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КЛАСАЦИИ ОКТОМВРИ  

ново остава нагоре надолу връща се

И нека бъде рок!
Човек не се ражда звезда, 

той става такава, когато ус-

пее да преодолее трудностите 

по пътя си към висините, без 

да се отказва от мечтите си. 

А Брайън Джонсън ще остане 

завинаги в „Залата на славата“ 

като една от най-обичаните 

звезди на рок музиката. 

В своята автобиография 

фронтменът на AC/DC споделя 

дългото си пътуване от 

малко провинциално, миньор-

ско градче до най-големите 

световни сцени. Разказът ни 

връща назад във времето и 

показва живота във Великобри-

тания след края на Втората 

световна война, който не се 

оказва никак лесен за военен 

ветеран, сключил брак с жена 

от вражеска страна. Заради 

италианския произход на майка 

им, Брайън и братята му 

срещат враждебно отношение 

дори в собственото си семей-

ство. Но някъде в мрачното, 

еднообразно ежедневие на 

детето успява да се промък-

не музиката и да открадне 

сърцето му. Във време, когато 

малцина разполагат със собст-

вени грамофони, а музиката не 

е леснодостъпна, той не спира 

да мечтае за голяма сцена.

Джонсън не се смущава да 

говори за неуспехите си със 

същото чувство за хумор, с 

което разказва за хубавите 

моменти от живота си, а 

на неговата възраст човек е 

живял достатъчно, за да има 

какво да каже на всеки почита-

тел на рока. 

ЗОРНИЦА ГРОЗДЕВА, 
ХЕЛИКОН  
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

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

ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Където пеят  
раците
Дилия Оуенс
Лабиринт

Сърце
Виктория Бешлийска
СофтПрес

Глина
Виктория Бешлийска
СофтПрес

Живот в скалите
Мария Лалева
Книгомания 

Пасиансът на 
архангелите
Мария Лалева
Книгомания

Красива
Даниел Стийл
Бард

Сляпа върба, спяща жена
Харуки Мураками
Колибри

Жива
Ина Ясипова
Сиела

Градът на мечтите
Дейвид Балдачи
Обсидиан

Покварени
Пенелъпи Дъглас
Сиела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1890 
лв.

2300 
лв.

1490 
лв.

2200 
лв.

1990 
лв.

1699 
лв.

1800 
лв.

1500 
лв.

1899 
лв.

2400 
лв.

Португалия –  
загадъчна и пъстра
Бари Хатън
Ера

Четирите споразумения: 
Толтекска книга на 
мъдростта
Дон Мигел Руис
Кибеа

Тънкото изкуство 
да не ти пука
Марк Менсън
Хермес

Подсъзнанието  
може всичко 
Джон Кехоу
ИнфоДар

Да прецакаш дявола
Наполеон Хил
AMG Publishing

Богат татко,  
беден татко
Робърт Кийосаки
Анхира

Излекувай живота си
Луиз Хей
Кибеа

Фердинандеум
Петър Стоянович
Фабер

3

4

5

6

7

8

9

10

1799 
лв.

1100 
лв.

1795 
лв.

1490 
лв.

1695 
лв.

1595 
лв.

1500 
лв.

4800 
лв.

НЕХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Политиката отвътре
Иван Костов
Сиела

Хроника на болката
Иво Иванов
Вакон

1

2
3500 

лв.

1900 
лв.

Верният тон на 
хубавите книги
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 КЛАСАЦИИ ОКТОМВРИ

ново остава нагоре надолу връща се

Апокалипсисът 
наближава

КРИСТИЯН АТАНАСОВ, 
ХЕЛИКОН БУРГАС

К Н И Ж А РЯ Т 
ПРЕПОРЪЧВАЗа книгите и хората

Какво получаваме, когато 

съберем майстор на трилъра и 

невероятния свят на фентъзи 

жанра? Един епичен, мрачен и 

затаяващ дъха свят, който 

е на ръба на гибелта според 

предсказанието на едно почти 

изцяло сляпо момиче. С шепа 

аутсайдери, тя трябва да 

постигне невъзможното – да 

предотврати края на всичко. 

Великият ум зад този смра-

зяващ и завладяващ фентъзи 

свят е неповторимият 

Джеймс Ролинс – автор на 

световноизвестни трилъри и 

приключенски романи.

Често потънала в сънища и 

кошмари свързани със съдбата 

на света, Никс е надарена 

ученичка с тежко нарушено 

зрение, но под постоянно 

наблюдение от непредсказу-

еми врагове и предполагаеми 

съюзници. Сприятелявайки се 

с необичайни персонажи, сред 

които – принц с привързаност 

към алкохола и живеещ в 

сянката на брат си; войник, 

приятел на краля, но заточен; 

крадец, предаден от гилдията 

си. Тази необичайна шайка 

трябва да потънат и поглед-

нат в миналото, за да спасят 

бъдещето си.

Джеймс Ролинс майсторски 

изгражда този обречен свят, 

пълен с предизвикателства и 

предателства, както и негови-

те необичайни спасители. Така 

авторът поставя началото на 

една епична сага.

ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ

Теория и практика 
на психологическото 
консултиране
Минко Хаджийски
Фабер

Следеният човек
Веселин Бранев
Фама

Жестокото присъствие 
на времето
Дженифър Игън
Millenium

Виолета
Исабел Алиенде
Колибри

Математика за кандида т-
стване в математически 
гимназии след 4. клас
С. Дойчев, И. Старибратов
Регалия-6

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

Аз, виртуалният 
астронавт
Светослав Александров
Фондация Буквите

Как да останем 
млади и енергични
Лиз Бурбо
Enthusiast

Неделният продавач 
на книги
Даниел Вълчев
Сиела

Далеч от Толедо  
(Аврам Къркача)
Анжел Вагенщайн
Колибри

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1500 
лв.

500 
лв.

1200 
лв.

1300 
лв.

800 
лв.

2199 
лв.

700 
лв.

1500 
лв.

1000 
лв.

1120 
лв.

ТИЙН КНИГИ

Minecraft: Миниатюрни 
конструкции
Егмонт

Малкият принц
Антоан дьо 
Сент- Екзюпери
Хеликон

1

10

1990 
лв.

795 
лв.

6 Сърцебиене - Т.1
Алис Осман
Orange Books

2200 
лв.

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

4

1990 
лв.

Детска академия 
за добри обноски
Невена Басарова
СофтПрес

5

1499 
лв.

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

1990 
лв.

Игри на наследство
Дженифър Лин Барнс
Егмонт

1990 
лв.

Малки жени
Луиза Мей Олкът
Хеликон

7

1295 
лв.

Дневникът на един 
Дръндьо Кн.1
Джеф Кини
ДуоДИЗАЙН

8

1990 
лв.

Заветът на Хоторн Кн.2 
от Игри на наследство
Дженифър Лин Барнс
Егмонт

9

1990 
лв.

3
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КЛАСАЦИИ ОКТОМВРИ  

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

Сърце
Виктория Бешлийска
СофтПрес

Глина
Виктория Бешлийска
СофтПрес

Живот в скалите
Мария Лалева
Книгомания

Пасиансът на 
архангелите
Мария Лалева
Книгомания

Жива
Ина Ясипова
Сиела

Нямата рече: Сърцето 
що дума, право е
Галина Танева
Сиела

Времеубежище
(трето издание)
Георги Господинов
Жанет-45

Божият ген
Людмила Филипова
Enthusiast

Аз още броя дните
Георги Бърдаров
Сиела

Бабо, разкажи ми спомен
Ивинела Самуилова
Хермес

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2400 
лв.

2000 
лв.

2200 
лв.

1400 
лв.

1595 
лв.

1490 
лв.

1490 
лв.

1800 
лв.

1500 
лв.

1899 
лв.
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Запознайте се със сестрите 
Марч – главните героини на 

този любим на поколения чита-
тели роман. Джо, Бет, Ейми и 
Мег са безкрайно различни една 
от друга, но това, по което си 
приличат, са добрите и грижов-
ни сърца, които носят.

В началото на романа те са 

просто четири момичета на 
различна възраст, на които им 
предстоят безброй изпитания 
и важни житейски уроци. С 
всяка следваща глава обаче те 
ще ни стават все по-близки, ще 
ги обикнем и ще се вълнуваме 
заедно с тях, а като затворим и 
последната страница, ще искаме 

веднага да започнем и продълже-
нието на историята – „Добри 
съпруги”.

Новият превод е от Емил 
Минчев.

За Лайла, която е загубила 
родителите си, коледните 

празници са най-тежкият и 
самотен период. Тази година 
обаче тя ще посрещне празника 
с най-добрите си приятелки в 
кокетни вили насред заснеже-
ните склонове на Тенеси. Но 
очакваната зимна приказка се 
оказва мираж – градчето е скуч-

Целувка под 
имела

Луксозно коледно 
издание с нов превод

Малки жени
Луиза Мей Олкът

изд. “Хеликон”
360 стр., 18,95 лв.

но и почти безлюдно, а вилите 
са занемарени. Момичетата се 
колебаят дали да не анулират 
резервацията си, но сърце не им 
дава да разочароват собстве-
ничката, милата вдовица 
Елинор. Затова се залавят да 
вдъхнат нов живот и коледен 
дух на вилите.

Налага се приятелките на 
Лайла да си тръгнат преждевре-
менно, но тя остава, за да до-
върши реновирането. А и така 
ще има възможност да опознае 
Тео, грубия и надменен собстве-
ник на местното кафене. Млада-
та жена обаче е заинтригувана 
да разбере какво се крие под 
непроницаемата му външност. 
Дали тази година най-накрая 
няма да получи подаръка, за кой-
то винаги е мечтала? Защото 
на Коледа се случват чудеса, 
достатъчна е само щипка магия, 
чаша горещ ябълков сайдер край 
камината и някой, когото да 
целунеш под имела.

Преводач е Дори Габровска.

Световноизвестният съде-
бен патолог Кей Скарпета 

и съпругът ґ Бентън, психолог 
от тайните служби на САЩ, 
са се завърнали във Вирджиния. 
Жилището им се намира само 

Дяволски  
хитра 

история

Очевидец
Патриша Корнуел
изд. “Бард”
336 стр., 19,99 лв.

на осем километра от Пента-
гона в свят след пандемията, 
разкъсван от граждански и 
политически вълнения.

Само след няколко седмици 
работа Скарпета е повикана 
на железопътна линия, където 
по един шокиращ начин е 
захвърлено тялото на жена 
с прерязано до гръбначния 
стълб гърло. Но поредицата 
от улики ще отведе Скарпе-
та обратно в собствения ґ 
квартал.

В същото време в свръхсе-
кретна лаборатория в космоса 
се случва катастрофа, която 
застрашава учените на борда. 
Скарпета е извикана в Белия 
дом, за да разбере какво се е слу-
чило. Докато започва новото 
разследване, очевиден сериен 
убиец нанася нов удар, този 
път опасно близо до дома ґ. 

Коледа 
край камината

Джени Хейл
изд. “Хермес” 

272 стр., 16,65 лв.

Тази биография описва 
изумителния път, изминат 

от срамежливото дете от Ма-
йорка до гиганта в световния 
спорт. Показани са отношения-
та му с любящото семейство, с 
треньора чичо Тони, със съпруга-
та Мери и с толкова важния за 
него средиземноморски остров. 
Текстът е изграден около десет 
основни мача в кариерата на 
Рафа и разглежда характерните 

му особености, които го опре-
делят – ритуалите и тиковете 
му на корта, играта с лявата 
ръка, агресивният му стил, биз-
нес интересите му, испанският 
му нрав и ненаситният апетит 
за още и още титли от Големия 
шлем.

Гигантът в тениса

Рафа Надал. Кралят на корта
Доминик Блис

изд. “Книгомания”
240 стр., 33,90 лв.

„Книгите на 
Корнуел са коктейл 
от адреналин, 
разбъркан със 
страх.“

Таймс
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Ултиматум
Ти Джей Нюмън
изд. Millenium
брой стр.: 300
цена: 25 лв.

Фамилията
Майк Лосън
изд. Обсидиан
брой стр.: 344
цена: 22 лв.

Мрежа
Макс Сеек
изд. Емас
брой стр.: 454
цена: 22 лв.

Очевидец
Патриша Корнуел
изд. Бард
брой стр.: 336
цена: 19.99 лв.

 
 
Императрицата
Джиджи Грифис
изд. Сиела
брой стр.: 400
цена: 21 лв.

Красива
Даниел Стийл
изд. Бард
брой стр.: 240
цена: 16.99 лв.

След пет години
Ребека Сърл
изд. Хермес
брой стр.: 187
цена: 15.95 лв.

Порочни игри - Кн.2 
от Порочни истории
Ана Хуанг
изд. Егмонт
брой стр.: 448
цена: 19.90 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Един от най-проникновените 
римски мислители, стоикът 

Сенека преживява множество 
житейски превратности. 
Но това, което неизменно 
присъства в писмовните му 
откровения, е вътрешната 
потребност да бъде максимално 
правдив към несъвършенство-
то на човека и да му помага в 
духовното му израстване.

Дали събраното в тази 
малка книжка действително е 
най-доброто, написано от него? 
Нека позволим на вкуса си да оп-
ределя това. Ала със сигурност 

подборката от най-бляскави-
те му философски или чисто 
битови заключения, извлечена 
от класиката му „Нравствени 
писма до Луцилий”, събужда 
НАЙ-ДОБРОТО у нас в стреме-
жа ни да сме полезни на другите 
и да ценим самите себе си.

Преводач e Райка Николова.

Бляскава подборка ***
Така правù, Луцилий: 

отвоювай се за себе си и 
съхранявай и пази време-
то, което досега ти е било 
отнемано, крадено или ти 
е убягвало. Убеди себе си, че 
е както ти пиша: част от 
времето ни бива изтръг-
ната, друга – отмъкната 
неусетно, трета – изтича. 
Най-позорна е загубата 
поради небрежност. И ако 
би поискал да се вгледаш 
– най-голямата част от 
живота ни се изплъзва 
като вършим лоши неща, 
голяма – като не вършим 
нищо, а целият живот 
– като вършим не това, 
което трябва.

Най-доброто от Сенека 
Луций Аней Сенека

изд. “Хеликон”
98 стр., м. кор. 9,95 лв., 

тв. кор. 11,95 лв.

Понякога да откриеш 
истината може да бъде 

по-обезкуражаващо, отколкото 
да вярваш на лъжите...

Това осъзнава седемнадесет-
годишната Скай, след като 
среща Дийн Холдър. Човек с 
репутация, която съперничи 
на нейната, и рядката спо-
собност да предизвиква в нея 
чувства, които никога преди не 
е изпитвала. Той едновременно я 
ужасява и пленява, а нещо в него 
събужда спомени, които Скай 
предпочита да останат дълбоко 
погребани в миналото.

Скай се опитва да държи 
Дийн на разстояние, защото 
знае, че ще ґ донесе само непри-
ятности, но той настоява 
да научи всичко за нея. След 
като най-накрая пада в плен на 
упоритото му преследване, 

Променена 
завинаги

Скай разбира, че Холдър съвсем не 
е този, за когото се представя. 
Когато тайните му, които е 
пазил, най-накрая са разкрити, 
всеки един аспект от живота ґ 
ще се промени завинаги.

Без Хоуп
Колийн Хувър

изд. “Ибис”
332 стр., 16,90 лв.

Райският и в снега остров 
Нантъкет е чудесно място 

за почивка, особено ако отсед-
нете в хотел „Зимна улица”. 
Там ще ви посрещне собстве-
никът Кели Куин – горд баща 
на цели четири деца, до едно 
пораснали и борещи се със свои 
собствени трагедии.

Но най-голямата се развива 
под собствения му покрив 
– Кели заварва жена си Мици 
да се целува с… Дядо Коледа. 
Разбира се, добрият старец 
всъщност е неговият приятел 
Джордж, който от години 
забавлява децата и гостите на 
хотела по време на празници-
те… а може би и съпругата на 
собственика?

Идиличната коледна вечеря 
пропада с гръм и трясък, а 
прибирането на наследниците 
на семейство Куин ще донесе 
само още хаос от проблеми и 
емоции. Катастрофата е пъл-
на и единствено известната 

Време за чудеса?

Зимна улица
Елин Хилдебранд
изд. “Сиела”
240 стр., 15,90 лв.

водеща Маргарет Куин, бивша-
та съпруга на Кели, би могла да 
спаси Коледата в хотел „Зимна 
улица”.

Преводач е Надя Баева.
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* Кампанията е обвързана с покуп-
ка на минимална стойност 30,00 лв. 
В кампанията участват всички из-
дания на ЕГМОНТ, вклю чително от 
издателските линии  АНИШЪР, УО и 
КУБАР. 

Валидна е от 10.11.2022 г. до 
18.12.2022 г. или до изчерпване на 
количествата от подаръците в кни-
жарници ХЕЛИКОН и на helikon.bg. 
Пълните условия ще откриете на 
касите в книжарници ХЕЛИКОН, на 
helikon.bg и egmontbulgaria.com.

©
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Време е за вълшебни 
Коледни моменти!

Вземи подарък при покупка на книги на издателство „Егмонт“ на стойност  30,00 лв.
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Дан Джоунс, най-изявеният 
от младото поколение 

историци и най-четеният 
летописец на Средновековието, 
разказва историята на кръс-
тоносните походи толкова 
увлекателно, че тя се чете като 
трилър. Населена с изключител-
ни личности, „Кръстоносците” 
е образец на историческата 
литература в най-добрия ґ вид.

Столетия наред християни 
и мюсюлмани съжителстват 
рамо до рамо, понякога в мир, 
друг път във война. Когато 
през 1099 г. воините християни 
превземат Йерусалим, това 
слага началото на кървавия 

сблъсък между двете религии. 
В зависимост от това кого 
ще попитате, падането на 
свещения град се възприема или 
като вдъхновяваща легенда, или 
като най-голямото бедствие. В 
„Кръстоносците” Дан Джоунс 
дава различните гледни точки, 
разширява обичайните времеви 
рамки, като ни връща към VIII 
в., при корените на християн-
ството и исляма, и проследява 
влиянието на кръстоносните 
походи до наши дни. Истори-
кът дава и по-голям географски 
обхват и пречупва тези пов-
ратни събития през погледа не 
само на папи, крале и пълковод-

ци, но и на арабско-сицилиански 
поети, византийски принцеси, 
учени сунити, везири шиити, 
войници, роби от мамелюкска-
та армия, главатари на монголи-
те, обикновени монаси.

Пътешествия, битки, обса-
ди, кланета, възвишени принци-
пи и низки страсти: пред вас е 
история, която – просмукана с 
кръвта на християни, мюсюл-
мани, юдеи и населена с герои, 
проявили невероятна храброст 
– разкрива вековната връзка 
между завоевания, богатство, 
власт и търговия, често 
прикривана с красиви идеали и 
борба за правата вяра.

Различни гледни точки

Защо умът ни подвежда

Адам Силвера се превърна в 
истинска сензация в TikTok 

с романа си „Накрая и двамата 
умират”, а видеата за него в 
платформата имат над 90 млн. 
гледания. „Първият, който 
умира накрая” е най-новият му 
роман, който дни след публику-
ването си стана бестселър на 
„The New York Times” и оглави 
класации за най-продавана тийн 
литература в Обединеното 
кралство и Австралия. 

„Първият, който умира 
накрая” отново ни среща с 
Отряда на смъртта и разказва 

историята на Орион Пейгън, 
който е чакал с години някой да 
му каже, че ще умре. Той страда 
от сериозно сърдечно заболяване 
и се обръща към Отряда, за да 
научи кога ще настъпи краят му.

Валентино Принс се обръща 
към Отряда на смъртта само 
защото сестра му едва не умира 
при катастрофа. Орион и Ва-
лентино се срещат случайно на 
„Таймс Скуеър” и веднага усещат, 
че помежду им има дълбока връз-
ка. Но Отрядът на смъртта се 
обажда само на единия от тях, 
за да го информира, че това е 

последният му ден. Никой от 
двамата не знае какво точно 
ще им донесе този ден, но са 
сигурни в едно – че искат да го 
изживеят заедно. Дори това 
да означава, че сбогуването ще 
разбие сърцата им.

Разказана с присъщото за 
Адам Силвера горчиво-сладко 
чувство, „Първият, който 
умира накрая” е история за 
силата на влиянието, което 
оставяме в живота на околни-
те, и доказателство за това, че 
същият този живот трябва да 
бъде живян до края.

Последният ден

Първият, 
който умира накрая
Адам Силвера
изд. “Егмонт”
480 стр.,19,90 лв.

Кръстоносците
Дан Джоунс
изд. “Лабиринт”
540 стр., 29,90 лв.

Всички имаме склонност да 
виждаме това, което искаме 

да видим. С други думи, проявя-
ваме т.нар. нагласа на войника. 
Като започнем от разделението 
на лагери и слагането на розови 
очила и стигнем до изнамиране-
то на благовидни оправдания в 
личния си живот, ние сме силно 
мотивирани да защитаваме 
идеите, в които вярваме, и 
да отричаме онези, които ни 
противоречат. 

Но ако искаме по-често да 
намираме верния път, трябва 
да се потрудим и да възприе-
мем нагласата на съгледвача. За 
разлика от войника, целта на 
съгледвача не е да избере едната 
страна и да защитава само нея 
в ущърб на другата, а да навлезе 
в непознатата местност, да 
проучи терена и да се върне с 

възможно най-точно съставена 
карта. Без значение какво се 
надява да открие, съгледвачът 
преди всичко иска да разбере 
каква е реалността.

В „Прозорлив ум” 
Гейлъф показва, че 
съгледвачите успя-
ват по-добре да 
се ориентират в 
действителността 
не защото са по-умни 
или по-знаещи от всички оста-
нали, а благодарение на няколко 
емоционални умения, навици 
и схващания за света, които 
всеки е в състояние да усвои. 
Чрез увлекателни примери – от 
съвети как да оцелеем сам-самич-
ки насред открития океан, през 
тайната, която спасява Джеф 
Безос от свръхсамоувереност, 
и обяснението защо супер-

прогностиците 
превъзхождат 
агентите на ЦРУ, до 
разгорещените спорове 
в „Редит” и съвременната 
предубедена политика – Гейлъф 
търси отговор на въпроса защо 
собственият ни ум ни подвеж-
да и как можем да променим 
начина си на мислене.

Прозорлив ум
Джулия Гейлъф

изд. “Изток-Запад”
288 стр., 19,99 лв.
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През ноември отбелязваме 

100 години от рождението на 

мрачния хуморист, за когото 

всеки е чул или от когото е чел 

поне една книга. Кърт Вонегът 

преживява бомбардировките 

над Дрезден през Втората све-

товна война като американски 

военнопленник в подземието 

на немска кланица, от чиито 

руини после е трябвало да вади 

трупове със собствените 

си ръце. Вследствие на това 

пише романа „Кланица 5“. 

Литературата му, пълна със 

сюрреалистични и митични 

алегории, вярно се вписва в но-

вините на нашия ден, защото 

уви, насилието не знае покой. 

„Извинете за избухването“, 

както казва главният герой в 

„Синята брада“. 

Само заради това ехидно 

примирение на фона на жестока 

драма си струва да се прочете 

разкошния му монолог, който 

той излива в една измислена 

автобиография на художник-

авангардист, син на арменци, 

избягали от геноцида в Турция 

и заселили се в Америка. Кърт 

Вонегът е използвал за прото-

тип реален човек от тяхната 

диаспора, която е познавал 

добре, още повече, че е бил 

приятел с друг голям писател 

– Уилям Сароян. 

И ако Синята брада 

познаваме като образ от 

приказките на Шарл Перо, тук 

тайнственият самотник, 

подрънкващ с ключовете 

си след всяка жена, която е 

похитил в своя замък, има друг 

контекст. Героят на Вонегът 

живее в огромна къща с два 

тенискорта, басейн и хамбар 

за картофи, превърнат в ате-

лие. Нищо че връзките, които 

създава, се разпадат като 

творбите му, защото боята е 

некачествена, или няма спойка 

за нормални отношения. Все 

някога последната заключена 

картина – апотеоз на негово-

то страдание, ще стигне до 

точната жена. 

Книгата на Кърт Вонегът 

излиза през 1987 г., а тази 

рожба на Голямата депресия 

– едноокият старец, съсухрен 

като игуана, и толкова грозен, 

че „само куче би го обичало“, 

остава като символ на копне-

жа за мир, любов и красота.

ЛЮДМИЛА ЕЛЕНКОВА 
РАДИО „ХЕЛИКОН“

Сто години Кърт Вонегът

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Портокал с 
часовников 
механизъм
Антъни Бърджес
изд. Сиела
брой стр.: 200
цена: 19.90 лв.

Извън Африка 
Карен Бликсен
изд. Колибри
брой стр.: 392
цена: 26 лв.

Отнесени от вихъра 
Том 1
Маргарет Мичъл
изд. Кръг
брой стр.: 688
цена: 19.90 лв.

Отнесени от вихъра 
Том 1
Маргарет Мичъл
изд. Хермес
брой стр.: 576
цена: 24.95 лв.

 
 
Сърце 
(твърда корица)
Виктория Бешлийска
изд. СофтПрес
брой стр.: 376
цена: 29 лв.

Делфинът. Историята 
на един мечтател
Серхио Бамбарен
изд. Световна 
библиотека-София
брой стр.: 96
цена: 15.90 лв.

Господар на стихии
Реймънд Фийст
изд. Бард
брой стр.: 432
цена: 24.99 лв.

Услугата
Дейвид Бел
изд. Сиела
брой стр.: 392
цена: 20 лв.

Всеки от нас получава 
по рождение дарбата 

да влияе на другите. При 
появяването си на света 
сме напълно беззащитни, 
но имаме способността да 
изразяваме желанията си, 
да се свързваме с човешки-
те същества от обкръже-
нието ни и да ги убежда-
ваме да се грижат за 
нас. С годините 
обаче става все 
по-сложно да 
накараме хората 
да съдействат за 
осъществяване-
то на идеите ни. 
Ставаме по-силни, 
по-умни, по-образовани, 
но вродените ни умения 
вече не вършат същата рабо-
та, а силата на въздействието 
ни очевидно намалява.

Да бъдете влиятелни в све-
та на възрастните е изключи-
телно тънко изкуство. В тази 
книга ще се запознаете с някои 
ключови научни разработки от 
областта на социалната психо-
логия, икономиката, маркетинга 
и невробиологията, които 
обясняват процеса на вземане 
на решения и невидимите сили, 
определящи поведението. Тук 
ще откриете, че:
 Не е нужно да сте 

напорист, за да сте влиятелен. 
Точно обратното е.
 Упражнявате по-силно 

въздействие, когато слушате, а 
не когато говорите.
 Фактите са далеч по-

малко убедителни, отколкото 
предполагате. Има по-ефектив-

ни начини да подтикнем хората 
към правилния избор.
 Преодоляването на 

чуждата съпротива не ви прави 
влиятелни.

По-важно е обаче, че ще 
усвоите техники, с които да 
влияете на хората и начини 
да развиете харизмата си. Ще 
срещнете алигатори, скайдайвъ-
ри и професионални измамници, 
Дженифър Лорънс, Чингис хан и 
човека, който спаси света като 
произнесе една кратка дума.

Една кратка 
дума

Суперсилата на 
влиятелните хора

Зоуи Чанс
изд. “Скайпринт”

248 стр., тв. кор. 21,95 лв., 
м. кор. 17,95 лв.



Промоцията е валидна от 04.11.2022 до 01.12.2022 г. вкл. или до изчерпване на количествата в книжарници Хеликон. Кампанията не е валидна за онлайн покупки на Helikon.bg

Есен с книга -10%

предишна 
цена

22,00 лв.

-10%

1980
лв.

предишна 
цена 

25,00 лв.

-15%

2125
лв.

предишна 
цена 

20,00 лв.

-15%

1700
лв.

предишна 
цена 

33,00 лв.

-20%

2640
лв.

предишна 
цена 

19,99 лв.

-10%

1799
лв.

предишна 
цена 

9,95 лв.

-30%

697
лв.

предишна 
цена 

18,00 лв.

-30%

1260
лв.

предишна 
цена 

20,00 лв.

-10%

1800
лв.

предишна 
цена 

16,99 лв.

-20%

1359
лв.



Промоцията е валидна от 04.11.2022 до 01.12.2022 г. вкл. или до изчерпване на количествата в книжарници Хеликон. Кампанията не е валидна за онлайн покупки на Helikon.bg

-15% -20% -30%

предишна 
цена 

11,95 лв.

-30%

837
лв.

предишна 
цена

34,90 лв.

-15%

2967
лв.

предишна 
цена 

28,00 лв.

-10%

2520
лв.

предишна 
цена 

18,00 лв.

-15%

1530
лв.

предишна 
цена 

39,95 лв.

-10%

3596
лв.

предишна 
цена 

22,99 лв.

-15%

1954
лв.

предишна 
цена

24,95 лв.

-20%

1996
лв.

предишна 
цена 

29,99 лв.

-15%

2549
лв.

предишна 
цена 

14,95 лв.

-30%

1047
лв.
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„За“ и „против“Да промениш 
индустрия

Стъпвайки на исторически 
факти и детайлни проуч-

вания, Виктория Бешлийска 
преплита в „Сърце” всичко, 
което сме, не сме и ще бъдем. И 
създава книга, която пулсира с 
ритъма на отминалото време, 
за да остави своя отпечатък в 
настоящето. 

Роман, който носи магията 
на „Глина”, но тупти със собст-
вен пулс.

„Сърце” е история за онова, 
което държи всички ни цели.

Годината е 1243. Високо горе 
на каменния зид в крепостта 
Ч³рвен два зара политат към 
черното небе, за да преобърнат 
пет живота. За Витол залогът 
е ясен. Предложил го е сам – загу-
би ли, спечелил е смъртта си. А 
тя повлича в бездната след него 

Чудото
Доц. д-р Веселина Вачкова:

В нашата 
литература 
“Сърце” вече е 

факт, колкото необичаен 
и красив, толкова важен и 
необратим.

съдбите на жена му Добрана и 
сина му Хвала. И бавно копае 
капан за победилия в играта, 
чиято власт се оказва безсилна. 
На пътя на зара може да застане 
единствено вярата на един 
монах, който търси Бога в себе 
си. И любовта, с която всеки 
се ражда.

Вътре в сърцето ти има 
скришна стаичка.

Влез в нея и заключи врата-
та.

Стъпвайки на исторически 
факти, детайлно проучени 
географски местности, писмени 
извори и ръкотворни творби, 

„Сърце” повежда назад към 
годините след царуването на 
Йоан Асен II.

Белязан от нестабилност 
във властта, това е и период 
на заздравяване на вярата, на 
търсене и тайнства. Тайнство 
търсят и героите – чудо, което 
ще ги спаси. За да го открият, 
ще сплетат съдбите си и с 
нишките им ще притеглят чи-
тателя. Защото чудото ни се 
явява само в очите на другите.

Сърце
Виктория Бешлийска
изд. “Софтпрес”
376 стр., 24 лв.

В тази книга са събрани и 
представени резултатите 

от анкетите, проведени сред 
някои от водещите български 

Разтърсващ роман, описващ 
Голямата депресия и хората, 

които са я преживели. Сурова-
та реалност, която разкрива 
сблъсъка между имащите и 
онези, загубили всичко.

Тексас, 1921 година. Време на 
изобилие. Първата световна 
война е приключила и светът 
се намира на прага на нова и 
по-светла епоха. Но за Елса 
Уолкот, заклеймена от семей-
ството си като неподходяща 
за брак, бъдещето изглежда 
пусто и мрачно. До нощта, в 
която среща Рейф Мартине-
ли и животът ґ се променя 
завинаги. За да спаси погубената 

Силата на духа

Четирите вятъра
Кристин Хана

изд. “Ибис”
448 стр., 17,90 лв.

си репутация, тя трябва да се 
омъжи за човек, когото почти 
не познава.

През 1934 година светът 
вече е коренно различен. 
Милиони хора са останали без 
работа, а Прашните бури без-
милостно погубват Големите 
равнини. Фермерите отчаяно 
са борят да запазят земята и 
поминъка си. Водата пресъхва 
и няма реколта. Фермата на 
Мартинели загива, както и 
бракът на Елса.

В тези несигурни и опасни 
времена, Елса Мартинели, също 
като много от нейните съседи, 
трябва да направи мъчителен 
избор: да се бори за земята, 
която обича, или да замине 
на запад, към Калифорния, в 
търсене на по-добър живот за 
децата си...

Netflix обяви сериал, посве-
тен на шведския стартъп, 

разтърсил цялата музикална 
индустрия – Spotify. Сериалът 
е вдъхновен от настоящата 
книга и е продуциран от Yellow 
Bird UK.

В разгара на пиратството 
утвърдените звукозаписни 
компании спорят накъде върви 
изпълнената със сътресения 
музикална индустрия. Сериалът 
разказва за младия шведски тех-
нологичен предприемач Даниел 
Ек и неговия съдружник Мартин 
Лоренцон, които я променят 
коренно. Това е разказ как 
твърдите убеждения, несломима 
воля и големи мечти могат да 
помогнат на малки играчи да се 
изправят срещу статуквото, 
като усъвършенстват начина, 
по който слушаме музика.

Spotify
Свен Кралсон, 
Юнас Леонхювюд
изд. “Локус”
432 стр., 28 лв. 

и световни учени, държавни-
ци, политици, журналисти и 
общественици, за историята, 
същността и развитието на 
македонския въпрос. Изследване-
то, продължило повече от три 
десетилетия, ще ви запознае със 
сериозни анализи, факти, свиде-
телства и статистики.

Тук вероятно за първи път 
ще прочетете най-важното от 
доклада на Карнегиевата анкет-
на комисия, ще проследите сре-
щите на анкетьорите с лидери 
от европейския политически и 
културен живот, ще откриете 
мнения на авторитетни руски 
публицисти по македонския 
въпрос. Ще срещнете състоя-
телни и недотам състоятелни 
доводи „за” и „против” и ще се 
сблъскате със сръбския шовини-
зъм и краен национализъм.

Като българи единодушието 
на повечето анкетирани няма 
да ви изненада. Но ще остави 
незаличима следа в сърцето ви.

Македонският въпрос
Съставител Цочо Билярски
изд. “Скайпринт”
560 стр., 39,90 лв.



предишна 
цена 

18,95 лв.

-15%

1611
лв.

предишна 
цена 

19,95 лв.

-15%

1696
лв.

предишна 
цена 

29,95 лв.

-15%

2546
лв.

предишна 
цена 

18,95 лв.

-15%

1611
лв.

предишна 
цена 

13,95 лв.

-15%

1186
лв.

предишна 
цена 

18,95 лв.

-15%

1611
лв.

предишна 
цена

18,95 лв.

-15%

1611
лв.

предишна 
цена 

32,95 лв.

-15%

2801
лв.

Промоцията е валидна от 04.11.2022 до 01.12.2022 г. вкл. или до изчерпване на количествата  
в книжарници ХЕЛИКОН. Кампанията не е валидна за онлайн покупки на HELIKON.BG

Красива класика -15%

предишна 
цена

18,95 лв.

-15%

1611
лв.
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Лицата на Брайън - 
AC DC
Брайън Джонсън
изд. Hybrid books
брой стр.: 368
цена: 27.90 лв.

Меси срещу Роналдо
Джошуа Робинсън, 
Джонатан Клег
изд. Бард
брой стр.: 344
цена: 24.99 лв.

Диор
Карън Хоумър
изд. Hybrid books
брой стр.: 156
цена: 19.90 лв.

Рисуване с 
акварелни бои
Кристин ван Льовен
изд. Хермес
брой стр.: 128
цена: 19.95 лв.

Невероятен имунитет
Филип Детмер
изд. Бард
брой стр.: 336
цена: 29.99 лв.

Кажи ми какво 
те боли, за да 
ти кажа защо
Мишел Одул
изд. Изток-Запад
брой стр.: 240
цена: 19 лв.

Детският имунитет
Д-р Цветелина 
Великова
изд. Сиела
брой стр.: 288
цена: 18 лв.

Всеки наш дъх. 
Новата наука за едно 
изгубено изкуство
Джеймс Нестор
изд. Кибеа
брой стр.: 384
цена: 22 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Русия, 50-те години на 20 век. 
Едно момиче избира пътя 

на актриса, защото само на 
сцената може бъде свободна – 
различна и независима – нещо, 
което в живота е невъзможно.

В малкото провинциално 
градче Иваново Саша 
живее в къща, пълна с 
тайни, една от които е 
собствената ґ мечта да 
стане актриса. От малка 
тя се пита защо всички 
се преструват, защо не 

трябва да приказва много 
и да не задава въпроси. Защо 
никой не иска да говори за баща 
ґ и за изчезналия ґ във войната 
вуйчо? Когато решава да зами-
не за столицата, за да се яви на 

прослушване в театралното 
училище, тя среща разбиране и 
подкрепа само от баба си. И се 
противопоставя на майка си и 
на дядо си – верен до фанати-
зъм на властта и на Сталин. 
С натежало сърце Саша поема 
към жадуваната Москва, като 
оставя в Иваново първата си 
любов Андрей.

Преди да си тръгне, Саша 
намира скрития военен 
дневник на вуйчо си Коля, 
художник. Неговите страници 
разобличават отвратително-
то лице на войната, предста-
вяна само с героичния си образ, 
както и официалните лъжи и 
забранената истина за жесто-
костта на Сталин. Исто-

рията на Коля и на неговата 
трагична любов съпътстват 
Саша през театралното 
училище и след дипломирането 
ґ, когато започва да играе в 
Ленинградския театър. Там от-
ново среща Андрей, издигнал 
се партиен функционер, който 
отговаря за цензурата в теа-
търа. Андрей също има своите 
мрачни тайни и когато Саша 
научава за тях и прави още 
разкрития за собствените си 
роднини, тя разбира, че в това 
общество никога няма да е 
свободна. 

Романът е посветен на сес-
трата на авторката – извест-
ната руска и съветска актриса 
Марина Мальцева.

Истинска история

Москва не е 
последната гара
Елена Горохова
изд. “Кръгозор”
320 стр., 20 лв.

Как група интернет детек-
тиви успя да разреши някои 

от най-големите престъпления 
на нашето време? 

Опитът за убийство на Сер-
гей Скрипал и неговата дъщеря 
бе сред водещите теми в меди-
ите и постави под напрежение 
всички служби, натоварени с 
разследването. 

Разкритието кой стои зад 
покушението обаче идва от не-
очакван източник – Белингкат! 

Как е успяла група самоуки 
онлайн детективи да разпознае 
руски екип за поръчкови убий-
ства? Откъде изобщо се появя-
ва? Достоверни ли са данните? 
И какво е Белингкат?

Когато социалните мрежи 
и платформите за споделяне 
на информация започват да 

се използват масово и хората 
свободно споделят всяка своя 
мисъл, снимка, идея, а общува-
нето е по-улеснено от всякога, 
човечеството предоставя 
публично най-разкриващата 
информация за себе си. 
Невинните не съзнават 
колко много издават. 
Нито виновните.

Тогава се ражда Белинг-
кат.

Онлайн екип, разпръснат 
из целия свят, който разследва 
престъпления и разобличава 
дезинформацията, основавайки 
разкритията си на публично 
достъпни източници. 

Основателят Елиът Хигинс 
разкрива в детайли как възник-
ва, как се развива и какви цели 
постига Белингкат. В „Ние сме 

Белингкат” той споделя и под-
робности от многобройните 
разследвания, които водят до 
впечатляващи резултати.

Ние сме 
БЕЛИНГКАТ
Елиът Хигинс
изд. “Ера”
272 стр., 18,99 лв.

Впечатляващи резултати
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България 
нашир и длъж
Иван Панкев
изд. Сиела
брой стр.: 240
цена: 36 лв.

Христо Пимпирев - 
антарктическият 
стопаджия
Иглика Трифонова
изд. Книгомания
брой стр.: 352
цена: 29.90 лв.

Астро-лунен 
календар 2023
Йорданка 
Ушева-Цонева
изд. Кибеа
брой стр.: 256
цена: 15 лв.

Малка книга 
на тибетските 
ритуали
Джуди Цуай
изд. Хермес
брой стр.: 192
цена: 14.95 лв.

 
 

Изневярата
Демиан Букай
изд. Хермес
брой стр.: 256
цена: 15.95 лв.

Как да манифестираш
Джил Такрей
изд. Сиела
брой стр.: 128
цена: 15 лв.

Законът на Мърфи
Артър Блох
изд. Хеликон
брой стр.: 200
цена: 15.95 лв.

Най-доброто 
от Сенека 
Луций Аней Сенека
изд. Хеликон
брой стр.: 98
цена: 11.95 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Това издание, обединяващо 
в един том „Петокнижие 

Исааково” и „Сбогом, Шанхай”, 
се посвещава на стогодишния 
юбилей на големия хуманист 
и творец Анжел Вагенщайн. 
Но какво е един век на фона на 
вековечните ценности и идеи, 
оплодили неговото литератур-
но и кинематографично твор-
чество… Заедно с романа „Далеч 
от Толедо” посочените заглавия 
оформят своеобразен триптих, 
посветен на съдбата на евро-
пейските евреи през Втората 
световна война. Писателят съз-
дава разтърсващ и пленителен 
разказ за мътния въртоп на една 
преломна епоха, за пъстротата 
на човешките характери и краха 

на илюзиите, за сложността на 
живота, който е безсърдечно 
кратък, а човешката надежда – 
неутолима.

„Петокнижие Исааково” би 
могъл да се определи като нещо 
средно между Исак Башевис Син-
гер и Ярослав Хашек с неговия 
храбър войник Швейк. Изпъст-
рен с еврейски вицове, романът 
описва ужасните и все пак весели 
превратности на различните 
режими от 1914 година до наши 
дни. Пророческа книга.

„Сбогом, Шанхай” обрисува 
една малко известна страница 
от еврейската трагедия през 
Втората световна война: шан-
хайското гето. Около трийсет 
хиляди бежанци от нацизма, 

предимно германски и австрий-
ски евреи, търсят убежище в 
Шанхай – формално все още с 
ограничения статут на открит 
град. Там новите му обита-
тели – в по-голямата си част 
интелектуалци – изпитват 
цялата бруталност на япон-
ската военщина и горчивината 
на унижението. Но и силата на 
солидарността и активното 
човешко съпричастие.

През 2004 г. романът „Сбо-
гом, Шанхай” получи Европейска-
та награда за литература „Жан 
Моне”, а френското правител-
ство удостои автора му със 
званията Офицер на Oрдена на 
изкуствата и литературата и 
Офицер на Ордена за заслуги.

Стогодишнина

Петокнижие Исааково / 
Сбогом, Шанхай
Анжел Вагенщайн
изд. “Колибри”
592 стр., 25 лв.

Верчето е поетеса по душа, 
но животът я прави счето-

водителка. Любимата ґ дъщеря 
търси пътя си отвъд океана, а 
в семейния апартамент двама 
почти непознати си задават 
едни и същи въпроси всяка 
вечер. Животът тече гладко и 
предвидимо като в естрадна 
песен и ако не беше страхът, че 
ще се пенсионира в омръзналата 
ґ канцелария, Верчето би могла 
дори да е щастлива… 

Внезапно обаче сънливото 
ґ всекидневие е объркано от 
писмо, което я уведомява, че е 
наследила двестагодишна къща 
в Еленския Балкан. Въоръжена 
с любимия си диск с българска 
музика и намерението да про-
даде къщата на мига, Верчето 
заминава за Елена. 

Ала съдбата има други 
планове. Още щом прис-
тъпва в старата къща, 
Верчето сякаш попада 
в прегръдката на 
Любов – приятел-
ката на майка ґ 
Надежда, която 
ґ е завещала 
къщата си, 
сандъците 
с билки и 
казана за 
ракия в 
плевнята. 
Сред аромата на вар, 
дюли и билки тя сякаш  
най-после си е отново у дома. 

Под сянката на връх Чумер-
на Верчето открива идилията 
на селския живот – и една по 
една разкрива тайните на 

История за ново начало
старата къща, а с тях и тези на 
Надежда и Любов. 

Красимира Кубарелова е ав-
тор на три романа – „Стари 

шлагери и крем брюле”, 
„Розов храст и 

сладко от 
смокини” и 
„Кръстина 
и райски-

те ябълки”, 
написани с много 

хумор и нежност 
като  обяснение в 

любов към българката, 
която може и заслужава да 

е героиня на роман. Прили-
чат на романи за жени, но е 

хубаво да се четат от мъже. 
„Верчето, Надежда и Любов” е 
първият ґ роман след десетго-
дишна творческа пауза. 

Верчето,
Надежда и Любов
Красимира Кубалерова
изд. “Сиела”
152 стр., 15 лв.



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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Хари Потър и 
Орденът на феникса 
(илюстровано 
издание)
Дж. К. Роулинг
изд. Егмонт
брой стр.: 576
цена: 69 лв.

Историите 
на Шекспир 
за деца
Саманта Нюмън
изд. Хермес
брой стр.: 128
цена: 24.95 лв.

Приказки 
от цял свят 
изд. Фют
брой стр.: 336
цена: 35 лв.

Зайчето Питър: 
Приказка за 
всеки сезон 
Джим Хелмор
изд. Труд
брой стр.: 144
цена: 35 лв.

 

Енциклопедия 
на животните
Съставителство и текст 
Емили Бомон
изд. Пан
брой стр.: 124
цена: 25.90 лв.

Удивителната 
математика. 
Приключение в света 
на числата и формите
изд. Фют
брой стр.: 96
цена: 22 лв.

Енциклопедия 
на великите 
научни идеи 
Фрея Харди
изд. Пан
брой стр.: 84
цена: 23.90 лв.

Първи въпроси 
и отговори: 
Какво има 
вътре в мен?
изд. Фют
брой стр.: 12
цена: 14.99 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

„Портокал с часовников 
механизъм”, иконичната 

дистопия на Антъни Бърджес, 
екранизирана от култовия 
Стенли Кубрик, се завръща 
при следващото поколение 
читатели със своето безсмърт-
но послание – срещу бунта 
на младостта винаги ще се 
изправя бруталната власт, а 
очарованието на хаоса винаги 
ще се сблъсква с натрапеното 
подчинение чрез промиването 
на мозъци. 

В близкото и все по-притес-

нително възможно бъдеще бан-
ди агресивни младежи вилнеят 
по потъналите в мрак улици и 
извършват немислими зверства. 
Освободени от всякакви морал-
ни задръжки, те се опияняват 
от своята безнаказаност. До 
момента, в който властите не 
намират ключа към тяхното 
превъзпитание и подчинение. 

Бърджес повлича читателя 
във водовъртеж от ужасяващо 
насилие, размиващо границите 
между добро и зло в свят, в 
който крайностите на сво-

бодната воля се сблъскват с 
крайностите на тоталитар-
ното подчинение. Глобализира-
ният език на романа, възхити-
телна амалгама от различни 
езици, предаден вещо и про-
никновено от преводачката 
Мариана Мелнишка, въздейства 
на читателите на подсъзнател-
но ниво, където природните 
инстинкти са приспани под 
булото на цивилизацията – 
готови обаче в миг да се развих-
рят в неудържима вакханалия 
от насилие и разруха.

Всичко започва от Шотлан-
дия, от въглищните мини на 

семейство Джеймисън, където 
двадесет и една годишният Мак 
Макаш живее като роб. Закот-
вен до живот за работодателя 
си, постоянно заплашван от газ 
гризу, който може да се възпла-
мени всеки момент и да погребе 
него и другите в мината, Мак 
иска да напусне това място.

В лицето на Лизи Халим – 
красива, млада и самоуверена 
аристократка, копнееща да се 
отскубне от собствения си 
ад – Мак намира неочакван съюз-
ник. Жаждата му за свобода го 
вкарва в множество конфликти 
със суровите правила на Англия 
от осемнадесети век. Обвинен 
в организирането на бунт – 
едно от най-тежките престъп-
ления – той става част от 
хилядите осъдени, депортирани 
с кораби в Америка като роби в 
колониите.

Това е история за приклю-

чение и страст, за устрема към 
свободата. История, отразя-
ваща интимните желания на 
всяко сърце всред драматич-
ните събития, случващи се 
по света. Лондон се тресе на 
ръба на хаоса, американските 
колонии се подготвят за борба 
с Британската монархия, една 
млада жена се освобождава от 
брака си, един горд мъж рискува 
всичко, за да постигне изгаряща-
та го мечта за свобода.

Приключение и страст

Място наречено свобода
Кен Фолет
изд. “Артлайн Студиос”
518 стр., 25 лв.

Насилие и разруха

Портокал с 
часовников 
механизъм

Антъни Бърджес
изд. “Сиела”

200 стр., 19,90 лв.

„Коледният календар” на 
„Дисни” се появява за 

първи път на български език. 
Изданието е с впечатляващия 
размер 44 х 40 см. И съдържа 
24 илюстровани книжки с 
любимите Мечо Пух, Мики и 

Мини Маус, Доналд Дък, Хюи, 
Дюи, Луи, Цар Лъв, Анна, Елза, 
Маккуин и още много, много 
други. Всяка книжка разказва 
тематична коледна история в 
24 цветни страници с илюстра-
ции. Четете с малчуганите по 

една книжка всеки 
ден от 1 декември 
до Коледа и се потопете в 
магията на празника!

По книжка на ден

Коледен календар
изд. “Егмонт”, 39,90 лв.



Промоцията е валидна 
от 21.10.2022 до 19.11.2022 вкл. 

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

в книжарници Хеликон.

ТЪРСЕТЕ В НАЙ-БЛИЗКИЯ

897
  предишна цена 1495 лв. 

НОВА
ЦЕНА: лв.

-40%
Беше дошла тук, за да избяга 

от всичко, което представ-
ляваше и което бе направила, и 
се бе влюбила в това място и 
в този мъж. Оказа се, че можеш 
да сътвориш себе си наново, ако 
избягаш достатъчно далеч от 
всеки, който те е познавал.

Лекуване на 
стари рани

Два дни преди Коледа. Млада 
жена е намерена мърт-

ва под скалите в изоста-
веното, отдалечено село 
Калфшамарсвик.

Дали е скочила сама? 
Или се е случило нещо много 
по-зловещо под фара със 
старата къща?

Зимата приближава, а с 
нея и безмилостно трупащи-
ят се сняг. На Ари Тор Арасон 
предстои особено трудно 
разследване. Полицаят скоро 
прави шокиращо откритие: 
майката и по-малката сестра на 
жертвата са загубили живота 
си двадесет и пет години по-
рано... на абсолютно същото 
място!

Разследващите започват да 
разкриват мрачната история и 
заплетените тайни на селото и 
обитателите му, но броят на 
убитите не спира да се увелича-

Бягство по Коледа
Сара Морган
изд. “Сиела”
376 стр., 18 лв. 

Северни стихии
Рагнар Йонасон

изд. “Ера”
232 стр., 17,99 лв.

Кристи Съливан отдавна е 
планирала перфектната почивка 
по Коледа. Пътуване до Лаплан-
дия със семейството и най-доб-
рата ґ приятелка в луксозен 
курорт, където да наблюдават 
северното сияние, да карат 
шейни, теглени от кучета, и да 
правят снежни човеци. Само 
дни преди празниците обаче 
нещата едно по едно започват 
да се объркват. Първо с уж иди-
личната къща в провинцията, а 
след това и със семейството и 
съпруга ґ.

Но Коледата на семейство 
Съливан може да бъде спасена. 
Аликс, най-добрата приятелка 
на Кристи, се съгласява да заведе 
нейната дъщеря на екскурзията, 
докато Кристи и съпругът ґ 
останат сами, за да изяснят от-
ношенията си и да си признаят 
всичко, което досега са крили 
един от друг. В Лапландия с 
Аликс обаче идва и Зак – честен, 
смел и добре изглеждащ мъж, ко-
гото Аликс би обикнала веднага, 
ако не беше едно недоразумение 
отпреди години, за което никой 
друг не знае.

Преводач е Марианна Панова.

Трудно 
разследване

ва. Ари Тор и екипът му трябва 
да побързат да заловят убиеца... 
преди следващата трагедия!
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Уинстън се прибира 
за Коледа
Алекс Т. Смит
изд. Ракета
брой стр.: 176
цена: 29.90 лв.

Ще бъдеш ли мой 
приятел?
Сам Макбратни, 
Анита Джерам
изд. Enthusiast
брой стр.: 32
цена: 20 лв.

5-минутни истории 
за Коледа
изд. Егмонт
брой стр.: 192
цена: 29.90 лв.

Коледен календар 
изд. Егмонт
брой стр.: 576
цена: 39.90 лв.

 
 

Вълшебникът от Оз
Лиман Франк Баум
изд. Хеликон
брой стр.: 168
цена: 12.95 лв.

Не на скуката: 
Режи, сгъвай и лепи
изд. Клевър бук ООД
брой стр.: 98
цена: 19.90 лв.

Малкият Неднорог
Марк-Уве Клинг, 
Астрид Хен
изд. СофтПрес
брой стр.: 48
цена: 22 лв.

Енциклопедия 
за най-малките: 
Влаковете
изд. Фют
брой стр.: 16
цена: 12.90 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Знаете ли, че сюжетът 
на добре познатата ни 

приказка „Червената шапчица” 
се среща във фолклора на 
почти всички народи по 
света? Разбира се, с леки 
изменения. В полинезий-
ския вариант например 
главният герой е момче, а 
лошият вълк е лош тигър. 
Но момчето отново е с 
червена шапка, а тигърът 
се преструва на добър и се 
опитва да го измами… От 
векове приказките разказ-
ват света в образи и пома-
гат на хората по-лесно да се 
ориентират в него. Събрали 
мъдростта на поколения на-
ред, те рисуват пъстра кар-
тина на различните народи и 
начина им на живот, но заедно 
с това ни показват и колко 
много си приличаме, независимо 
къде живеем и в кое време.

В красивия сборник „При-
казки от цял свят” са събрани 
58 приказки от различни части 
на света. Преразказани от 
Владимир Хулпач и издадени за 
пръв път на български език, те 
ще поведат малките читатели 
на завладяващо пътешествие 
от Бразилия и Перу, та чак до 
Индия и Китай. Децата ще се 
срещнат с принцове и принце-
си, ще минат през омагьосани 
гори, ще летят на вълшебни 
килимчета, ще надникнат в 
къщички на кокоши крака и ще 
побеждават и най-страшните 
злодеи. 

Илюстрациите на майстора 
Войтех Кубаща потапят чи-
тателите в различните места 

Средната продължителност 
на живота на човешките 

същества е абсурдно, ужасяващо 
и унизително къса. Ако допус-
нем, че доживеете до 80-годишна 
възраст, ще сте разполагали с 
около 4000 седмици.

Никой от нас няма нужда 
от напомнянето, че нямаме 
достатъчно време. Обсебени 
сме от удължаващи се списъци 
със задачи, безброй съобщения, 
баланса между работата и 
личния живот и непрестанната 
битка с разсейването. Затрупа-
ни сме със съвети как да станем 
по-продуктивни и ефективни, 
както и с житейски хитрости, 
за да оптимизираме дните 
си. Но такива техники често 
влошават нещата. Усещането 
за тревожно бързане става все 
по-интензивно и най-значимите 
неща от живота сякаш все още 
остават точно зад хоризонта.

Едно от най-големите предиз-
викателства е как най-добре да 
използваме нашите 4000 седмици.

Позовавайки се на прозрени-
ята както на древни, така и на 
съвременни философи, психолози 
и духовни учители, Оливър 
Бъркман предоставя забавно, 
практично и задълбочено 
ръководство за управление на 
времето. Отхвърляйки нало-
жилото се „да свърша всичко на 
всяка цена”, „4000 седмици” ни 
показва колко ценен е животът. 
Защото в края на краищата 
всички ще умрем.

Вълшебно 
пътешествие

Животът е 
ценен!

Приказки от цял свят
изд. “Фют”

336 стр., 35 лв.

„Истинският проблем не 
е ограниченото ни време. 
Истинският проблем е (или поне 
така се надявам да ви убедя), 
че несъзнателно наследяваме и 
биваме притискани да живеем 
съобразно притеснителен 
набор от идеи, които почти 
гарантирано влошават нещата.“

Оливър Бъркман

„Най-важната книга, писана 
някога по темата управление на 
времето.“

Адам Грант, автор на  
„Помисли пак”

„Така необходимият зов за 
събуждане от налудничавите 
разбирания на съвременната 
култура по адрес на работата, 
продуктивността и воденето на 
смислен живот.“

Марк Менсън, автор на  
„Тънкото изкуство да не ти пука”

4000 седмици
Оливър Бъркман

изд. “АМG Publishing”
280 стр., 17,95 лв.

и епохи, за които разказват 
приказките. От всяка страница 
оживяват египетски фараони 
или индиански ловци, наднича 
храбро петле или огромен севе-
рен дракон. Името на Войтех 
Кубаща е познато на български-
те читатели от любимата 
поредица приказки с панорамни 
илюстрации. Той илюстрира 
едни от най-обичаните приказ-
ки на Шарл Перо и Братя Грим. 

Приказките са също като 
хората – хем са различни, хем по 
доста неща си приличат. А дали 
бихте могли да откриете позна-
ти неща в непознати приказки? 
Разгърнете страниците и се 
потопете във вълшебството 
на приказния свят!



НАПРАВИ ТОЧНИЯ ПОДАРЪК

ВАУЧЕР за книги от
ХЕЛИКОН

Промоцията е валидна от 01.11.2022 до 30.11.2022 вкл. или до 
изчерпване на количествата в книжарници ХЕЛИКОН и на Helikon.bg

2876
лв.

нова цена

предишна цена 

3195
лв.

-10%




