красимир 
Петров.

Тайната на 
очарованието
Ароматно еспресо, топящи 

се в устата спагети и 
божествено джелато, истин-
ска наслада от живота... Ето 
това е рай! Но Италия не се 
изчерпва с добре познатите ни 
клишета.

Хенинг Клювер ви кани 
на пътешествие до Италия, 
където можете да опитате 
едни от най-пивките вина, да 
усетите уханието на лимони 
и да се изумите от многоброй-
ните и внушителни култур-
ни монументи. А също и да 
откриете:

Защо слънцето блести по-
ярко в Италия?

Какво ядат италианците 
освен паста и пица?

В какви суеверия вярват?
Какво означава семейство-

то за тях?
Клювер майсторски ни 

потапя в страната, в която 
е избрал да живее. Засяга теми 
като кухнята, модата, мафия-
та, политиката, обществото, 
природата, традициите и 
стила на живот в Италия. 
Разкрива ни тайната на очаро-
ванието и неповторимостта 
ґ, както и много любопитни 
факти, за които навярно нико-

га не сте чували.
Разберете защо толкова 

много хора са се привързали 
така силно към тази изключи-
телна страна, въпреки някои 
нейни недостатъци. Италия 
определено може да ви изненада 
и да заеме своето почетно 
място и във вашите сърца!

Преводач е Ваня Пенева.

Италия отвъд 
клишетата
Хенинг Клювер 
изд. “Ера”
272 стр., 17,99 лв.

Няма да научите името му, 
но ще запомните номера 

му. Дори това да е последното 
нещо, което ще направите.

Това е пристрастяващ, 
напрегнат и безмилостен дебю-
тен трилър от британския сце-
нарист Джон Браунлоу, познат 
на киноманите с работата си 
по филма „Силвия” с участието 
на Гуинет Полтроу и Даниел 
Крейг и телевизионния сериал 
„Миниатюристът”, адаптиран 
по бестселъра на Джеси Бъртън.

Сега Браунлоу се впуска 
с летящ старт в света на 
криминалната литература и 
поднася на почитателите на 
жанра майсторски изпипана 
шпионска история, която пред-
стои да видим и на голям екран 
в продукцията на известното 
филмово студио Laika.

Ако си представяте живота 

на един шпионин като по 
филмите – с пътувания 
до екзотични страни, 
спортни коли, красиви жени 
и заплетени политически 
интриги – то със сигурност 
дълбоко се лъжете. Защото 
реалността съвсем не е 
толкова бляскава. Освен ако 
не сте на негово място.

Той е човекът без 
лице. Профе-
сионалист 
без официална 
самоличност, 
отдавна забравил 
истинското си 
име и миналото, 
което то носи със 
себе си. Член на тайна 
организация, която влиза 
в играта там, където демо-
крацията се проваля и решава 
проблемите на клиентите си 

бързо и ефективно. И срещу 
правилната цена. 

За хората в бизнеса той е 
само една дума. Седемнайсет. 
Номерът му е титла и доказа-
телство, че той е най-страхо-
витият наемен убиец в света. 
Шестнайсет души са вършили 
тази работа преди него – пове-
чето от тях вече са мъртви, 
не по естествени причини, 
разбира се.

Защото ако искаш да бъдеш 
най-добрият, нямаш право на 
грешки. И Седемнайсет знае 
това по-добре от всекиго. Ми-
сията, която му предстои, ще 
бъде най-опасната в кървавата 
му кариера. Той ще трябва да 
се изправи срещу единствения 
човек, който може да му се 

противопостави. Неговият 
предшественик – Шестнай-
сет. Точно както Осемнай-
сет ще направи един ден.

Седемнайсет
Джон Браунлоу
изд. “Сиела”
424 стр.,19,90 лв.

Чашата преля
Франсоаз Саган
изд. “Колибри”
208 стр., 17 лв.

Кой ще има 
последната 
дума?

Само най-добрият  
ще оцелее
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Смъртоносната поема
– През всичките си години 

в полицията, детек-
тив или не, виждал ли си тако-
ва нещо? – попита Гарсия, без да 
откъсва очи от трупа.

– Не – промълви едва чуто 
Хънтър. 

Робърт Хънтър е повикан на 
най-ужасяващото местопрес-
тъпление, на което е присъст-
вал, а аутопсията разкрива 
стихотворение, оставено от 
убиеца в тялото на жертвата. 

Скоро е открито второ 
тяло. Убийството е извърше-
но по съвсем различен начин, 
но инстинктът на Хънтър 
му подсказва, че същият човек 
стои и зад двете престъпления. 

Страховете му се потвържда-
ват, когато е намерена още една 
част от поемата.

Но това откритие не само 
свързва двете убийства – то 
предполага, че те са дело на сери-
ен убиец, който едва започва да 
реди смъртоносната си поема.  

Сега Робърт Хънтър трябва 
да хване най-дисциплинирания 
и систематичен убиец, когото 
някога е срещал.

Генезис
Крис Картър
изд. “Ера”
408 стр., 19,99 лв.

ИМА НЯКОЙ НА ПРОЗО-
РЕЦА

Мъж с маска се спотайва в 
сенките на градината. Наблю-
дава първата си жертва през 
прозореца. Той ще го убие бавно, 
ще го накара да страда, ще му 
пусне детска песничка и ще го 
принуди да си плати.

УБИЕЦ В КЪЩАТА ТИ
Има само един човек, към 

когото полицията може да се 
обърне – бившия криминален 
инспектор Юна Лина, който 
излежава присъда в затвор с ви-
соко ниво на охрана. Така че те 
му предлагат начин да откупи 
свободата си: да помогне на Сага 
Бауер да спре жестокия убиец, 
познат като Ловеца на зайци, 
преди да убие отново.

САМО ЕДИН ЧОВЕК 
МОЖЕ ДА ГО СПРЕ

Скоро се появяват нови три 
жертви и Стокхолм е уловен в 
хватката на страха. Юна Лина 
трябва да залови емоционално 
неуравновесен хищник, чиито 

„Жестокият принц” и 
„Двор от рози и бод-

ли” се срещат в това омагьосва-
що фентъзи.

Едно човешко момиче се 
оказва въвлечено в центъра на 
конфликта между два елфически 
двора и техните опасно привле-
кателни принцове...

Бри мрази феите и не иска 
да има нищо общо с тях. Дори 
и това да означава да умира от 
глад на улицата. Но когато кора-
восърдечната ґ леля продава по-
малката ґ сестра на жестокия 
крал на Двора на тъмните елфи, 
Бри е готова да направи всичко, 
за да я спаси. Дори да сключи 
сделка с краля, който иска от 
нея да открадне три магически 
реликви от Двора на светлите 
елфи.

Но да проникне в техния 
двор не е никак лесно. Бри няма 
друг избор, освен да се престори 
на една от кандидатките за съ-
пруга на принц Ронан, наследника 
на трона на светлите елфи.

В хватката 
на страха

Омагьосващо 
фентъзи

Трилър от „Досиетата „Орегон“
В новия експлозивен роман на 

Клайв Къслър Хуан Кабрило 
и екипажът на „Орегон” тряб-
ва да спрат терористичен заго-
вор за използване на химическо 
оръжие в световен мащаб.

Докато пресича опит за 
атака срещу кувейтски танкер, 
Хуан Кабрило и екипът му 
откриват нещо още по-опасно. 
Предсмъртното желание на 
един безскрупулен милиардер 
е позволило нервнопаралити-
чен газ да попадне в ръцете 

на терористична група. Член 
на екипажа на „Орегон” става 
жертва на отровата и Хуан 
Кабрило няма да се спре пред 
нищо, за да намери противо-
отрова, преди да е станало 
късно. Той и хората му трябва 
да свържат древна загадка с 
коварен съвременен враг, за да 
спасят живота на милиони 
невинни, включително и своя 
собствен.

Преводач е Венцислав 
Божилов.

Ловеца на зайци
Ларш Кеплер
изд. “Enthusiast”
575 стр., 22 лв.

следи на разрушение водят до 
потресаваща нощ, изпълнена с 
насилие – с по-ужасяващи послед-
ствия, отколкото някой си е 
представял.

Тези лъжливи  
клетви
Лекси Райън
изд. “Ибис”  
392 стр., 17,90 лв.

Впримчена между два опасни 
елфически двора, Бри трябва 
да реши на кого да отдаде лоял-
ността… и сърцето си.

Мародер
Клайв Къслър и 
Бойд Морисън

изд. “Бард”
368 стр., 17,99 лв.
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Една от най-завладяващите 
книги на Симеон Радев, 

издадена за първи път през 

Блестящ очерк

Дипломатическа история на 
Освобождението на България
Симеон Радев
изд. “Скайпринт”
580 стр., 49 лв.

Нашият живот не е 
спринт „да отслабнем за 

лятото”, а маратон „да бъ-
дем здрави и енергични дълги 
години и да избегнем ранното 
остаряване”. В храненето е 
важно да спазваме златната 
среда, като се съобразяваме с 
научните съвети, традицион-
ните практики и индивидуал-
ните си особености.

Никой не ни познава по-
добре от самите нас. Ако 
към това знание включим и 
разбирането на основните 
процеси, ще можем да вземаме 
правилни и здравословни 
решения. Книгата на лекаря, 
к.м.н. и преподавател Андрей 
Беловешкин е сбор от гъвка-
ви правила, всяко от които 
може да се спазва поотделно. 
Правилата в режима на хра-
нене, изборът на продукти 
и психологията на храненето 
отговарят на най-важните 
въпроси: кога да се храним, с 
какво да се храним и как да се 

Кога и с какво 
да се храним
Андрей Беловешкин
изд. “Труд”
260 стр., 17,99 лв.

Сбор 
от гъвкави 
правила

храним.
Внимание! Информация-

та, която се съдържа в тази 
книга, не може да замени 
съветите на лекаря. Преди 
да предприемете което и 
да било от препоръчаните 
действия, се консултирайте 
със специалист.

Преводач е Татяна Балова.

Стокхолм, края на XIX 
век

Всяка седмица пет жени се 
събират, за да споделят творче-
ските и духовните си търсения. 
Освен че рисуват и обсъждат 
важни теми, те провеждат и 
сеанси в опит да призовават ду-
хове, които да ги напътстват 
в работата им. Сред тези 
необикновени жени е Хилма аф 
Клинт, пионерка в абстракт-
ната живопис. Но светът все 
още не е готов за радикалната 
иновативност в творчество-
то ґ. Затова нейните картини 
са скрити, а името ґ потъва в 
забрава.

Ню Йорк, в наши дни
Повече от сто години по-

късно кураторът Ибън Елиът 
работи по изложба на Хилма аф 
Клинт. По криволичеща пътека 
той се връща назад във време-
то, за да повдигне вълнуващи 
въпроси за жените в изкуство-
то. Защо приносът на Хилма в 
абстракционизма не е признат? 
Защо самата тя запечатва 
картините си с инструкции 

да бъдат отворени двайсет 
години след смъртта ґ? И каква 
роля имат нейните приятелки 
в живота и творчеството ґ?

През 2018 г. картините 
на Хилма аф Клинт биват 
изложени в „Гугенхайм” и това е 
най-посещаваната експозиция в 
историята на музея. 

Преводач е Камелия Кучер.

5 необикновени 
жени

Клуб Петък вечер
София Лундберг, 
Алисън Ричман, М. Дж. Роуз
изд. “Хермес”
304 стр., 17,95 лв.

Повтаряй си, 
че е само филм
Фостър е загубил дъщеря 

си Луси преди 17 
години, но не спира да я 
търси. Нова шокираща 
следа може да го отведе 
до разкритието на ужася-
ваща истина.

Мици е известна в 
Холивуд с изумително ав-
тентичните звуци, които 
осигурява за филмовите 
продукции. Тя използва съща-
та тайна техника като баща 
си, за да създава търсените 
ефекти и записва смразяващи 
кръвта писъци, които звучат 
толкова истински, че карат 
всички да настръхват...

Сблъсъкът на Фостър 
и Мици заплашва да разбие 
наглед перфектната бляскава 
фасада на Холивуд, под която 
се крият много насилие и 
липса на всякаква човещина, а 
страданието е превърнато в 
стока.

Изобретяването 
на звука

Чък Паланюк 
изд. “Ера”

232 стр., 17,99 лв.

2016 година, „Дипломатическа 
история на Освобождението 
на България” вече има ново 
луксозно издание. Върху този 
свой забележителен труд 
авторът работи в продъл-
жение на две десетилетия, 
като за изворова база използва 
хилядите открити от него 
документи в архивите и 
библиотеките във Виена, 
Мюнхен, Лондон, Вашингтон, 
Санкт Петербург и Букурещ, 
много от които са все още 
непознати и недостъпни за 
българските изследователи. 

Книгата е блестящ очерк 
върху историята на Източ-
ния въпрос, но може да се 
приеме и като една първа по 
време история на балкански-
те народи на фона на войни 
и въстания, преплетени с 
тайни и явни дипломатичес-
ки ходове, и всичко това по 
време на културния, църковен 
и революционен подем на 
народа ни.
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Отновно заедно
Амели Жаво 
и Аник Масон
изд. Изток-Запад
брой стр.: 32
цена: 15 лв.

Зайчето Питър. 
Игра на криеница
Никола Киниър, 
Рейчъл Брайт
изд. Труд
брой стр.: 32
цена: 19,99 лв.

Моите първи 
истории: 
Елза идва на помощ
изд. Егмонт
брой стр.: 24
цена: 9,90 лв.

Как да си здрав 
като дракон 
Щепанка Секанинова
изд. Прозорец
брой стр.: 26
цена: 24 лв.

 
 
Пубертет без тревоги: 
Наръчник за оцеляване 
на тийнейджъри
Лизи Кокс
изд. Пан
брой стр.: 64
цена: 15,90 лв.

Принцеса завинаги
Кони Глин
изд. Труд
брой стр.: 280
цена: 15,99 лв.

Наръчник на хотел 
“ВАЛХАЛА” към 
Деветте свята
Рик Риърдън
изд. Егмонт
брой стр.: 120
цена: 9,90 лв.

Голяма книга 
за цветята
Ювал Зомер
изд. Ракета
брой стр.: 64
цена: 29,90 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Дори за нас, възрастните, по-
някога е трудно да намерим 

онзи баланс в отношенията си с 
другите, при който хем да запа-
зим собствената си уникалност, 
хем да имаме пълноценно общу-
ване с околните. А представете 
си колко по-трудно е за децата, 
които сега се учат какво е „Аз” 
и какво – „Ние”, къде са граници-
те между мен и другия, как да се 
справя с чувствата, които ме 
връхлитат сякаш изневиделица…

Зайчето Рики им идва на 
помощ и им подава ръка. Поре-
дицата книги за симпатичното 
зайче, създадена от белгийския 
художник и писател Гуидо ван 

Генехтен, не ни е непозната. 
Още преди близо 10 години Рики 
намери своите приятели у нас. 
Сега поредицата се появява в 
нов формат, но зайчето Рики си 
е все същото.

Рики живее в Голямата гора. 
Обича да играе и да измисля 
номера с ушите си, с които 
разсмива всички наоколо. Много 
иска да се сприятели с Чари и 
измисля редица хитрини, за да 
играят и се забавляват заедно. 
А един ден Рики решава да спи 
сам-самичък на палатка и така 
разбира, че страхът е просто 
чувство, което отминава. Но 
като отмине, си станал по-смел, 

защото смелостта не е да не те 
е страх, а да умееш да преодоля-
ваш страховете си.

Рики има много приятели – 
кокошчицата Мия, Алекс, Дани, 
Томи, Хари, но знае и какво е да 
няма с кого да си играеш, затова 
когато в Голямата гора идва 
непознато зайче, Рики му помага 
да се включи в игрите и да стане 
част от голямата приятелска 
банда. Той обича семейството 
си и няма търпение да стане 
батко, но още дълго трябва да 
чака – чааак до зимата!

Във всяка от 9-те книги 
от поредицата децата ще се 
срещнат с вълнуваща история 

за обичта и приятелството. 
Зайчето Рики ще поведе децата 
из света и ще им помогне да 
го опознаят и да го заобичат, 
както и да опознаят себе си. То 
ще им покаже как да поддържат 
пълноценни взаимоотношения 
с другите, как да формират 
дълготрайни приятелства, да се 
справят с конфликтни ситуа-
ции и как по-добре да разбират 
околните. Историите за зайче-
то Рики не само ще забавляват 
децата, но и ще им помогнат 
да пораснат, да се научат да 
разбират своите чувства, да 
бъдат самостоятелни и уверени 
в себе си.

9 истории за 
зайчето Рики
Гуидо ван Генехтен
изд. “Фют”
28 стр.,  
3,99 лв. всяка

Зайчето Рики 
помага на децата



НАПРАВИ ТОЧНИЯ ПОДАРЪК

ВАУЧЕР за книги от 
ХЕЛИКОН

ТЪРСЕТЕ В НАЙ-БЛИЗКИЯ

Промоцията е валидна 

от 26.08.2022 до 22.09.2022 г. вкл. 

или до изчерпване на количествата 

в книжарници Хеликон. 

Кампанията не е валидна за 

онлайн покупки на Helikon.bg

1019
лв.

нова цена

1016
лв.

нова цена

предишна  
цена

1199
лв.

предишна  
цена

1195
лв.

-15%




