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КЛАСАЦИИ СЕПТЕМВРИ  

ново остава нагоре надолу връща се

Внимавай какво си 
пожелаваш

„Последната госпожа 

Периш“ е дебютният роман на 

две сестри, избрали за свой 

литературен псевдоним името 

Лив Константин. Психотрилър, 

засягащ изненадващо тежки 

проблеми, в който неочаква-

ните обрати на историята 

задържат интереса до послед-

ната страница.

Дафни Париш има всичко. 

Любящ, богат, красив съпруг 

и две прелестни момиченца. 

Живее в прекрасно имение, 

членува в най-добрите клубове, 

заобиколена е от влиятелни 

приятели.

В този идеален живот се 

появява Амбър Патерсън. 

Тя има мечта и нейната 

мечта е да притежава всичко, 

което има Дафни. Чрез лъжи и 

манипулации Амбър спечелва 

приятелството є, успява да се 

вмъкне в нейния кръг и дори в 

семейството є. Целта е почти 

постигната. Но неслучайно се 

казва, че трябва да внимаваш 

какво си пожелаваш. Защото 

хората невинаги са това, кое-

то изглеждат и зад затворе-

ните врати понякога се крият 

много тайни. А и самата 

Амбър има тъмно минало, от 

което трябва да се пази.

История за завист, 

предателство и възмездие 

с колоритен набор от герои, 

които постепенно разкри-

ват истинската си природа. 

Роман-предупреждение да не 

се доверявате винаги на това, 

което виждате.

ДИМИТРИНА 
ГЕОРГИЕВА, 
ХЕЛИКОН  
БУРГАС – ЦЕНТЪР

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

ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Където пеят  
раците
Дилия Оуенс
Лабиринт

Пасиансът на 
архангелите
Мария Лалева
Книгомания

Глина
Виктория Бешлийска
СофтПрес

Живот в скалите
Мария Лалева
Книгомания 

Градът на мечтите
Дейвид Балдачи
Обсидиан

Любов и неврони
Али Хейзълууд
Егмонт

Жива
Ина Ясипова
Сиела

Висок залог
Даниел Стийл
Бард

Пророчицата и идиотът
Юнас Юнасон
Колибри

Едно лято на Крит
Надя Маркс
Кръгозор

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1890 
лв.

1490 
лв.

1699 
лв.

2000 
лв.

1800 
лв.

1690 
лв.

2200 
лв.

1500 
лв.

1899 
лв.

1800 
лв.

Въпрос на гледна точка
Стойчо Керев
Бард

Да прецакаш дявола
Наполеон Хил
AMG Publishing

Богат татко,  
беден татко
Робърт Кийосаки
Анхира

Колко е лесно 
да бъдеш обичан 
Александра 
Александрова
Колибри

Измамна реалност
Стойчо Керев
Бард

Четирите споразумения: 
Толтекска книга на 
мъдростта
Дон Мигел Руис
Кибеа

Тънкото изкуство 
да не ти пука
Марк Менсън
Хермес

Фердинандеум
Петър Стоянович
Фабер

3

4

5

6

7

8

9

10

2500 
лв.

1695 
лв.

1595 
лв.

1900 
лв.

2199 
лв.

1100 
лв.

1795 
лв.

4800 
лв.

НЕХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Хроника на болката
Иво Иванов
Вакон

Подсъзнанието  
може всичко 
Джон Кехоу
ИнфоДар

1

2
1900 

лв.

1490 
лв.

Верният тон на 
хубавите книги
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ново остава нагоре надолу връща се

Приятели завинаги

РАЛИЦА МАРКОВА, 
ХЕЛИКОН СЪБОРНА

К Н И Ж А РЯ Т 
ПРЕПОРЪЧВАЗа книгите и хората

Ако познавате „Невидими-

те фурии на сърцето“, значи 

няма да останете равнодушни 

и към „Момчето с раираната 

пижама“ (книгата не за първи 

път се появява на книжния ни 

пазар). Дарбата на Джон Бойн 

да разказва живота, такъв 

какъвто е, буквално пленява. 

Сред бездушието и хаоса на 

света намира начин през герои-

те си да изведе на преден план 

съпричастието, човечността 

и чистотата в отношенията. 

Това се случва и в „Момчето с 

раираната пижама“. Девет-

годишният Бруно се мести 

изненадващо със семейство-

то си от Берлин в стара, 

занемарена къща сред нищото, 

където се простира само дъл-

га телена ограда. Градският, 

приключенски живот е заменен 

със самотна и кална скука. 

В търсене на разнообразие, 

Бруно попада съвсем близо до 

телената ограда, от другата 

страна на която вижда момче 

на неговите години. Новият 

му приятел всеки ден седи 

на своето място, облечен по 

един и същи начин – с „раирана 

пижама“ – и от ден на ден е 

все по-слаб и тъжен. Малко по 

малко, в продължение на цяла 

година, разговорите между 

двете момчета се превръщат 

в единственото им съдържа-

телно преживяване. Накрая, 

ден преди Бруно да се прибере 

в Берлин, поемат на последно 

приключение, което ги пре-

връща в най-добри приятели... 

завинаги.

ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ

Дяволският остров
Никола Бьогле
Enthusiast

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

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

Пациент 488
Никола Бьогле
Enthusiast

Още 365 дни
Бланка Липинска
Сиела

Хавра
Захари Карабашлиев
Сиела

Трите тела 
Т.1 от трилогията 
Земното минало
Лиу Цъсин
Колибри

Ръкописът, 
намерен в Акра
Паулу Коелю
Обсидиан

В целта
Ел Кенеди
Сиела

Мадам Изкушение  
Кн.2: Магнолия
Мегън Марч
Егмонт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1500 
лв.

1500 
лв.

999 
лв.

1390 
лв.

1299 
лв.

1390 
лв.

1400 
лв.

1500 
лв.

2199 
лв.

700 
лв.

ТИЙН КНИГИ

Minecraft: Миниатюрни 
конструкции
Егмонт

Един от нас лъже
Карън Макменъс
Егмонт

1

10

1990 
лв.

1490 
лв.

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

1990 
лв.

Хари Потър и  
философският камък
Дж. К. Роулинг
Егмонт

4

1990 
лв.

Тези лъжливи клетви
Лекси Райън
Ибис

5

1790 
лв.

2 Последният гамбит Кн.3 
от Игри на наследство
Дженифър Лин Барнс
Егмонт

1990 
лв.

Малкият принц
Антоан дьо 
Сент-Екзюпери
Хеликон

1295 
лв.

Игри на наследство
Дженифър Лин Барнс
Егмонт

7

1990 
лв.

Дневникът на един 
Дръндьо Кн.1
Джеф Кини
ДуоДИЗАЙН

8

1990 
лв.

Тези оплетени връзки
Лекси Райън
Ибис

9

1890 
лв.

3
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КЛАСАЦИИ СЕПТЕМВРИ  

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 38 067 062 620 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

Глина
Виктория Бешлийска
СофтПрес

Живот в скалите
Мария Лалева
Книгомания

Жива
Ина Ясипова
Сиела

Божият ген
Людмила Филипова
Enthusiast

Времеубежище
(трето издание)
Георги Господинов
Жанет-45

Аз още броя дните
Георги Бърдаров
Сиела

Физика на тъгата
Георги Господинов
Жанет-45

ABSOLVO TE
Георги Бърдаров
Мусагена

Резерват за хора  
и вълци
Здравка Евтимова
Жанет-45

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1800 
лв.

1400 
лв.

2000 
лв.

1580 
лв.

2000 
лв.

2000 
лв.

2200 
лв.

1490 
лв.

1500 
лв.

1899 
лв.
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Алиса в Страната на чудесата  
Алиса в Огледалния свят
Луис Карол
изд. “Хеликон”
292 стр., м. к. 8,95 лв., 10,95 лв.,
тв. к. 13,95 лв.   

Аз съм по шантавите идеи.
Така че когато, 25 

години след първото издание 
на нашия съвместен превод със 
Силвия Вълкова на двете книги 
на Карол за Алиса, от издател-
ство „Хеликон“ ми предложиха 
да им направя нов, напълно 
различен превод, нямах никакви 

колебания отново да скоча в 
заешката дупка.

Не защото смятах, че този 
път ще се справя по-добре. 
Предишния ни превод много си 
го харесвам даже! Интересно 
обаче ми беше да го направя не 
по-добре или по-зле, а съвсем 
иначе. Както казваше един при-

ятел музикант, „състезанията 
са за конете, а не за музикан-
тите“. Смятам, че това важи 
за всеки вид интерпретативно 
изкуство, включително и за 
преводачите. 

Когато обсъждахме иде-
ята, си спомнихме и за Глен 
Гулд с неговите две версии на 

OOPS, I DID IT AGAIN

Тест за 
характера
Някои хора устояват на 

трудностите и ги прео-
доляват, а други се пречупват 
пред тях. Печелиш или губиш 
– обикновено се смята, че това 
са двата възможни изхода от 
всяка житейска битка, но за 
щастие не е така. Стоицизмът, 
една от най-популярните и 
успешни философски школи,  
предлага алтернативен подход 
– на изпитанията трябва 
да се гледа като на тест за 
характера. Това откритие на 

стоиците може коренно да 
промени отношението ни към 
трудностите и емоционалната 
ни реакция към тях.

В „Дарът на изпитанията” 
философът Уилям Б. Ървайн 
използва прозренията на древ-
ните стоици, от Марк Аврелий 
и Сенека до Епиктет, за да 
изгради цялостна стратегия 
и система от психологически 
техники, с чиято помощ можем 
не само да приемем и преодолеем 
пречките по пътя си, но и да 
излезем по-силни и устойчиви 
след сблъсъка си с тях.

Дарът на 
изпитанията

Уилям Б. Ървайн
изд. “Скайпринт”

160 стр., 14,95 лв.

Опасна игра
„Последният гамбит” от 

Дженифър Лин Барнс е 
финалът на трилогията „Игри 
на наследство”. С излизане-
то на романа поредица-
та оглави бестселър 
класацията на „The 
New York Times”. Тя 
е изключително 
популярна и в 
социалните 
мрежи и 
особено в 
TikTok, където 
видеата за 
поредицата имат 
над 92 млн. гледания. 

За да наследи милиар-
ди, всичко, което Ейвъ-
ри Грамс трябва да направи, 
е да оцелее още няколко седмици, 
живеейки в Хоторн Хаус. 
Папараците следят всяка нейна 
крачка. Финансовият натиск 
нараства. Опасността е част 
от живота. И единственото 
нещо, което помага на Ейвъри 
да премине през всичко това, са 
братята Хоторн. Но докато 
часовникът тиктака, пристига 
посетител, който се нуждае от 
помощта на Ейвъри – и чието 
присъствие в имението може 
да промени всичко. Скоро става 
ясно, че има още един пъзел за ре-

шаване и тя и братята са 
въвлечени в опасна игра срещу 
непознат и силен съперник. В 
тази игра има заложени сърца 
и животи – и няма нищо по-
хоторнско от победата.

Последният гамбит
Дженифър Лин Барнс
изд. “Егмонт”
400 стр., 19,90 лв.

„Голдберг вариациите“, и за 
двата варианта на „Лейла“ на 
Клептън... А дали и преводач 
може да направи нещо подобно? 
Естествено, че може, непоколе-
бимо заявих аз. Макар да не се 
случва толкова често. Все пак 
се сещам за поне един прецедент 
в България – Александър Бала-
банов е направил два превода на 
„Медея“, но с различен характер 
и цел: първият е в проза и след-
ва тясно авторовия текст, а 
вторият – в стихове, за да бъде 
поставена на сцена.

Няма да се уморя да повта-
рям, че колкото повече преводи 
има едно произведение на даден 
език, толкова по-добре. На 
български вече съществуват 
няколко наистина добри прево-
да на „Алиса“, например тези 
на Павлина Чохаджиева и на 
Любомир Николов.

Защо пък да няма и още 
един?

Светлана Комогорова – 
Комата 

1095
лв.

1395
лв.

895
лв.
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Съквартиранти 
по любов
Фалън Балард
изд. Сиела
брой стр.: 336
цена: 18 лв.

Пазителят на тайни 
от Джайпур
Алка Джоши
изд. Benitorial
брой стр.: 448
цена: 25 лв.

Кралски 
кореспондент
Александра Джоел
изд. Сиела
брой стр.: 432
цена: 20 лв.

Последната 
велика княгиня
Брин Търнбул
изд. Сиела
брой стр.: 432
цена: 21 лв.

 

Кралството 
на обречените
Кери Манискалко
изд. Сиела
брой стр.: 472
цена: 19.90 лв.

Тези оплетени 
връзки
Лекси Райън
изд. Ибис
брой стр.: 420
цена: 18.90 лв.

Наемникът на 
императора
Ян-Уве Екеберг
изд. Персей
брой стр.: 352
цена: 16.99 лв.

Нейде другаде
Дийн Кунц
изд. Кръг
брой стр.: 360
цена: 22.90 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Докато работи по рестав-
рацията на катедралата в 

Сантяго де Компостела, Хулия 
Алварес получава опустоши-
телна новина – съпругът ґ 
Мартин е бил отвлечен край 
връх Арарат в Североизточна 
Турция. Зад похищението стои 
мистериозна секта от Близкия 
изток, чиито последователи 
вярват, че са наследници на анге-
лите. Тяхната цел е Мартин да 
им помогне да се върнат у дома, 
в райските градини.

Единствената надежда за 
спасение на Мартин е съпругата 
му да събере кураж и да се дове-

ри на собствените си способно-
сти. Неусетно Хулия е въвлечена 
в опасна надпревара за контрола 
над два древни камъка, които 
според легендите могат да 
установят връзка директно с 
Всевишния. Само че от тази 
невиждана власт са поблазнени 
не само религиозните екстре-
мисти, но и самият президент 
на САЩ.

Преводач е Людмила Нен-
кова.

Ангелите са сред нас
Стив Бери:

Завладяващ 
сюжет, 
проницателни 

герои, интригуваща 
смесица от надежди и 
страхове. Хавиер Сиера 
си играе виртуозно с 
читателите благодарение 
на богатото си 
въображение, усет към 
детайлите и кристално 
ясно предадена реалност.

Изгубеният ангел 
Хавиер Сиера
изд. “Хермес”

384 стр., 17,95 лв.

Любимци на поколения, 
вдъхновение за младите 

изпълнители и пионери в 
българската поп и диско музика, 
днес Благовест и Светослав 
Аргирови покоряват и книж-
ната сцена! „Братя Аргирови. 
Гот е да сме двама” разказва 
историята на техния живот, 
събрана в 296 страници от по-
пулярния радиоводещ Йордан 
Георгиев, познат като Данчо 
Стълбицата.

Вече няколко десети-
летия братя Аргирови 
радват хилядите си 
фенове с прекрасните 
си песни. За 40 години 
сценична дейност Кралете 

на БГ диското са оставили 
безспорна следа в българската 
популярна музика, но сега за 
пръв път повдигат завесата на 
личния си живот.

От най-ранните им години 
и първите срещи с музиката, 
през стотици концерти 
и музикални турнета до 
получаването на приза „БГ 
Вдъхновение” през 2019 година 
от БГ Радио – братя Аргирови 
открехват вратата към своя 
мелодичен свят и канят чита-
телите да надникнат вътре. 

Посрещат ги със спомени 
за създаването на дебют-
ния им албум „Момиче за 
двама”, който продава 
над 400 хиляди екземпляра, 
с разкази за раждането 
на първия им фенклуб, в 

който членуват 5000 техни 
почитатели, със срещи с други 
популярни лица от златните 

години на българската музика. 
В книгата разказват още за  
предизвикателствата, които 
преодоляват в житейския и 
творческия си път, споделят 
забавни истории, които ги 
връхлитат в различни ситу-
ации, говорят за срещите и 
съвместната си работа с други 
звезди от музикалната сцена, за 
дамите на сърцето им и тех-
ните семейства. Думите им са 
илюстрирани с богат снимков 
материал – над 150 фотогра-
фии от личния им архив.

Книгата оживява с помощ-
та на писателското перо на  
Йордан Георгиев, популярен с 
артистичния си псевдоним 
Данчо Стълбицата – първи-
ят радио диджей в България 
и многократно награждаван 
музикален журналист, правил 
интервюта със световноиз-
вестни изпълнители.

Гот е да сме двама
Братя Аргирови, Йордан Георгиев - 
Данчо Стълбицата
изд. “Софтпрес”
296 стр., 35 лв.

Кралете на БГ диското
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ИСТОРИЯТА Е ИНТЕРЕСНА
с издателство 

и книжарници                    !

Картите за участие, както и печат, се получават на касите в книжарници Хеликон  
при еднократна покупка на издания на “Пан” на минимална стойност от 12 лв.   

Всяка карта с попълнени шест печата носи подарък – книга по избор: “Воините”  
или  “Моята първа книга за изкуството”. Кампанията не включва онлайн продажби  
и е валидна от 01.10. до 30.11.2022 г. или до изчерпване на количествата подаръци.

ÈÑÒÎÐÈßÒÀ Å ÈÍÒÅÐÅÑÍÀ
Êàðòà çà ó÷àñòèå â êàìïàíèÿòà

Ñïå÷åëè êíèãà ïî òâîé èçáîð!

Ñúáåðè ïå÷àòèòå è âçåìè ñâîÿ ïîäàðúê!

Êартите за у÷астие, както и пе÷ат, се поëу÷ават саìо на касите в книæарниöи Õåëèêîí 
при еднократна покупка на издания на “Ïан” на ìиниìаëна стоéност от 12 ëв. 

Всяка карта с попъëнени øест пе÷ата носи подарък – книга по изáор: “Воините” иëи 
“Моята първа книга за изкуството”. Êаìпанията не вкëþ÷ва онëаéн продаæáи и е 

ваëидна от 01.10. до 30.11.2022 г. иëи до из÷ерпване на коëи÷ествата подаръöи.

Събери печатите и вземи книга 
по твой избор!

Първият печат е подарък от нас!

За повече 

информация 

попитай на 

касата!
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Романът на Джойс Каръл 
Оутс „Блондинка” обикнове-

но се представя като худо-
жествена биография на Мерилин 
Монро. Ако тръгнете с тази 
нагласа, няма да бъдете разоча-
ровани, но ще получите много 
повече.

Енигматично 
кътче

Блондинка
Джойс Каръл Оутс 
изд. “Бард”
768 стр., 29,99 лв.

„Мрачна и завладяваща 
книга. Портрет на Холивуд, 
който е толкава ужасяващо 
халюциногенен и също 
толкова токсичен.“

Уол Стрийт Джърнал

„Джойс Каръл Оутс поема 
по най-смелия път към 
разплитане на „загадката, 
проклятието Монро“ и пише 
искрено и право в целта. 
Нейният роман „Блондинка“ 
е обемен, сложен и яростен. 
Отчасти готически, 
отчасти калейдоскопичен 
роман на идеите, отчасти 
циничен разказ за 
знаменитост, но рядко нещо 
по-малко от увлекателен.“

Ню Йорк Таймс

„Блондинка” е дисекция на 
американската слава и на маши-
ната, която я създава. Цената, 
която се плаща за нея, и разоча-
рованията, до които стигаш, 
когато сбъднеш мечтите си. 
Измамният свят на Холивуд 
е видян през очите на една 
чувствителна, стеснителна и 
уязвима жена с тежко детство 
– последното, което бихте си 
помислили, когато ви говорят 
за секс иконата Мерилин Мон-
ро. Израснала с психично болна 
майка, която е била буквално 
опасна за живота ґ. Прекарала 
голяма част от детството 
си в сиропиталища и приемни 
семейства без истинска роди-
телска обич. И пожелала да влезе 
в света на киното, за да не се 
чувства толкова самотна и да 

получи любов. Романът просле-
дява този път с изключителна 
емпатия – от свитото сираче 
до жената, съблазнила целия 
свят, но останала двойствена 
до края, разкъсана между Норма 
Джийн, която всъщност е, 
и Мерилин, каквато всички 
очакват от нея да бъде. И тъй 
като лекарите на студиото ґ я 
превръщат насила в наркоманка, 
като контролирано ґ изписват 
силни психотропни лекарства 
в името на печалбите, трагич-
ният ґ край всъщност се оказва 
неизбежен.

Ако си мислите, че сегашни-
те разкрития за сексуалните 
посегателства в Холивуд са 
отвратителни, от този роман 
ще разберете, че по времето 
на Мерилин те са абсолютна 

Неземни плажове, вино и 
футбол... с това е позната 

Португалия на света. Но това 
ли е всичко, с което може да се 
гордее?

Наглед малка, тя сякаш 
винаги остава леко встрани 
от прожекторите в сравнение 
с други европейски държави. 
А всъщност притежава 
голям чар, уникален дух и 
пъстрота!

Хатън увлекателно раз-
казва за нейното развитие 
от създаването ґ, за време-
то на Великите географски 
открития, в които е пионер и 
основна движеща сила, за вели-
чието ґ като глобална империя, 
през политически преврати, 
отношения със съседни държави 
и още много други значителни 
събития.

Всичко, през което Порту-
галия е преминала, е повлияло на 
нейните култура, икономика и 
общество. Авторът с любов и 
страст ни запознава с изоби-
лие от кулинарни, музикални и 
фолклорни традиции, както и с 
топ лината, гостоприемство-
то и безгрижния живот на пор-
тугалците. Хатън умело съчета-
ва дългата и славна история на 

Португалия с лични впечатле-
ния.

Впуснете се в пътешествие 
през вековната и изумител-
но красива Португалия, за да 
усетите пълното очарование 
на това енигматично кътче в 
Европа!

Елена Армас спечели 
любовта на читатели-

те още с първата си книга 
– „Испанска любовна измама”. 
Романът се превърна в една 
от най-популярните книги в 
TikTok през изминалата година и 
ґ донесе наградата на Goodreads 
за най-добър дебют, както и 
номинация в категорията за 
най-добри романтични книги на 
2021 г. В синхрон със световна-
та премиера на български език 
се появява и вторият ґ роман 
– „Експеримент „съквартиран-
ти” по американски”. 

Роузи Греъм напуска добре 
платената си работа, за да 
може да се съсредоточи върху 
тайната си кариера на автор на 
романтични романи, но изпада 
в творческа криза. След това 
таванът на апартамента ґ едва 
не пада върху главата ґ. А за 
капак на всичко, се нанася в праз-
ния апартамент на най-добрата 
си приятелка, без да подозира, 
че Лина вече е дала ключ от 
жилището на братовчед си 
Лукас. Същият онзи братовчед, 
който Роузи дебне в Инстаграм. 
За нейна изненада, Лукас ґ пред-
лага да живеят заедно, докато 
ремонтират квартирата ґ. А 

когато разбира за творческо-
то затруднение на Роузи, той 
ґ предлага скандална сделка, с 
помощта на която да върне 
литературното ґ вдъхнове-
ние. Роузи няма какво да губи. 
Глупавото ґ онлайн увлечение 
е абсолютно под контрол. 
Престоят на Лукас в Ню Йорк 
обаче изтича, а Роузи изобщо не 
е убедена, че шест седмици ще са 
достатъчни да се пребори как-
то с крайния срок за ръкописа, 
така и със себе си.

Жената, която 
съблазни света!

норма. Самата тя е брутално 
използвана във всякакъв смисъл 
от могъщи продуценти, които 
забогатяват на неин гръб, но 
ґ подхвърлят само трохи. И 
макар да се прочува по цял свят, 
на практика умира бедна.

Преводач е Елена Кодинова.

Португалия - 
загадъчна и пъстра
Бари Хатън
изд. “Ера”
336 стр., 17,99 лв.

6 седмици не 
стигат

Експеримент 
“съквартиранти” 
по американски

Елена Армас
изд. “Егмонт”

384 стр., 19,90 лв.
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Разгръщаме позабравен 

шедьовър на световната 

литература, обявен за една 

от стоте най-велики книги 

на миналия век, влязъл в кла-

сациите на Таймс, Гардиън 

и в паметта на  няколко 

поколения. „Под вулкана“ на 

британеца Малкълм Лоури 

идва в ново издание, с неве-

роятния си хипнотичен стил, 

който тече като лава. Ин-

тересна е съдбата на тази 

полуавтобиографична книга, 

преработвана толкова 

пъти, че ръкописът ѝ даже 

изгаря в пожар, преди авторът 

да го възстанови и завърши 

през 1947 г. За подобни творби 

казват, че никой ни ги разбира, 

но мнозина ги четат. Подобно 

на „Одисей“ на Джойс, история-

та в „Под вулкана“ се фокусира в 

един ден – Денят на мъртвите, 

и разказва за британски консул 

от 30-те години на XX в., на 

служба в Мексико. Всичките си 

дипломатически усилия той 

свежда до равномерното смес-

ване на мескал и текила, абсент 

и уиски, по техните градуси 

и неговото бръщолевене се 

измерва отношението му към 

света. Наоколо са маргинални 

типове – бивша съпруга, брат и 

някакъв приятел кинорежисьор. 

Читателят знае, че главни-

ят герой ще умре, защото 

първите две глави са посве-

тени на събитията след една 

година. Оттук нататък ролите 

се сменят, хаосът е пълен, 

стилът – разкошен, а 

усилието да го преодолееш си 

струва. Кой с кого спи, кой на 

кого изневерява, с какво воюва, 

каква ценностна система 

в идеите изповядва, и кое 

в крайна сметка го убива? 

Предупреждавам – не се мъчете 

да влезете в този поток на 

съзнанието, ако не е вашият. 

Текстът е водовъртеж с бавно 

темпо, но така стремител-

но всмуква в себе си, че не е 

странно защо Хемингуей е 

прочел книгата шест пъти 

преди да се самоубие, Маркес 

също все я препрочитал. Добре, 

но защо? Заради горещата 

смесица от болка, гняв и срам, 

които тлеят и се изливат в 

подножието на два мексикански 

вулкана със сила, способна на 

финала да ви изхвърли нагоре, да 

ви вдигне от пепелта, поне да 

опитате, да положите усилие, и 

да сте живи.   

ЛЮДМИЛА ЕЛЕНКОВА 
РАДИО „ХЕЛИКОН“

Една трагедия за всички

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Автобиография 
(с илюстрации)
Андрю Карнеги
изд. Веси
брой стр.: 368
цена: 18 лв.

Животът на 
Брус Ли. Дракона, 
който надмогна 
себе си
Матю Поли
изд. Кръг
брой стр.: 528
цена: 35 лв.

Личният живот 
на Елизабет I
Ростислав Ботев
изд. Millenium
брой стр.: 238
цена: 19.99 лв.

Дипломатическа 
история на Освобож-
дението на България 
- неиздаван ръкопис 
(Луксозно издание)
Симеон Радев
изд. Skyprint
брой стр.: 580
цена: 49.90 лв.

 

Ключовият подход
Ребека Фет
изд. Замония
брой стр.: 360
цена: 22 лв.

Инкогнито. Тайният 
живот на мозъка
Дейвид Игълман
изд. Сиела
брой стр.: 312
цена: 17.90 лв.

Малките навици - 
мъничките промени, 
които преобразяват 
всичко
Д-р Б. Дж. Фог
изд. Локада
брой стр.: 408
цена: 28 лв.

Еротичната 
интелигентност
Естер Перел
изд. Изток-Запад
брой стр.: 256
цена: 20 лв.

„Книга за бременната” е 
ясно и изчерпателно 

ръководство, съставено от 
най-авторитетните съвре-
менни американски педиатри – 
доктор Уилям и Марта Сиърс. 
Тук ще получите подробна и 
внимателно систематизирана 
информация за етапите на 
бременността, от зачеването 
до раждането, и ще намерите 
научно обосновани, проверени 
от практиката решения и 
съвети за всеки дискомфорт и 
безпокойство, които може да 
изпитате през този период.

В екипа, работил по „Книга 
за бременната”, са включени 
доктор Линда Холт и доктор 
Би Джей Снел, асистирали при 

Отговори за 
всичко

хиляди раждания през дългого-
дишния си опит като акушер-
гинеколози.

Доктор Уилям Сиърс, 
който „промени схващания-
та за майчинството” според 
списание „Тайм”, и съпругата 
му Марта са родители на осем 
деца и автори на повече от 
четиридесет книги,  посве-
тени на детското здраве и 
възпитание.

* Създаване на здравос-
ловна среда в утробата и 
износване на здраво бебе

* Развитие на бебето през 
различните периоди

 * Физически и емоционал-
ни промени у майката в хода 
на бременността

* Правилно хранене – 
вече за двама. Суперхрани за 
бременни

* Движение, упражнения, 
антистрес техники и под-
държане във форма

* Вашите усещания през 
различните етапи от разви-
тието на бебето

* Хормоналните промени 
през бремеността – една 
прекрасна симфония

* Месечните прегледи при 
гинеколога – какво да очаква-
те при всеки от тях

* Раждането – стъпка по 
стъпка

* Първите дни на 
новороденото и навлизане 
без сътресения в периода на 
родителството

* Рискове по време на 
бременността

РАЗГЛЕДАНИ ТЕМИ:

Книга за бременната
Уилям Сиърс и Марта Сиърс
изд. “Скайпринт”
504 стр., 39,90 лв.



Промоцията е валидна от 07.10.2022 до 03.11.2022 г. вкл. или до изчерпване на количествата в книжарници Хеликон. Кампанията не е валидна за онлайн покупки на Helikon.bg

Четем с удоволствие

предишна 
цена

14,90 лв.

-15%

1267
лв.

предишна 
цена 

19,00 лв.

-10%

1710
лв.

предишна 
цена 

17,95 лв.

-30%

1257
лв.

предишна 
цена 

30,00 лв.

-10%

2700
лв.

предишна 
цена 

16,90 лв.

-15%

1437
лв.

предишна 
цена 

24,00 лв.

-20%

1920
лв.

предишна 
цена 

19,90 лв.

-20%

1592
лв.

предишна 
цена 

20,00 лв.

-10%

1800
лв.

предишна 
цена 

16,90 лв.

-15%

1437
лв.



Промоцията е валидна от 07.10.2022 до 03.11.2022 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 

7,95 лв.

-30%

557
лв.

предишна 
цена

16,00 лв.

-10%

1440
лв.

предишна 
цена 

49,90 лв.

-20%

3992
лв.

предишна 
цена 

18,90 лв.

-10%

1701
лв.

предишна 
цена 

18,99 лв.

-10%

1709
лв.

предишна 
цена 

19,99 лв.

-15%

1699
лв.

предишна 
цена

14,95 лв.

-30%

1047
лв.

предишна 
цена 

10,90 лв.

-10%

981
лв.

предишна 
цена 

14,95 лв.

-30%

1047
лв.
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На 10 септември 2022 г. 
големият писател Виктор 

Пасков щеше да навърши 73 
години. Като знак на дълбока 
почит към автора на „Балада за 
Георг Хених”, „Германия, мръсна 
приказка” и „Аутопсията на 
една любов” издателство 
„Сиела” публикува издание със  
селекция стихове,  подбрани от 
трима от знаковите творци 
на съвремието ни – Захари 
Карабашлиев, Георги Господинов 
и Иван Ланджев.

„Стихотворения” разкрива 
за пръв път пред българските 
читатели най-доброто от не-
публикуваната досега лирика на 
Пасков, а изданието излиза на 
пазара с изящното оформление 
на художника Дамян Дамянов. 

Създадени вероятно в края 
на 70-те и началото на 80-те 
години, но пазени дълги 
години в различни тетрад-
ки и папки, част от тези 
стихотворения са номе-
рирани. Очевидно е, че 
те са четени от друг 
човек, който е ос-
тавил минималис-
тични бележки 
и подчертава-
ния. Въпреки 
това години 
наред те 
остават в 
тайна, докато 
не са открити от 
наследниците на Пасков.

Сред черновите в търсене 
на перфектния стих могат 

да бъдат открити и люби-
ми редове от лириката на 
други наши поети – като Блага 
Димитрова и Стефан Цанев 
– сигурен знак за дълбокото 
възхищение на един пишещ към 

друг. 
Пропити от ритъма 

на кротък есенен дъжд, 
лутащи се между анемичната 

прегръдка на зимата, отпусна-
тите ръце на самотата и фа-
талните строфи на любовта – 
в темите на този том поезия 
са закодирани най-съкровените 
мисли, терзания и търсения не 
само на твореца, но и на човека 
Виктор Пасков. И напомнят 
виртуозна джаз импровизация 
– истински шедьовър на гения и 
сърцето.

Непознатият Виктор Пасков

Въздействащ 
разказ

Пулсиращият 
живот

Убийството на семейство 
Романови през юли 1918 г. 

хвърля в ужас света, а пос-
ледиците от това жестоко 
престъпление не са отзвучали 
напълно и до днес. Въпреки ог-
ромното внимание, което ек-
зекуцията на царското семей-
ство привлича, една вълнуваща 
и загадъчна част от истори-
ята остава пренебрегната. 
Става дума за разнообразните 
заговори и задкулисни планове 
за спасяването на Романови 
от страна на техни сродници 
с кралска кръв, правителства, 
дипломати и руски монархис-
ти, останали верни на царя, 
както и причините за провала 
на тези начинания. Рапапорт 
развенчава опростеното схва-
щане, според което вината 
е изцяло на британския крал 
Джордж V. Отговорността 
за изоставянето на Романови 
не може да бъде приписана 
на един-единствен монарх. 
Въпросът за предоставянето 
на убежище на царя и неговото 
семейство е изключително 
сложен, свързан с огромни 
политически, логистични и 
географски трудности, и то 
по време, когато в Европа все 
още бушува война.

Подобно на съвременен 
детектив, Хелън Рапапорт 
открива и използва нови, 
доскоро непознати източници 

от архивите на САЩ, Русия, 
Испания и Обединеното крал-
ство, и изтъкава въздействащ 
разказ за пропуснати шан-
сове и фатални стечения на 
обстоятелствата, довели до 
сърцераздирателната развръз-
ка. Увлекателна и затрогваща, 
„Борбата за спасяването на 
Романови” е книга с реален 
историографски принос, 
която замества остарелите 
интерпретации с нов поглед 
към съдбата на последния 
руски император и неговото 
семейство.

Борбата за спасяването 
на Романови
Хелън Рапапорт
изд. “Изток-Запад”
328 стр., м. кор. 22 лв., 
тв. кор. 25 лв. 

Стихотворения
Виктор Пасков 

изд. “Сиела”
104 стр., 17,90 лв.

Двайсет и четири разказа, 
изтъкани от спомени, 

сънища и фантазии и родени 
от индивидуални представи за 
опустошително земетресение 
– зловредни дървета, тайни 
желания, маймуна престъпник, 
леден човек, загадъчна празна 
кутия, безконечни тъмни кори-
дори, в които героите търсят 
пътя към своя истински „аз”. 
Дали по време на сърф ваканция 
на Хаваите, любовно изгнание в 
Гърция, случайна среща в Ита-
лия, или в желязната хватка 
на ежедневието, героите на 
Мураками преодоляват мъчи-
телна скръб, невъзможна любов, 
споделена доброта и непреодо-
лимо отчуждение между хора, 
които би трябвало да бъдат 
най-близки. 

Изкусният майстор на фор-
мата Харуки Мураками обхожда 
целия спектър между сюрре-
алистичното, магичното и 
рутинно земното, и създава 
истории, които са едновремен-
но поучителни, изненадващи и 
безмилостно забавни. 

Преводач е Надежда Розова.

Сляпа върба, 
спяща жена

Харуки Мураками
изд. “Колибри”
416 стр., 23 лв.

„Едно предупреждение 
към читателите на 
Харуки Мураками: ще се 
пристрастите!“

Сан Франсиско Кроникъл

„Ексцентрични, магични, 
дръзки, а понякога сякаш 
под сурдинка... Разказите 
отзвучават дълго след като 
сте ги прочели.“

Чикаго Трибюн

„В този свой сборник с 
разкази Мураками блестящо 
демонстрира колко е опасно 
да се мъчиш да напъхаш 
пулсиращия живот в еднакви 
тесни кутийки.“

Лос Анджелис Таймс Бук Ривю



предишна 
цена 

20,00 лв.

-10%

1800
лв.

предишна 
цена 

20,00 лв.

-15%

1700
лв.

предишна 
цена 

18,00 лв.

-30%

1260
лв.

предишна 
цена 

29,90 лв.

-10%

2691
лв.

предишна 
цена 

22,00 лв.

-20%

1760
лв.

предишна 
цена 

35,00 лв.

-15%

2975
лв.

предишна 
цена

20,00 лв.

-20%

1600
лв.

предишна 
цена 

9,95 лв.

-30%

697
лв.

Промоцията е валидна от 07.10.2022 до 03.11.2022 г. вкл. или до изчерпване на количествата  
в книжарници Хеликон. Кампанията не е валидна за онлайн покупки на Helikon.bg

Здрави и енергични -10%-15%
-20% -30%

предишна 
цена

17,95 лв.

-10%

1616
лв.
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крепост, където водите 
все още са кристал-
но чисти; изследва 
най-малко посеща-
вания дял на Рила, 
където липсват 
маркирани пътеки. 
Авторът снима 
сгради, катери се по 
огромни метални кули 
насред гората и посе-
щава обезлюдени села. 

Тенденциозни. Как 
новинарските медии 
ни научиха да обичаме 
цензурата и да мразим 
журналистиката
Шерил Аткисън
изд. Дилок
брой стр.: 328
цена: 28 лв.

Моят живот 
в рекламата
Клод Хопкинс
изд. Изток-Запад
брой стр.: 192
цена: 19.90 лв.

500-те най-големи 
катастрофи
Н.Н. Непомняшчи
изд. Бард
брой стр.: 600
цена: 34.99 лв.

Науката 
в кулинарията 
д-р Стюарт Фаримонд
изд. Bettera Books 
Publisching
брой стр.: 258
цена: 48.70 лв.

 
 
Влиянието. 
Психология на 
убеждаването
Робърт Чалдини
изд. Изток-Запад
брой стр.: 270
цена: 24 лв.

Позитивна 
психология
Румен Стаматов, 
Светлана Сарийска
изд. Хермес
брой стр.: 608
цена: 24.95 лв.

Милиардерът 
и монахът
Вибхор Кумар Сингх
изд. Кибеа
брой стр.: 112
цена: 10 лв.

Шест беседи за 
конфуцианството
Лян Цичао
изд. Изток-Запад
брой стр.: 352
цена: 22 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Главозамайващи зимни пейза-
жи, избухнали в злато гори, 

дълбоки каньони, отвесни скали, 
цъфнали овошки и окъпани в 
слънце и море плажове. Втора-
та книга на автора на „Пла-
нините на България” – Иван 
Панкев – съдържа всичко това и 
още много от красотата и мис-
терията на България. Фотогра-
фът и пътеписец продължава 
делото, което започна с книга 
„Планините на България”, като 
тук той слиза от планински-
те първенци и търси други 
интересни, зашеметяващи и 
непознати места.

Неговите стран-
ствания го отвеждат 
от най-западната до 
най-източната точка на 
страната ни, от най-висо-
кия връх до морския бряг, през 
географския център на България 
и по границите ґ, които след-
ват реки и планински била.

Иван Панкев тръгва със 
сал по Дунав; слиза до водохра-
нилището на средновековна 

Нови странствания 
из България

България нашир и длъж
Иван Панкев
изд. “Сиела”
240 стр., 36 лв.

Влиза в издълбаните в отвесни 
скали килии на средновековни 
отшелници.

От пътеписите на Иван 
Панкев ще научите, че дори в 
равнината може да откриете 
планински пейзажи, ще разбере-
те къде се намират Малкият и 
Големият Рай, кой връх прилича 
на орел с разперени криле, къде 
свършва българският Камино 
и къде е краят на Понтийска-
та степ. Тази книга описва 31 
маршрута из България – някои 
по-лесни и достъпни, дори и 
за туристи с деца, но други – 
доста екстремни и изискващи 
както сериозна подготовка, 
така и голяма доза смелост и 
приключенски дух.

„Три сестри” е затрогваща-
та история на родените 

в Словакия Сиби, Магда и Ливи 
Мелер, разказана от Хедър Мо-
рис, авторката на световните 
бестселъри „Татуировчикът от 
Аушвиц” и „Пътят на Силка”.

Момичетата дават обет 
пред баща си никога да не се 
разделят и да се подкрепят една 
друга. 

През 1942 г. Либи е изпрате-
на в Аушвиц, а най-голямата ґ 
сестра Сиби тръгва с нея, за да 
я закриля, както е обещала.

Магда попада в Аушвиц-
Биркенау две години по-късно, 
където трите сестри се съби-
рат и са заедно в изпитанията, 

които ги очакват и в лагера, и в 
походите на смъртта.

Пътят на трите сестри 
към Обетованата земя е тру-
ден, трудно е и изграждането на 
новата им родина – Израел. Но 
те са заедно и докрай изпълня-
ват обета си да си бъдат опора 
една на друга. Именно любовта 
и жертвоготовността осмис-
лят целия им живот.

Затрогваща история „Завладяваща, сърцеразди ра-
телна и възвисяваща история.“

Кристи Лефтери, авторка 
на „Пчеларят от Алепо”

„Любителите на истории за 
Втората световна война ще 
бъдат завладени от последната 
книга от трилогията на Хедър 
Морис.“

Library Journal

„Фактът, че това е истинска 
история, означава много, 
но авторката я разказва 
толкова умело, че наистина я 
преживявате с трите сестри. 
Всяка от тях е много силна 
личност. Ако можех да є дам 
повече от пет звезди, бих го 
направил.“

Netgalley review

Три сестри
Хедър Морис

изд. “Рива”
448 стр., 19,90 лв.
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„Елизабет и тронът на 
Медния град” на Петър 

Голийски преплита стари бъл-
гарски предания и фентъзи еле-
менти, за да омагьоса младите 
читатели. Това е вторият ро-
ман за деца на автора, в който 
отново ни среща с малкото мо-
миче Елизабет, позната ни от 
първия му роман – „Елизабет и 
тайната на Живата вода”.

Елизабет е едно съвсем обик-
новено момиченце, което обича 
да ходи на кино, да ґ купуват 
несесери в крещящи цветове и 
ненужни скрънчита и мечтае да 
има Ютюб канал. 

Скоро тя отново се озовава 
във Вълшебната страна с нова 
мисия – да помогне на арварите, 
като задейства защитата на 
Медния храм.

Нова мисия

Елизабет и тронът 
на Медния град
Петър Голийски

изд. “Егмонт”
240 стр.,14,90 лв.

След „Соларис”, „Свят на 
ръба” и „Дневник, намерен 

във вана” ИК „Колибри” от-
белязва стогодишнината от 
рождението на великия полски 
фантаст Станислав Лем 
(1921-2006) и с блестящите му 
сатирични разкази „Звездни 
дневници”, заедно с „Из споме-
ните на Ийон Тихи”, обикнове-
но смятани за част от същия 
цикъл. Знаменитият космичес-
ки пътешественик, капитан 
на далечно галактическо 
плаване, ловец на метеорити 
и комети, неуморим изсле-
довател, открил осемдесет 
хиляди и три свята, Кавалер 

на ордените на галактиките и 
мъглявините разказва на чита-
телите за своите пътешест-
вия и споделя с тях спомените 
си от годините странстване 
по най-невъобразимите места 
във Вселената. Описвайки 
пътуванията на чудака Ийон 
Тихи през пространството 
и времето, Станислав Лем 
засяга, както във всичките си 
произведения, различни фило-
софски теми – за технологии-
те, за същността на човешкия 
интелект, за ограниченията, 
но и за величието на човеш-
ката природа, за мястото на 
човечеството в мамещите 

и опасни истински и вирту-
ални космически светове. В 
същото време, в „Звездни 
дневници” сатирата на Лем, 
който никога не се отказва 
от хумористичната трак-
товка на който и да е сюжет, 
достига своите върхове – от 
иронията и самоиронията, 
през присмеха и подигравката, 
до пълния абсурд на ситуации 
и характери, това произведе-
ние е може би най-забавният 
и най-необичайният плод на 
свръхчовешкото въображение 
на великия полски фантаст. 

Преводачи са Лина Василева и 
Силвия Борисова.

Най-забавният плод

Звездни дневници
Станислав Лем 
изд. “Колибри”
528 стр., 28 лв.

Причините
Със своите мемоари „Сви-

детелства за прехода 1989-
1999 г.” Иван Костов  стар-
тира диалог за трудния път за 
модернизирането и европеизи-
рането на България. Три години 
по-късно той продължава да 
разглежда сложните процеси на 
българския преход като разкрива 
на читателя как изглежда „Поли-
тиката отвътре”.

В новата си книга авторът 
обяснява на достъпен език защо 
преходът у нас не завършва с ус-
тановяването на върховенство 
на закона. Търси причините за 
общото разочарование. Прави 
своя анализ на двигателите на 
прехода и на силите, които все 
още успяват да се противопос-
тавят на опитите за демокра-
тизация на страната.

Политиката отвътре
Иван Костов
изд. “Сиела”
400 стр., 35 лв.

Бари Коен може да се похвали, 
че пие японско уиски за 33 

000 долара бутилката или че 
колекционира скъпи механич-
ни часовници, и че управлява 
активи за милиарди. Но той не 
може да се похвали със стабилен 
брак, с нормални отношения със 
сина си или с бъдеще, в което не 
присъстват федерални агенти 
и обвинения във финансови 
машинации.

Дълбоко стресиран от 
реалността, Бари Коен решава 

просто да избяга от нея като 
изхвърли в първото попаднало 
му кошче мобилния си телефон 
и кредитните си карти и се 
качва на автобус, който ще го 
отведе... къде и Бари не знае. 
Може би в търсене на по-
простичък, но по-романтичен 
живот с гаджето му от колежа? 
А междувременно свръхинте-
лигентната и красива съпруга 
на Бари – амбициозна дъщеря на 
имигранти от Азия – се бори със 
собствените си демони.

Резултатът е лишена от сан-
тименти и заредена със сарказъм 
ода, портрет не само на един 
дълбоко объркан човек, но и на 
една дълбоко объркана страна. 
Към това трябва да прибавим 
и привидно хаотична смес от 
имиграция и носталгия, илюзии 
и разочарования, културна (и не 
само) дезориентация.

Романът ще бъде филмиран с 
участието на Джейк Джилънхол.

Преводач е Милко Стоиме-
нов.

Портрет на един 
съвременен мъж!

Беглецът от Манхатън
Гари Щейнгарт
изд. “Бард”
400 стр., 19,99 лв.
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Дракончето Ринти и 
Орденът на кралете
Доника Ризова
изд. Мармот
брой стр.: 192
цена: 16 лв.

Голямата странна 
градина 
Владимир Зарев
изд. Хермес
брой стр.: 96
цена: 14.95 лв.

Рекорди на 
животните 
изд. Пан
брой стр.: 24
цена: 6.50 лв.

Скандинавски 
легенди
изд. Миранда
брой стр.: 112
цена: 22.95 лв.

 
 

Време е за сън
Деби Глиори, 
Алисън Браун
изд. Хермес
брой стр.: 32
цена: 9.95 лв.

Енциклопедия 
за най-малките: 
Слънцето, Луната 
и звездите 
изд. Фют
брой стр.: 16
цена: 12.90 лв.

Светът на Зайчето 
Питър: Разходка из 
природата (Чуй звука 
на всяка страница!)
Биатрикс Потър
изд. Труд
брой стр.: 32
цена: 22 лв.

Даровете 
на природата. 
Повдигнете 
капачетата!
изд. Фют
брой стр.: 16
цена: 16.90 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Хенри Кисинджър разглежда 
стратегиите на шест вели-

ки фигури от ХХ век и обобща-
ва своята теория за лидерство-
то и дипломацията. 

След Втората световна 
война Конрад Аденауер връща 
победената и морално фали-
рала Германия в общността 
на нациите чрез това, което 
Кисинджър нарича, „стратегия 
на смирението”. Шарл дьо Гол 
поставя Франция до победо-
носните съюзници и подновява 
историческото ґ величие чрез 
„стратегия на волята”. По 
време на Студената война 

Ричард Никсън дава геостра-
тегическо предимство на 
Съединените щати чрез своята 
„стратегия на равновесието”. 
След двадесет и пет години 
конфликт Ануар Садат донася 
визия за мир в Близкия изток 
чрез „стратегия за трансцен-
дентност”. Ли Куан Ю създава 
мощен и независим Сингапур 
чрез „стратегия на върховите 
постижения”. И въпреки че 
Великобритания е известна 
като „болния човек на Европа”, 
когато Маргарет Тачър идва 
на власт, тя подновява морала 
и международната позиция на 

страната си чрез „стратегия на 
убеждението”.

Във всяко едно от тези 
изследвания Кисинджър внася 
историческо възприятие, 
обществен опит и – тъй като 
е познавал всяка от темите и 
е участвал в много от съби-
тията, които описва – лично 
познание. Книгата, посветена на 
лидерството, обогатено с проз-
рения и преценки, които само 
Кисинджър може да направи, 
завършва с разсъжденията му за 
световния ред и незаменимост-
та на лидерството днес.

Преводач е Петър Герасимов.

Шестима невероятни 
държавници

Лидерство. Шест 
трактата за световната 
стратегия
Хенри Кисинджър
изд. “Труд”
492 стр., 55 лв.

Роден в Ню Йорк през 1843 
година, но прекарал почти 

целия си живот отвъд океана, и 
преди всичко в Англия, където и 
умира през 1916, Хенри Джеймс 
е оставил огромно творческо 
наследство – двадесет и един 
романа (включително такива 
шедьоври като „Портрет на 
една дама”, „Крилете на гълъби-
цата”, „Посланиците”, „Поз-
латената купа”), голям брой 
новели и разкази, пътеписи, 
автобиография, критика, писма, 
бележки и коментари. Български-
ят читател е запознат с някои 
от неговите белетристични 
произведения, но тук, в този 
сборник, е представено за първи 
път на български език критичес-
кото майсторство на този 

забележителен творец. Наред с 
неговите най-важни литератур-
но-теоретически текстове, на 
първо място прочутото, ос-
новополагащо есе „Изкуството 
на белетристиката”, книгата 
включва и една поредица от 
критически портрети на пи-
сатели, от които Джеймс се е 
възхищавал и някои от които е 
познавал отблизо – увлекателно, 
елегантно написаните критико-
биографични есета за Ш.-О. дьо 
Сент-Бьов, Иван Тургенев, Ро-
бърт Луис Стивънсън, Гюстав 
Флобер и др. Томът приключва 
с предговорите на писателя 
към неговите романи „Родърик 
Хъдсън” и „Портрет на една 
дама”, които дават представа 
за може би най-амбициозния му 

критически проект – осемнайсе-
тте предговора, които Джеймс 
е написал специално за така на-
реченото Нюйоркско издание на 
свои творби. Тези предговори 
са блестящи примери за изклю-
чителната критическа 
проница-
телност 
на Хенри 
Джеймс, 
този път 
насочена към 
собствените му 
белетристични 
произведения; при-
мери за творческото 
взаимодействие между 
критика и романиста. 

Преводач е Мариана 
Неделчева – Райкова.

Един от най-големите

Изящното изкуство 
на критиката

Хенри Джеймс
изд. “Колибри”
336 стр., 28 лв.



Промоцията е валидна от 
23.09.2022 до 22.10.2022 вкл. 

или до изчерпване на количествата 
на Helikon.bg и с Promochip 

в книжарници Хеликон.

-40%

ТЪРСЕТЕ В НАЙ-БЛИЗКИЯ

897
  предишна цена 1495 лв. 

НОВА
ЦЕНА: лв.

В търсене 
на любовта

В повестта всичко 
се върти около един 

петел. Не домашен, а 
боен петел – единствено-
то останало от сина на 
полковника, убит на арената 
за бой на петли. По времето 
на действието семейството 
на полковника се състои само 
от двама старци – той и жена 
му (и петела) – които живеят 
в крайна бедност, очаквайки 
пенсията, която правител-
ството му е обещало някога 
като на ветеран от революци-
ята. А пенсията вече 56 години 
не идва и не идва. Заглавието на 
книгата също е реплика от нея. 
Тя е на пощенския служител към 
лекаря на селото и гласи точно 
така: „Полковникът няма кой 
да му пише.” И той и жена му 
се оправят както могат. Пол-
ковникът много обича петела 
на сина си, но от немотия ту 

Париж, трийсетте години 
на миналия век. В „Кафе дьо 

Фльор” все по-често се заседява 
млада жена с искрящосини очи 
и коси, привързани с увит шал. 
На масата пред нея лежи купчи-
на бели листа, чакащи да бъдат 
изписани. Жената се казва 
Симон дьо Бовоар и прави поре-
ден опит да напише първия си 
роман. А той все не се получава, 
защото мислите, които автор-
ката иска да вложи, надхвърлят 
възможностите на листа. Но 
Симон не се отказва, тя знае, че 
е предопределена за революция в 
литературата.

Сили да продължи ґ дава и 
младият мъж, сядащ редовно на 
нейната маса – Жан-Пол Сартр. 
Няма да минат много години и 
никому неизвестната любовна 
двойка от „Кафе дьо Фльор” 
ще взриви света със своите 
мисли... 

Преводач е Величка Стефа-
нова.

Жената от Монпарнас
Каролине Бернард
изд. “Емас”
408 стр., 19,90 лв.

понечва да го продаде на дон 
Сабас, ту се разколебава, докато 
накрая…

Преводач е Емилия Юлзари.

Полковникът няма 
кой да му пише

Габриел Гарсия Маркес
изд. “Лъчезар Минчев”

90 стр., 19 лв.

Фамозният 
петел на 
Маркес
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Последният гамбит 
Кн.3 от Игри на 
наследство
Дженифър Лин Барнс
изд. Егмонт
брой стр.: 400
цена: 19.90 лв.

Кралска нощ  
Кн.3 Кралски коне
Яна Хох
изд. Егмонт
брой стр.: 336
цена: 16.90 лв.

Балетните обувки
Ноел Стретфийлд
изд. Монт
брой стр.: 224
цена: 16 лв.

Монт Караван. 
Едно фантастично 
пътешествие с 
дилижанса на времето
Анна Руе
изд. Издателство 
Архипелаг
брой стр.: 272
цена: 19.90 лв.

 
 

Пиратски кораб. 
Отвътре навън
Пол Бек
изд. Книгомания
брой стр.: 16
цена: 15.90 лв.

Моята първа 
енциклопедия: 
Чувствата 
изд. Фют
брой стр.: 14
цена: 19.90 лв.

Ракетата. 
Всички на борда!
изд. Фют
брой стр.: 20
цена: 19.90 лв.

Математика за 
майнкрафтъри 
5-8 години: ЗА 
НАЧИНАЕЩИ 
изд. Егмонт
брой стр.: 64
цена: 9.90 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Едва ли има дете, което да не 
иска да е като големите и да 

прави всички онези важни неща, 
които правят възрастните. 
Едва ли има дете, което да не 
мечтае като порасне да стане 
прочута балерина, известен 
футболист или изобретател. 
Децата със страст и любопит-
ство пристъпват в големия не-
познат свят, пълен с чудеса, 
и с широко отворени 
очи правят своите 
открития. Но как 
намираш мястото 
си в този голям свят, 
когато си толкова малък?

Цвета Брестничка – автор 
на популярната книга „Неби-
валици с буквите от А до Я” 
и на част от приказките от 
обичаната от децата поредица 
„Във Вълшебната гора”, идва 
на помощ и на децата, и на 
възрастните. Двете ґ нови 
пленителни приказки в рима 
„Меченцето Оги разглежда 
света” и „Приказка за малката 
лопатка” повеждат малките чи-
татели на изпълнено с изненади 
пътуване из големия свят.

Една пролетна сутрин 
меченцето Оги отваря очи и 

решава да тръгне по света. Пъ-
течката извива насам и натам 
и го отвежда до езерцето на 
бобъра Боги. На Боги му е омръз-
нало по цял ден да строи бен-
тове и затова с радост тръгва 
с мечето да разглеждат света. В 
храстите се гуши зайчето Гоги. 
То също тръгва с Оги и Боги. 
А после идват и гаргата Фоги, 
и мишлето Евлоги. А пред тях 
„във безкрая вие се път и цял за 

разглеждане чака светът”. Кого 
ли още ще срещнат по пътя? 
Докъде ли ще стигнат?

„Приказка за малката 
лопатка” пък ще ви отведе на 
строеж. Тук големи машини 
вършат важна и срочна работа  

– строят къща за момченцето 
Сони. Малката лопатка иска 
да помага, но големите строи-
телни машини само ґ ръмжат: 
„Върви си! Това е строеж, иска 
работа точна и гладка! Не ни 

е сега до игрички със малка 
лопатка!” Но те дали могат 
да построят пясъчен замък? 

И какво ли ще стане, когато 
къщата е готова и момченцето 
Сони се настани в нея?

Забавните и красиви илюс-
трации ще помогнат на децата 
да си представят как изглежда 
един намръщен багер или един 
строг бетоновоз и страница 
след страница ще откриват 
хитро коте, мишле с чадър от 
листо, къртица с каска… 

Едно е сигурно, и децата, и 
възрастните ще се влюбят в 
тези пленителни приказки за 
малки герои в големия свят.

ПУХКАВИ ОБЛАЦИ, 
СНЕЖНИ ВИЕЛИЦИ, 

ТОПЛИ И СЛЪНЧЕВИ ДНИ, 
ПЪСТРОЦВЕТНА ДЪГА СЛЕД 
ПОРОЕН ДЪЖД – ВРЕМЕТО 
НЕПРЕКЪСНАТО СЕ ПРОМЕ-
НЯ!

От тази книга ще научиш 
много за времето: как се обра-
зуват снежинките, как се прави 

метеорологична прогноза, защо 
понякога вали червен дъжд и 
дори – жаби, какво е било време-
то преди много, много векове и 
още куп интересни неща.

Когато започнеш да из-
следваш природните явления, 
използвай четирите изтриващи 
се карти за многократно попъл-
ване в края на книгата.

Магията 
на времето

Моята 
първа книга 
за времето

Камила де ла Бедойър
изд. “Хермес”

64 стр. + 4 карти 
за попълване, 19,95 лв.

Приказки за малки 
герои в големия свят

Меченцето Оги разглежда света и 
Приказка за малката лопатка
Цвета Брестничка
изд. “Фют”
24 стр., 4,99 лв. (и за двете)
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