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КЛАСАЦИИ НОЕМВРИ  

ново остава нагоре надолу връща се

Класика в жанра
Множеството производи-

тели и търговци се опитват 

да привлекат вниманието ни, 

да получат част от ограниче-

ното ни време и да продадат 

своите стоки и услуги. Въпреки 

това, на фона на всички тези 

възможности и оферти, които 

ни заобикалят непрекъснато, 

личното отношение е това, 

което ни липсва и което дава 

предимство на една фирма 

спрямо друга.

Сет Годин осъзнава това 

преди повече от 20 години и 

обособява един различен вид 

маркетинг, а именно марке-

тинга на позволението. Чрез 

него фирмите искат разреше-

ние от потребителите да им 

продадат продукта или услуга-

та си, предоставяйки им лично 

отношение и по-добро обслуж-

ване. По този начин, вместо 

да се търси бърза продажба, 

се създават взаимоотношения 

с клиентите, които могат да 

продължат с години и да бъдат 

от полза и за двете страни.

„Маркетинг на позволе-

нието“ е книга, в която има 

общовалидни принципи, които 

характеризират поведение-

то на потребителите. Тази 

концепция дава възможности 

за постигане на по-стабил-

ни и дългосрочни връзки с 

клиентите, които носят ползи 

за всички. Второто издание 

на книгата, което е 23 години 

след първото доказва, че 

голяма част от прогнозите за 

бъдещето, дадени от автора, 

са все още валидни и тяхната 

значимост нараства.

МАРИЯНА КАЛУДОВА, 
ХЕЛИКОН  
БУРГАС ЦЕНТЪР

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

ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Сърце
Виктория Бешлийска
СофтПрес

Глина
Виктория Бешлийска
СофтПрес

Където пеят  
раците
Дилия Оуенс
Лабиринт

Коледа край 
камината
Джени Хейл
Хермес

Пасиансът на 
архангелите
Мария Лалева
Книгомания

Живот в скалите
Мария Лалева
Книгомания 

Времеубежище
Георги Господинов
Жанет-45

Време разделно
Антон Дончев
Захарий Стоянов

Красива
Даниел Стийл
Бард

Четирите вятъра
Кристин Хана
Ибис

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2400 
лв.

2000 
лв.

900 
лв.

1699 
лв.

1790 
лв.

1500 
лв.

1800 
лв.

1695 
лв.

1890 
лв.

1899 
лв.

Богат татко,  
беден татко
Робърт Кийосаки
Анхира

Четирите споразумения: 
Толтекска книга 
на мъдростта
Дон Мигел Руис
Кибеа

Да прецакаш дявола
Наполеон Хил
AMG Publishing

Тънкото изкуство 
да не ти пука
Марк Менсън
Хермес

Излекувай живота си
Луиз Хей
Кибеа

Подсъзнанието  
може всичко 
Джон Кехоу
ИнфоДар

Ще избием половината чо
вечество и ще побързаме!
Айлин Деролф, 
Ян ван Хелсинг
Дилок

Атомни навици
Джеймс Клиър
Хермес

3

4

5

6

7

8

9

10

1595 
лв.

1100 
лв.

1695 
лв.

1795 
лв.

1500 
лв.

1595 
лв.

2700 
лв.

1795 
лв.

НЕХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Алманах Фермата: 
Природните богатства 
на България
Цв. Бучкова, П. Пейков
A&T Publishing

Политиката отвътре
Иван Костов
Сиела

1

2
3999 

лв.

3500 
лв.

Верният тон на 
хубавите книги
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 КЛАСАЦИИ НОЕМВРИ

ново остава нагоре надолу връща се

Шеметно  
приключение

КРАСИМИРА ТАЛЕВА, 
ХЕЛИКОН ХАСКОВО

К Н И Ж А РЯ Т 
ПРЕПОРЪЧВАЗа книгите и хората

Прекрасна и завладяваща 

коледна история от автор-

ката на Хари Потър Дж. К. 

Роулинг.

Главните герои в книгата 

са смелият, добър и състрада-

телен Джак и неговата плюше-

на играчка прасенцето Дипи.

Играчката е най-добри-

ят приятел и довереник на 

момчето, но на Бъдни вечер 

тя се загубва. Тогава се случва  

чудо, оживява Коледния Прасчо, 

заместник на старата играчка 

и помощник на Джак. Двамата 

преживяват много чудати 

приключения в Страната  на 

Загубeните неща. Откриване-

то на любимата играчка не е 

лесно, следват напрегнати и 

вълнуващи събития. Появяват 

се любопитни и интересни 

персонажи, които са живи и 

различни и имат своя симво-

лика. Те носят разнообразни 

лични качества и показват кол-

ко е важно да не се отказваме 

от нещата, които наистина 

обичаме. 

Присъстват теми, свърза-

ни с отношенията в семей-

ството, с недостатъците, 

но и с добродетелите, които 

всеки от нас има. 

Този емоционален и епичен 

роман носи силни, ала деликат-

но поднесени поуки, които ще 

докоснат сърцата не само на 

децата, но и на възрастните.

Коледния Прасчо зарежда 

с празничен дух и напомня, че 

Бъдни вечер е нощ на чудесата 

и добротата.

ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ

Порочни игри  
Кн.2 от Порочни истории
Ана Хуанг
Егмонт

Любов и неврони
Али Хейзълууд
Егмонт

Следеният човек
Веселин Бранев
Фама

Английски език.  
Найважното, A1C1
Мери Делова
Колибри

Електриков идол  
Кн.2 Мрачен Олимп
Кейти Робърт
Егмонт

Теория и практика 
на психологическото 
консултиране
Минко Хаджийски
Фабер

Политиката отвътре
Иван Костов
Сиела

Оръжия за масово 
съблазняване
Master DJ Fingers
СофтПрес

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

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1799 
лв.

1900 
лв.

399 
лв.

2199 
лв.

1500 
лв.

1500 
лв.

1299 
лв.

700 
лв.

1120 
лв.

1499 
лв.

ТИЙН КНИГИ

Хари Потър и  
философският камък
Дж. К. Роулинг
Егмонт

Наръчник за убийства  
за добри момичета
Холи Джаксън
Емас

1

10

1990 
лв.

1900 
лв.

6 Minecraft: Миниатюрни 
конструкции
Егмонт

1990 
лв.

Малкият принц
Антоан дьо 
Сент-Екзюпери
Хеликон

4

795 
лв.

Един от нас лъже
Карън Макменъс
Егмонт

5

1490 
лв.

2 Дневникът на един 
Дръндьо Кн.1
Джеф Кини
ДуоДИЗАЙН

1990 
лв.

Историите на Шекспир 
за деца
Саманта Нюмън
Хермес

2495 
лв.

Дръндьото:  
Направисисам книга
Джеф Кини
ДуоДИЗАЙН

7

1990 
лв.

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

8

1990 
лв.

Детска академия 
за добри обноски
Невена Басарова
СофтПрес

9

1499 
лв.

3
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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

Пасиансът на 
архангелите
Мария Лалева
Книгомания

Живот в скалите
Мария Лалева
Книгомания

Времеубежище
Георги Господинов
Жанет-45

Време разделно
Антон Дончев
Захарий Стоянов

Жива
Ина Ясипова
Сиела

Физика на тъгата
Георги Господинов
 Жанет-45

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

ABSOLVO TE
Георги Бърдаров
Мусагена

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2400 
лв.

1490 
лв.

2000 
лв.

1490 
лв.

1580 
лв.

900 
лв.

2000 
лв.

1500 
лв.

1800 
лв.

1899 
лв.
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Тази изпълнена с толкова 
любов и позитивна енергия 

книжка не бива да се чете навед-
нъж. Както не пием мултиви-
тамините с шепи, а вземаме на 
ден по едно хапче, така и тези 
непреходни мъдрости трябва 
да се поемат на пестеливи дози, 
за да са ни от полза. 

В новия си сборник с кратки 
житейски истории и притчи 
Инна Учкунова е подбрала прос-
ти на пръв поглед, ала неизтре-
бими истини. Дали в дни на 
униние или в самотни нощи, 
те със сигурност ще ни върнат 
изгубената вяра и надежда, ще 
ни изпълнят с вътрешна сила и 
доброта. 

Удивително е колко малко 
ни трябва, за да се почувства-
ме умиротворени, обичани и 
щастливи!

Обичани и щастливи

Писателят Захари Кара-
башлиев събира разкази на 

любими български творци, за 
да ни припомни истинското 
значение на празниците.

Сред страниците на това 
великолепно издание Коледа ще 
оживее през очите на: Ангел 
Иванов, Веселина Седларска, 
Георги Караманев, Георги 
Марков, Георги Милков, Захари 
Карабашлиев, Здравка Евти-
мова, Иван Ланджев, Йорданка 
Белева, Кристин Димитрова, 
Мария Донева, Мария Каси-
мова - Моасе, Михаил Вешим, 
Николай Терзийски, Радослав 
Бимбалов, Теодора Димова и 
Тони Николов.

Когато чуем „Коко Шанел”, 
незабавно се сещаме за 

модата, за жената и за Париж. 
Габриел Шанел, известна като 
Коко, е не само гениална дизай-
нерка, направила революция в 
женската мода, а и несъмнено 
първата „инфлуенсърка” в 
историята.

Петдесет години 
след смъртта си 
в хотел „Риц”, 
Коко Шанел 
продължава 
да вдъх-
новява 
хора по 
цял свят. 
Тя не само 
променя начина, 
по който се въз-
приема женското 
тяло. Силният ґ 
характер, способността ґ 
да се налага в един мъжки свят 
и непоколебимата ґ решител-
ност са нейният вечен подпис 
и свидетелство за богатата ґ 
душевност.

Орели Годфроа ни въвежда в 
света на „Мадмоазел”, за да даде 
най-добрите примери от него 
за всеки от нас. Позволете ґ да 
ви напътства, за да станете 
по-смели, да изострите интуи-
цията си, да привлечете успеха 
и още много други неща.

Веднъж някакъв странстващ търговец пристигнал в непоз
нат град. Направило му впечатление, че всички местни били 
много усмихнати и той не разбирал какво ги прави толкова 
щастливи, след като не били побогати от другите хора, които 
бил виждал по широкия свят. Спрял търговецът в една стран
ноприемница и заразпитвал на какво се дължи щастието по 
тукашната земя.

– Виждаш ли как всеки местен има дреха, на която е приши
то малко джобче? – рекъл стопанинът.

– Виждам – отвърнал търговецът.
– В това джобче, страннико, ние държим по едно 

двойно огледало като амулет, за да ни пази от зли сили. 
Външното огледало отблъсква мислите на другите, 
така че каквото мислят, им се връща, а вътрешното 
отразява обратно онова, което ние самите мислим. Затова 
хората тук са щастливи, защото в мислите си носят само 
добро, че да им се връща добро, понеже помислят ли нещо лошо 
на другите, то веднага ще се върне към тях самите…

Ето защо това място е найщастливото на света.

Най-щастливото място на света

Абракадабра
Инна Учкунова
изд. “Хеликон”

264 стр., 12,95 лв.

Български 
разкази

Първата 
инфлуенсърка

Нашата Коледа
Съставител Захари Карабашлиев
изд. “Сиела”
200 стр., 17,90 лв.

Изданието на „Нашата Коледа“ е онази жилищна кооперация 
в студена снежна вечер, която огрява декемврийския мрак. Отвъд 
снежинките и меката светлина, която струи от прозорците, ще 
видите множество неща – семейства, празник, копнежи и надеж
ди. Хора, които просто искат да бъдат заедно. Топлина, която се 
изправя срещу студа на найдългата зимна вечер. Коледа е.

 Порано тази година поканих някои от найзнаковите, инте
ресни, а и помалко познати автори да участват със свой разказ 
в сборник, чиято единствена тематична рамка е Коледа – без 
очаквания за обем, стил, жанрови ограничения, насоки – просто 
Коледа.

Желанието ми като съставител беше да видя това „вълшебно 
време“ през чувствителността и таланта на всеки от пишещи
те, да видя какво  ги вълнува в днешни дни, а като читател – да 
съпреживея отново с тях чудото на Рождество. Приятно четене!

Захари Карабашлиев

Коко Шанел:

Искам да съм 
бъдещето.

 Нова книга от поре-
дицата „Как да мислим и 
постъпваме като...”.

 Издадена по повод 

50-годишнината от смърт-

та на модната икона.

Как да 
мислим и 

постъпваме 
като Коко Шанел

Орели Годфроа
изд. “Интенс”

140 стр., 18 лв.
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услуга, която могат да си купят 
с пари. Затова след дългите 
часове с парцал в ръка, младата 
жена сяда пред компютъра, за 
да следва онлайн, и създава блог, 
който един ден се превръща в 
основа на дебютната ґ книга.

На 28 години Стефани Ленд е 
готова да загърби родния си 

град и да поеме по свой път. Меч-
тае да учи в университет и да 
стане писател. Но съдбата има 
други планове за нея и един летен 
флирт, прераснал в нежелана 
бременност, преобръща живота 
ґ. Обстоятелствата се стичат 
така, че Стефани остава сама с 
новородената си дъщеря и всеки 
ден се превръща в изпитание. Ко-
гато двете се оказват на прага 
на оцеляването и са принудени 
да живеят в приют за бездомни, 
Стефани започва работа като 
прислужница – почиства чужди 
къщи с надеждата да сложи ред в 
собствения си живот.

Дългите часове физически 
труд са смазващи, но по-непо-
силна се оказва стигмата на 
бедността – укорителните 
погледи, когато пазарува в мага-
зина с купони, отхвърлянето от 
обществото, неприятните под-
мятания за онези, които живеят 
на помощи. За собствениците 
на къщите, в които Стефани ра-
боти, чистачките са поредната 

Лична история

Прислужница
Стефани Ленд 
изд. “Софтпрес”
288 стр., 17,99 лв.

Спартак - Въстанието
Бен Кейн
изд. Бард
брой стр.: 448
цена: 24.99 лв.

Немезида
Айзък Азимов
изд. Бард
брой стр.: 432
цена: 19.99 лв.

Мъртва партида
Мери Кели
изд. Еднорог
брой стр.: 320
цена: 19.95 лв.

Пазител на портите
Джеймс Бърн
изд. СофтПрес
брой стр.: 352
цена: 22 лв.

Всичко, което искам 
за Коледа
Уенди Лоджия
изд. Кръг
брой стр.: 256
цена: 18 лв.

Малкият хотел 
в Исландия
Джули Каплин
изд. СофтПрес
брой стр.: 360
цена: 19.99 лв.

Зимна 
ванилия - Кн.1 
Калифорнийски 
мечти
Мануела Инуса
изд. Хермес
брой стр.: 302
цена: 17.95 лв.

Коледа в ресторанта 
на Роуз
Памела Кели
изд. Кръгозор
брой стр.: 200
цена: 18.00 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

В новата си книга Майк Ви-
кинг обяснява как дизайнът 

на домовете влияе на качество-
то на живот и как благодаре-
ние на хюга можем да създадем 
възможно най-добрата среда за 
нашето здраве и благополучие.

Като се позовава на послед-
ните проучвания на Институ-
та на щастието в Копенхаген, 
авторът дава идеи за малки 
промени, с които да постигнем 
впечатляващи резултати: как 
стаята да изглежда по-простор-
на, защо да събираме гостите си 
около кръгла маса и как да използ-
ваме правилно осветлението.

Независимо с какво прос-
транство и бюджет разпо-
лагаме, Майк Викинг ще ни 
покаже как да създадем хюга 
дом, в който да се събираме със 
семейството и приятелите или 
просто да си почиваме с хубава 
книга в ръка.

Преводач е Дори Габровска.

Най-добрата 
среда

Джерардсвил, Колорадо. Една 
трагедия. Двама свидетели. 

С коренно противоположни 
показания. Единият е видял 
как някаква жена се хвърля под 

колелата на автобус – очевид-
но самоубийство. Другият 
свидетел е Джак Ричър. И той 
е видял какво наистина се е 
случило – мъж в сив суичър и 
джинси, бърз и тих като сянка, 
блъска жената пред автобуса, 
след което взима чантата ґ и се 
измъква незабелязан.

Ричър преследва убиеца по 
петите, без да знае, че това съв-
сем не е случаен акт на насилие. 

То е част от нещо много по-ма-
щабно и зловещо, таен заговор, 
в който са замесени много 
влиятелни хора. Сложният им 
план не допуска и най-малката 
грешка. А появи ли се заплаха, 
тя трябва да бъде отстранена 
незабавно.

Но когато заплахата се казва 
Ричър, няма място за план Б.

Преводач е Милко Стоиме-
нов.

ХЮГА ДОМЪТ Е МЯСТО 
ЗА ОБЩУВАНЕ И 

СМЯХ; МЯСТО, КЪДЕТО 
ПОЛУЧАВАМЕ СИГУРНОСТ, 
ПОДКРЕПА И РАЗБИРАНЕ; 
МЯСТО, КЪДЕТО МОЖЕМ 

ДА БЪДЕМ СЕБЕ СИ. 

Моят Хюга дом
Майк Викинг

изд. “Хермес”
128 стр., 24,95 лв.

Заплахата Ричър

Без план Б
Лий Чайлд
изд. “Обсидиан”
376 стр., 22 лв.



Промоцията е валидна 
от 02.12.2022 до 29.12.2022 г. вкл. 

или до изчерпване на количествата 
в книжарници Хеликон. Кампанията не е 
валидна за онлайн покупки на Helikon.bg

ТЪРСЕТЕ В НАЙБЛИЗКИЯ

1516
  предишна цена 1895 лв. 

НОВА
ЦЕНА: лв.

-20%

НЮ ЙОРК, ПАРИЖ, ЛОН-
ДОН…

Каси улучва от раз в десет-
ката – среща веднага правилния 
мъж и се омъжва за него. Но 
точно на десетата годишнина 
от сватбата им всичко рухва, 
когато тя разбира, че целият 
им брак е една голяма лъжа. 

Предадена и наранена, млада-
та жена осъзнава, че е окована 
в живот, който отдавна не ґ 
е по мярка. Загубила всичко, в 
което е вярвала, Каси напуска 
шотландското си провинци-
ално имение, за да преоткрие 
света… а може би и самата себе 
си. 

КОЛКО ГРАДА СА НУЖНИ, 
ЗА ДА ИЗЛЕКУВАШ СЪРЦЕТО 
СИ?

Една година. Точно толкова 
време искат от нея нейните 
три най-добри приятелки. 
Всяка от тях ще получи Каси за 
по четири месеца и ще ґ покаже 
как се живее истински в едни 
от най-бляскавите градове на 
света. Време, през което тя 
да се научи да живее истински, 
и година, през която да събере 
парченцата от себе си и да изле-
кува сърцето си. Но дали тези 
огромни метрополиси, видели 
всичко под слънцето, са готови 
за едно смело момиче, което се 

учи отново да обича?
А някъде там я очаква и 

онази единствена любов, която 
е по-ценна и от най-големия 
диамант в „Тифани”.

Потопете се в приказната 
атмосфера на най-обичания ро-
ман на Карън Суон – авторката 
на бестселъровите романи „Ко-
ледна тайна”, „Римска тайна” и 
„Парижка тайна”.

13 разказа
Марк Твен
изд. “Хеликон”
348 стр., 19,95 лв.

Да обичаш 
отново

Тринайсет
шедьовъра

Коледа в Тифани 
Карън Суон
изд. “Сиела”
592 стр., 21,90 лв.

На Марк Твен принадлежи 
констатацията: „Адам е 

бил щастлив: когато е казвал 
нещо можел е да бъде уверен, че 
никой преди него не го е казал.” 
В такъв случай и самият Твен 
трябва да е щастлив в райски-
те селения. Защото всеки от 
разказите му в този сборник е 
също така уникален и ненаписан 
от друг. Затова пък смехът и 
забавлението от текстовете 
му се повтарят вече близо 150 
години. Не е зле, нали?
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Непозната 
сила

Тежестта  
на миналото
Трогателна любовна история 

за смелостта да рискуваш 
всичко в името на една мечта... 
и за (не)възможността да оста-
виш миналото зад гърба си.

Колби Милс е предопределен 
за бляскава музикална кариера... 
докато разтърсваща трагедия 
не секва стремежите му. Сега 
той е начело на семейна ферма 
в Северна Каролина и понякога 
свири в бар, за да избяга от 
рутината.

Но когато вижда Морган 
Лий, светът му изведнъж се 
преобръща. Съдбовната среща 
кара Колби да се замисли дали 
отговорността, с която се е 
нагърбил, трябва да управлява 
живота му завинаги.

Морган е дъщеря на заможни 
лекари от Чикаго, завършила 
престижен музикален колеж с ам-
бицията да се премести в Наш-
вил и да се превърне в звезда. 
Колби и Морган се допълват в 
романтичен и музикален аспект 
както дори не са си мечтали.

Бевърли е на съвсем друг вид 
емоционално пътуване. Тя бяга 
от съпруг насилник с шестго-
дишния си син и се опитва да 
създаде нов живот за тях. Пари-
те ґ свършват, а опасността 

В новата си книга Лариса Ре-
нар продължава да разработ-

ва своята програма за женската 
енергия и чрез уникалния си 
стил пресъздава цялостна уелнес 

Мечтатели
Никълъс Спаркс
изд. “Ера” 
288 стр., 17,99 лв. 

Годишна 
програма Незабравима 

нощ

Жена, неподвластна на времето
Лариса Ренар
изд. “Кръгозор”
304 стр., 20 лв.

система, която почива върху 
свързването на дванадесет те 
аспекта на здравословния начин 
на живот, основава се на тради-
ционната китайска медицина и 
на някои теории от областта 
на физиката, биологията, меди-
цината. Тази система включва 
диагностика, прочистване, 
козметични процедури и режим 
на хранене, физически и духовни 
упражнения и практики, сред 
които: трансформиране на 
емоциите – гняв, страх, обиди, 
навлизане в творчески процес, 
създаване на сексуална енергия, 
сексуални практики, медитации. 
Всички те са разпределени в 4 
етапа и по сезони. Цялостната 
програма е предназначена за 
всяка една от нас и помага:

 Да съхраним здравето и 
красотата си

 Да се поддържаме в опти-
мална физическа и психическа 
форма

 Да си спомним мечтите 
си и да получим сила и енергия, за 
да ги реализираме

Всеки има повратен момент 
в живота си. Момент, кой-

то е толкова значим и спиращ 
дъха, че човек осъзнава, че жи-
вотът му никога няма да бъде 
същият. За Майкъл Стърлинг, 
най-скандалният покорител 
на женски сърца, този момент 
настъпва, когато за първи път 
вижда Франческа Бриджъртън.

След безброй авантюри, в 
които сърцето му е останало 
свободно, само един поглед 
към нея е достатъчен, за да го 
накара да се влюби до полуда. Но 
за негово нещастие само след 
броени часове Франческа ще се 
омъжи за друг.

Ала това вече е минало. Сега 
Майкъл е граф, а Франческа е 
свободна, но все още гледа на 
него само като на най-близкия си 
приятел и довереник.

Очарователен негодник  
Кн.6 Бриджъртън
Джулия Куин
изд. “Ибис”
412 стр., 17,90 стр.

сякаш дебне иззад всеки ъгъл... 
затова Бевърли взима отчаяно 
решение, което ще постави под 
съмнение всичко, в което някога 
е вярвала.

Съдбата ще събере тримата 
в мрежа от променящи живота 
връзки... карайки всеки да се 
чуди дали мечтата за по-добър 
живот може някога да пребори 
тежестта на миналото.

Тимъти Фишър, автор на 
криминални романи, води 

спокоен живот в Ню Йорк, 
когато двама агенти на ФБР се 
появяват на вратата му с мол-
ба да помогне за арестуването 
на най-издирвания престъпник 
в страната и да се присъедини 
към тайна програма за стиму-
лиране на интуицията. Макар 
и трудно, Тимъти преодолява 
своя скептицизъм и с изум-
ление открива неподозирани 
пътища за опознаване на света 
отвъд осезаемите измерения на 
материята. В състезание с 
времето той 
постепенно 
овладя-
ва една 
непозната, но 
достъпна за 
всички сила, коя-
то показва колко 
необикновен може 
да бъде животът.

Intuitio
Лоран Гунел

изд. “Колибри”
384 стр., 22 лв.

Лоран Гунел:

Тази книга е 
роман. Сцени-
те, включващи 

интуицията, сигурно ще ви 
се сторят странни, нере-
ални и дори налудничави, 
но напълно съответстват 
на онова, което наисти-
на може да се постигне. В 
състояние съм да го удос-
товеря, тъй като самият 
аз, под ръководството на 
професионалист, съм имал 
преживявания, сходни с 
тези на героите в насто-
ящата история...
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„Дневник на едно поклонни-

чество“ се нарежда като перла 

в творчеството на Джером К. 

Джером, всъщност представля-

ва пети негов роман, след обича-

ните „Празни мисли на един пра-

зен човек“ и „Трима души в една 

лодка“. Запазена марка на великия 

хуморист е наблюдението на 

живота през 19 в., който той 

познава като писател, актьор, 

драматург, вестникар, учител, 

чиновник, в случая и турист. 

Стотината страници с влак от 

Англия до Германия и обратно се 

превръщат в незабравимо пре-

живяване на двама джентълмени 

не заради поклонничеството им 

в истински свети земи, това е 

просто спектакъл с библейски 

сюжет, част от атракциите 

на пътуването. Интересни са 

препирните на тези приятели, 

издържани от начало до край в 

ето такъв стил: „Отговорих 

му, че си опаковам багажа. – 

Господи Боже! - възкликна той. – 

Помислих, че се местиш в друга 

квартира. И аз му разказах какво 

бяха ме посъветвали докторът, 

викарият и другите хора и му 

обясних, че животът ми зависи 

от това дали ще си взема коняк, 

одеяла, слънчобрани и доста-

тъчно топли дрехи. – За бога, не 

повличай със себе си всичките 

тези боклуци!“ Следва рациона-

лен, сдържан, но ироничен разказ 

за германските градове, обичаи-

те на хората и техните навици, 

преминаване през гари, хотели 

и спомени, във вагони, които 

приличат на стаи за мъчения, 

пухът във възглавниците води 

до задушаване, а кондукторите 

са живи проклетии... Цялата 

история на съпоставянето меж-

ду немско и английско напомня 

нашата национална емблема Бай 

Ганьо, който тича по перона 

след манев риращия влак с ди-

саги, пълни с розово масло. Той 

също битува във време, когато 

железниците са единственият 

достъпен транспорт и разго-

ворите с непознати са начин да 

разграничиш аристократа от 

простака. Така че, дори да сте 

били в Кьолн като Джером К. 

Джером, или на екскурзия в 21 в. 

из китни градчета в Германия, 

покрай коледното пазаруване 

вземете и тази книга, на цената 

на един хубав шоколад. Стой-

ността є е далеч по-голяма, 

защото подсеща как трябва да 

се държи европеецът, с изиска-

ност, усмивка и на висота.

ЛЮДМИЛА ЕЛЕНКОВА 
РАДИО „ХЕЛИКОН“

Евтина, а ценна книга!

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Нека да ти 
нарисувам
Джанис Маклауд
изд. Ера
брой стр.: 240
цена: 17.99 лв.

Ти, аз, завинаги
Джо Уотсън
изд. Сиела
брой стр.: 416
цена: 18.90 лв.

Заподозрени
Даниел Стийл
изд. Бард
брой стр.: 256
цена: 17.99 лв.

Обсебени в смъртта
Нора Робъртс
изд. Хермес
брой стр.: 416
цена: 19.95 лв.

Елегия. 
Когато баща ти е цар
Неда Антонова
изд. Хермес
брой стр.: 296
цена: 17.95 лв.

Мамник
Васил Попов
изд. Ерове
брой стр.: 670
цена: 25 лв.

Имам нещо 
да ти кажа
Константин 
Трендафилов
изд. Жанет-45
брой стр.: 72
цена: 15 лв.

От другата страна
Димитър Калбуров
изд. Пощенска кутия 
за приказки
брой стр.: 450
цена: 20 лв.

Портал към 
друг свят
Тайна, пазена цял живот! 

История, на която никой 
не би повярвал...

Легендарният разказвач 
Стивън Кинг слиза дълбоко в 
кладенеца на своето въображе-
ние в този завладяващ роман 
за седемнайсетгодишно момче, 
което наследява ключ за пара-
лелен свят, където доброто и 
злото са вкопчени в ожесточена 
борба.

Чарли Рийд е обикновен гим-
назист, играе футбол и бейзбол, 
изкарва добри оценки. Но носи 
на плещите си тежко бреме. 
Майка му загива при катастро-
фа, когато е на седем, и скръбта 
тласка баща му към алкохоли-

Приказка
Стивън Кинг
изд. “Бард”
656 стр., 29,99 лв.

зъм. Чарли се е научил как да се 
грижи за себе си – и за баща си. 
Когато е на седемнайсет, Чарли 
се запознава с кучето Рейдър и 
със стария му стопанин Хауард 
Боудич, саможив мъж, живеещ в 
уединение на върха на висок хълм 
в голяма къща със заключена 
барака в задния двор.

Чарли започва да помага на 
господин Боудич в домакин-
ството и обиква Рейдър. Кога-
то умира, старецът оставя на 
Чарли касета със запис, в който 
разказва история, на която 
никой не би повярвал. Боудич 
цял живот е пазил в тайна, че в 
бараката на двора има портал 
към друг свят.

В „Приказка” разказвачес-
кото майсторство на Кинг 
достига нови висини. Това 
е великолепна и страховита 
приказка, в която доброто е 
изправено срещу неописуемо зло 
и един млад герой – и неговото 
куче – трябва да поведат тази 
битка.

В началото на пандемията 
Кинг си задава въпроса: „Какво 
можеш да напишеш, което да 
те направи щастлив?”.

„Сякаш въображението ми 
чакаше да му задам този въпрос. 
Представих си огромен пуст 
град – изоставен, но жив. Видях 
празни улици, призрачни сгради. 
Видях разбити статуи (тогава 
още не знаех какви точно, но 
скоро щях да разбера). Видях ог-
ромен дворец със стъклени кули 
толкова високи, че върховете 
им се губят в облаците. Въз 
основа на тези образи изградих 
тази история.”



Промоцията е валидна от 02.12.2022 до 29.12.2022 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

23,00 лв.

-20%

1840
лв.

предишна 
цена 

25,00 лв.

-15%

2125
лв.

предишна 
цена 

16,00 лв.

-10%

1440
лв.

предишна 
цена 

12,95 лв.

-15%

1101
лв.

предишна 
цена 

17,90 лв.

-15%

1522
лв.

предишна 
цена 

17,95 лв.

-10%

1616
лв.

предишна 
цена 

21,95 лв.

-10%

1976
лв.

предишна 
цена 

14,90 лв.

-15%

1267
лв.

предишна 
цена 

15,95 лв.

-20%

1276
лв.



Промоцията е валидна от 02.12.2022 до 29.12.2022 г. вкл. или до изчерпване на количествата в книжарници Хеликон. Кампанията не е валидна за онлайн покупки на Helikon.bg

 Коледа с книга

предишна 
цена 

15,00 лв.

-15%

1275
лв.

предишна 
цена

15,90 лв.

-15%

1352
лв.

предишна 
цена 

29,00 лв.

-10%

2610
лв.

предишна 
цена 

22,00 лв.

-10%

1980
лв.

предишна 
цена 

16,99 лв.

-30%

1189
лв.

предишна 
цена 

20,00 лв.

-10%

1800
лв.

предишна 
цена

25,90 лв.

-15%

2202
лв.

предишна 
цена 

26,90 лв.

-10%

2421
лв.

предишна 
цена 

17,95 лв.

-30%

1257
лв.
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Първи стъпки в света на 
кулинарията с „Моята 

първа готварска книга”. Над 
40 рецепти помагат на деца 
и родители да се забавляват 
заедно в кухнята и показват на 
малките готвачи колко цветно 
и интересно може да е готве-
нето! 

Пътеводител, съветник, 
приятел, учител – „Моята 
първа готварска книга” от 
Христина Тодорова е тук, за да 
помогне на децата да опознаят 
принципите на работа в кухня-
та и с подкрепата на техните 
родители да се научат да гот-
вят. Книгата ще им разкаже за 
разнообразни и полезни състав-
ки, ще ги насърчи да експеримен-
тират с вкусове и аромати и 
ще им донесе удовлетворение, 
несравнимо с никое друго – да 
опитат от собственоръчно 
приготвена храна. С насърчи-
телни думи се включва и шеф 
Виктор Ангелов – автор на 
предговора, а весели-
те илюстрации на 
Стелияна Донева 
правят приключе-
нието в кухнята 
още по-пъстро и 
забавно.

Пухкави палачинки, здра-
вословна италианска салата, 
ефектно картофено ветрило 
и бисквитки, които се топят 
в устата. Това не е меню на 

ресторант, а само малка част 
от всички вкуснотии, които 
малките кулинари ще открият 
в своята първа готварска книга! 
С нейна помощ те ще направят 
уверени стъпки в света на 
готварството и междувремен-
но ще научат куп интересни 
факти. С лекота ще забъркват 
смес за гофрети, ще приготвят 
здравословна крем супа от 
броколи и вкусни кюфтенца, а за 
финал ще могат да се почерпят 
с морковена торта! Наред 
с рецептите читателите 
ще прочетат какво закусват 
хората по света, защо е важно 
в чинията да има разнообразие 
от продукти и как да сервират 
на масата.

Аз бих желал този том да 
бъде четен sub quadam 

specie æternitatis, по един хедо
нистичен начин, неповлиян от 
теории, които не изповядвам, 
нито от факти от моята 
биография. Съставих го хедо
нистично; събрах само онова, 
което ми допада или което ми е 
допадало в момента, когато съм 
го избрал.

Плиний Млади, в книга тре
та от своите „Писма“, пише, че 
нито една книга не е толкова 
лоша, че да не съдържа нещо 
добро. Това съждение, което 
Сервантес е прочел, потвърж
дава моето подозрение, че красо
тата е нещо често срещано. 
За същото намеква непълният 
опис, наречен „Друга поема 
за даровете“. Би било твърде 
странно, ако тази антология, 
която обхваща повече от поло
вин век, не включва страница 
или ред, достоен за внимание 
или да бъде запомнен.

Из Поетическа антология 
(1923-1977)

Хорхе Луис Борхес

За всяко дете

Моята първа 
готварска книга

Христина Тодорова
изд. “Софтпрес”

96 стр., 15,99 лв.

Красотата е 
често срещана

Възхвала на тъмнината
Хорхе Луис Борхес
изд. “Колибри”
216 стр., 35 лв.

Независимо дали сте 
уверени в знанията си 

или просто сте положител-
но настроени към любо-
питните факти, книгата 
„Стани богат” е перфектна, 
както за самостоятелен 
тест за интелигентност, 
така и за най-невероятната 
викторина, която можете 
да организирате у дома със 
семейството и приятелите 
си. Изданието е създадено 
от мозъците, които стоят 
зад класическото шоу и вече 
нищо не ви спира да пре-
създадете „Стани богат” у 
дома си.

И сега пред вас стои 
само един въпрос: Готови 
ли сте…?

Готови ли 
сте?

Пътеводна 
светлина
Според Опра Уинфри „Всеки 

от нас има своя същест-
вена роля в единното цяло на 
човечеството. Всичко, което 
трябва да направим, е да следва-
ме своя път, за да я изпълним”.

Нека пътят ви към вашето 
предназначение започне оттук. 
„Светлина по пътя” има за цел 
да ви окуражи да реализирате 
визията си и не просто да пос-
тигнете успехи, а да придадете 
на живота си дълбок смисъл. В 
началото на всяка от десетте 
глави Опра Уинфри споделя 
житейски истории и послания, 
превърнали се в пътеводна 
светлина към най-добрата вер-
сия на живота ґ. След това тя 
представя мъдри прозрения на 
вдъхновяващи хора от различни 
сфери, които подтикват чита-
телите да осмислят предназна-
чението си и как да го изпълнят. 
Високоуважавани личности 
като Екхарт Толе, Брене Браун, 

Елън Дедженеръс, Джейн Фонда 
и Джон Бон Джоуви споделят 
най-важните уроци, които са 
научили по пътя към живот, 
изпълнен със смисъл.

Преводач е Снежана Милева.

Светлина по пътя
Опра Уинфри
изд. “Хермес”
208 стр., 29,95 лв.

Стани богат
Теодор Борисов, 

Теодора Пиперевска, 
Христина Йорданова
изд. “A&T Publishing”

256 стр., 39,99 лв.



предишна 
цена 

29,95 лв.

-10%

2696
лв.

предишна 
цена 

24,99 лв.

-20%

1999
лв.

предишна 
цена 

17,95 лв.

-15%

1526
лв.

предишна 
цена 

55,00 лв.

-10%

4950
лв.

предишна 
цена 

49,90 лв.

-15%

4242
лв.

предишна 
цена 

17,95 лв.

-30%

1257
лв.

предишна 
цена

19,95 лв.

-30%

1397
лв.

предишна 
цена 

29,95 лв.

-10%

2696
лв.

Промоцията е валидна от 02.12.2022 до 29.12.2022 г. вкл. или до изчерпване на количествата  
в книжарници Хеликон. Кампанията не е валидна за онлайн покупки на Helikon.bg

Книги за всеки вкус -10%-15%
-20%-30%

предишна 
цена

39,90 лв.

-10%

3591
лв.
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Алманах Фермата: 
Природните богатства 
на България
Цвета Бучкова, 
Петко Пейков
изд. A&T Publishing
брой стр.: 320
цена: 39.99 лв.

Основни принципи 
на хомеопатията 
Джордж Витулкас
изд. Кибеа
брой стр.: 88
цена: 10 лв.

Древните лекове
Д-р Джош Акс
изд. Хермес
брой стр.: 496
цена: 19.95 лв.

Моят Хюга дом
Майк Викинг
изд. Хермес
брой стр.: 128
цена: 24,95 лв.

Маркетинг на позво-
лението. Да превърнем 
непознатите в 
приятели, а приятелите 
в клиенти
Сет Годин
изд. Локус Пъблишинг
брой стр.: 320
цена: 26 лв.

Защо богатите стават 
още по-богати
Робърт Кийосаки
изд. Анхира
брой стр.: 320
цена: 15.00 лв.

Конспирация
Том Филипс, 
Джон Елидж
изд. Бард
брой стр.: 352
цена: 21.99 лв.

Ще избием половината 
човечество и 
ще побързаме!
Айлин Деролф, 
Ян ван Хелсинг
изд. Дилок
брой стр.: 310
цена: 27 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

В едно далечно второкласно 
съчетание на измеренията, в 

една астрална равнина, за която 
никой никога не би помислил, че 
е равна, кълбата междузвездни 
мъгли потрепват и се разтва-
рят, за да приветстват... исто-
рията на Създателя на може би 
много по-приятния за живеене 
Свят на Диска!

„Тери Пратчет: Живот с 
бележки под линия” е единстве-
ната официална биография на 
непрежалимия за милиони по све-
та автор, написана от личния 
му асистент и близък приятел 
Роб Уилкинс.

Това е личен, красив и забавен 
мемоар, написан с много любов и 
анекдоти, които ще ни накарат 
да си спомним с усмивка за един 
от великаните на съвременната 
литература.

Когато сър Тери Прат-
чет поема на последното си 
пътешествие през 2015-а, една 
история остава неразказана – 
неговата собствена.

Създател на феноменалната 
серия от книги за Света на 
Диска, той е познат и обичан 
по цял свят заради живото му 
чувство за хумор и умението 
да разказва истински истории в 
един измислен свят. Но писате-
лят е само едно от лицата на 
Тери Пратчет.

Преди смъртта си той 
работи по автобиография, 
която остава недовършена. 
Историята на едно момче с 
буйна фантазия (дори прекалено 
буйно според неговите учите-
ли), което израства, за да се пре-
върне в любящ съпруг, грижовен 

Единствената 
му официална

Тери Пратчет: 
Живот с бележки под линия
Роб Уилкинс
изд. “Сиела”
500 стр., 39 лв.

Джордж Р. Р. Мартин:

Тери беше един 
от най-великите 
ни фантасти и 

несъмнено най-забавният. 
Бе толкова остроумен, 
колкото продуктивен -  
и това само по себе си 
казва много.

баща и автор, написал повече 
от 50 бестселъра и посветен 
в рицарство за заслуги към лите-
ратурата. 

А книгата, която не успява 
да напише, е довършена от не-
говия личен асистент и близък 
приятел Роб Уилкинс.

В „Принципи за справяне в 
променящия се световен 

ред” легендарният инвеститор 
Рей Далио, автор на междуна-
родния бестселър „Принципи”, 
разглежда най-бурните икономи-
чески и политически периоди в 
опит да покаже защо бъдещето 
вероятно ще бъде коренно раз-
лично от всичко познато и да 
предложи практически насоки 
за успешно справяне в новите 
условия.

Преди няколко години Далио 
забелязва припокриването на по-
литически и икономически усло-
вия, с каквито не се е сблъсквал 
по-рано. Те включват:

• огромни дългове и 
нулеви или почти нулеви 
лихвени проценти, което 
води до мащабно печатане 
на пари в трите основни 
резервни валути в света; 

• големи политически 
и социални конфликти в 
отделни страни, особено в 
САЩ, заради най-големите 
икономически, политически 
и ценностни пропасти 
между хората от около един 
век насам; 

• възхода на нова светов-
на сила (Китай), поставяща 
на изпитание настоящата 
световна сила (САЩ) и съ-
ществуващия световен ред. 

Това прозрение изпраща Да-
лио в търсене на повтарящите 
се модели и причинно-следстве-
ни връзки, довели до значими 
промени в богатствата и могъ-
ществото на отделни страни 

през последните 500 години. Той 
представя в контекст Големия 
цикъл, задвижвал успехите и 
неуспехите на всички водещи 
страни в историята, разкрива 
непреходните и универсални 
фактори зад тези промени и ги 
използва, за да отправи поглед 
към бъдещето и да ни предложи 
практични принципи за пози-
циониране съобразно времената, 
които ни очакват.

Преводач е Даниел Пенев.

Какво 
ни очаква?

Принципи за справяне 
в променящия се 
световен ред
Рей Далио
изд. “Изток-Запад”
576 стр., 49,90 лв.
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#selfmade: Всичко 
е имало смисъл
Любо Киров
изд. Catch a Story
брой стр.: 260
цена: 29.90 лв.

Барселона. 
Повече от клуб
Станил Йотов
изд. Премиум букс
брой стр.: 144
цена: 14 лв.

Да вървиш 
сред призраци. 
Автобиография
Гейбриъл Бърн
изд. Локус Пъблишинг
брой стр.: 232
цена: 24 лв.

Владимир 
Димитров-Майстора. 
Биография
Иво Милев
изд. Книгомания
брой стр.: 308
цена: 35 лв.

 
Българската история 
накратко. 
250 значими събития
Ивомир Колев
изд. Сдружение 
“Българска история”
брой стр.: 312
цена: 22 лв.

Книгата за 
медицината 
(Големите идеи, 
обяснени просто)
Илия Илиев
изд. Книгомания
брой стр.: 336
цена: 37.90 лв.

Да отгледаме храна 
безплатно
Хю Ричардс
изд. Ракета
брой стр.: 224
цена: 39.90 лв.

Как работи Космосът. 
Фактите, обяснени 
визуално
изд. Книгомания
брой стр.: 218
цена: 35.90 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Лив Рийз се събужда в такси, 
но няма никаква идея как се е 

озовала там. Когато се опитва 
да се прибере в апартамента си, 
заварва непознати. Телефонът 
ґ липсва, но открива у себе си 
нещо шокиращо – окървавен 
нож. Ръцете ґ са покрити с 
надраскани съобщения: НЕ 
ЗАСПИВАЙ.

Две години по-рано Лив е 
успешен журналист в популярно 
списание. А сега е изгубена и дезо-
риентирана в Ню Йорк, който 
изобщо не изглежда така, както 
тя си го спомня. По новините 
съобщават за убийство, при 
което кръвта на жертвата е 
използвана за надпис на прозо-
реца: СЪБУДИ СЕ! Ужасена, 
Лив се пита какво ли е правила 
снощи... И защо не помни нищо 
от последните две години?

Лив е принудена да бяга, 
заради престъпление, което 
не помни да е извършвала. Но 
някъде там има човек, който 

Една от най-големите страс-
ти в живота на Слави Пана-

йотов е откриването на непоз-
нати места и разучаването на 
тяхната история. Авторът е 
известен със своя YouTube канал 
- THE CLASHERS, който вече 
има над 1.25 млн. последователи. 
През последните години споделя 
видеа от своите приключенски 
пътувания по света и у нас и 

  Необяснимата сила в 
храма на Златолист;

  Найекстремната 
екопътека у нас;

  Вкаменената гора на  
30 милиона години;

  Древната пирамида  
на Траките;

  Вратата, която ще ви 
отведе през вековете;

  Чудесата на 
Богородичната стъпка;

  Найстарият манастир 
в Европа;

  Бялото злато на Овеч;
  Кръстопътят на 

религиите;
  Родното място на  

Бог Асклепий.

В тази книга ще научите за:

50 невероятни места  
в България
Слави Панайотов
изд. “Оз books”
448 стр., 27,99 лв.

Събуди се!

Не заспивай
Мегън Голдин
изд. “Ера”
296 стр., 17,99 лв.

Вече е почти полунощ на 
Бъдни вечер, но горкият 

Дядо Коледа е заспал в 
хижата на Трите мечки. 
Нищо не може да го събуди, 
а има цял чувал с подаръци за 
раздаване.

За щастие, Малкото 
мече знае точно на кого да 
се обади.

Героите от няколко 
класически детски приказки 
се събират в отряда на 
Приказните спасители, за 
да помогнат на Малкото 
мече да спаси Коледа. Червената 
шапчица ще помогне със своите 
умения по ориентиране. Трите 
прасенца – със способностите си 
на строители, а седемте джудже-
та ще се окажат полезни като 
миньори. В крайна сметка всички 
ще впрегнат усилията си, за да 

достигнат пред девет планини в 
десета и да не остане нито едно 
дете без подарък.

Нито дете 
без подарък

Приказни 
локации

разказва на аудиторията си 
нещата, които е научил.

Този път Слави ще ви 
отведе на едно вълнуващо пъте-
шествие към по-малко познати, 
но приказни локации от нашата 
родина. В новата си книга „50 
невероятни места в България” 
той споделя лични и забавни 
истории, много факти, съвети, 
легенди, но не забравя да допусне 
и известна доза мистицизъм.

Дядо Коледа  
и трите мечки
Лу Пийкок и Маргарита Кухтина
изд. “Сиела”
240 стр., 19 лв.

знае какво е сторила... и ще 
направи всичко, за да я накара да 
забрави... завинаги.
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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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Коледната принцеса
Марая Кери
изд. Сиела
брой стр.: 48
цена: 23 лв.

Коледните патила 
на Доналд Дък
изд. Егмонт
брой стр.: 48
цена: 19.90 лв.

Осем истории 
за Коледа
Астрид Линдгрен
изд. Пан
брой стр.: 128
цена: 28.90 лв.

Моята първа 
готварска книга
Христина Тодорова
изд. СофтПрес
брой стр.: 96
цена: 15.99 лв.

 
 

Истории с крачета
Цвета Брестничка
изд. Фют
брой стр.: 72
цена: 12.90 лв.

Геройствата 
на Много Мил
Юнис Мойл, 
Сабрина Мойл
изд. Ракета
брой стр.: 22
цена: 16.90 лв.

Горският оркестър 
свири Бетовен
изд. Фют
брой стр.: 10
цена: 25 лв.

101 класически 
приказки и легенди
изд. Пан
брой стр.: 126
цена: 20.90 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Каква е тайната на таланта? 
Дар от бога ли е той или 

резултат от правилно насочени 
усилия? Или е комбинация от 
двете?

Тази книга стига отвъд гор-
ните въпроси: в нея родители, 
учители, треньори, инструк-
тори – и всички останали – ще 
намерят знания и средства, чрез 
които да извлекат най-доброто, 
както от другите, така и от 
самите себе си.

В мащабното проучване на 
Даниъл Койл в различни „ковач-
ници за таланти” из целия свят 
ще видите как гениалността 
на бразилските футболисти се 
заражда в школите по футбол на 
малки врати в родината им. Ще 
вникнете в основите на подго-
товката в академията „Медо-
умант”, откъдето са излезли 
най-прочутите съвременни 
музиканти, и ще разберете защо 
системата в училищата за бед-

Зайчето Питър обича всеки 
сезон. Заедно със своите 

приятели и сестричките си той 
наблюдава как се променя гората 
през дъждовната пролет или 
под лъчите на жаркото слънчево 
лято, през ветровитата есен 
или снежната зима. За всеки от 

сезоните Питър знае по няколко 
игри – подскоци с агънца, бране 
на вкусни ягодки, приготвяне 
на домашно сладко, пързаляне с 
кънки по заледено езеро...

Присъединете се към Зайчето 
Питър и неговите приятели 
и в подготовката за любимия 
празник – Коледа!

Помогнете му да открие 
коледния дух, като отваряте 
капачетата на всяка страница, 
а под всяко се крие блестяща 
коледна снежна изненада!

Коледа с Питър

Каква е 
тайната?

Шифърът на таланта
Даниъл Койл
изд. “Skyprint”
246 стр., 17,95 лв.

ни „Хартууд” в САЩ осигурява 
постъпване в университет на 
80% от възпитаниците си.

Драматичен 
епос
Англия, 1660 г. Полковник Еду-

ард Уоли и полковник Уилям 
Гоф са бегълци от закона, издир-
вани за убийството на Чарлс I 
по време на Гражданската война. 
След дръзката екзекуция на краля 
през 1649 г. парламентаристите 
побеждават защитниците на 
Короната и Англия става репу-
блика. Но сега, единайсет години 
по-късно, роялистите отново 
са на власт.

По силата на Закона за заб-
равата повечето военнопрес-
тъпници са помилвани. Но не и 
петдесет и деветимата мъже, 
подписали смъртната присъда 
на краля, осъдени задочно. Ня-
кои от тях, сред които и Оли-
вър Кромуел, са вече покойници. 
Други са обесени, обезглавени и 
изкормени, а телата им – раз-
членени. Неколцина са хвърлени 
в тъмница до живот. Но Уоли 
и Гоф успяват да избягат в 
Нова Англия.

Закон за забравата
Робърт Харис
изд. “Обсидиан”     
496 стр., 24 лв.

В Лондон Ричард Нейлър, 
секретар на комисията по из-
дирване на убийците на Чарлс I, 
получава задачата да залови 
бегълците. И той няма да се 
спре пред нищо.

Зайчето Питър: 
Честита Коледа, Питър!
Беатрикс Потър
изд. “Труд”
12 стр., 14,99 лв.

Зайчето Питър: 
Приказка за всеки сезон
Джим Хелмор
изд. “Труд”
144 стр., 35 лв.



Промоцията е валидна 
от 18.11.2022 до 17.12.2022 вкл. 

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

в книжарници Хеликон.

ТЪРСЕТЕ В НАЙБЛИЗКИЯ

-40%

957
  предишна цена 1595 лв. 

НОВА
ЦЕНА: лв.

„С известна доза хумор бих 
искал да споделя, че тази 

книга е изцяло посветена на 
това да се мият възможно най
малко съдове, тъй като всяко 
ястие се приготвя само в една 
тенджера, тиган или тава. 
Готвенето означава различ
ни неща за различните хора. 
То е прекрасно занимание, но 
когато е ежедневно задължение, 
удобството неизменно идва на 
първо място.

Ето защо книгата 
Едно цели да направи 
живота ви полесен, 
когато искате да 
сложите на масата 
хубава храна без ни
какви компромиси във 
вкуса, и да ви помогне 
да планирате седмич
ното си пазаруване, 
така че да приготвяте 
бързи и невероятно 
вкусни ястия по всяко 
време на годината, в 
работни и почивни 
дни, без напрежение. 

Съсредоточих се 
върху любими ястия, 
популярни продукти и готвар
ски техники и пречупих всичко 
това през призмата на готвене
то в един съд и трябва да кажа, 

че съм повече от доволен от 
резултата. Някои кулинарни 
похвати, например приготвя
нето на паста на тиган, са ми 
известни от много години, но 
никога не съм си давал сметка 
какъв потенциал имат. А те са 
истинско попадение. И разбира 
се, книгата съдържа много ре
цепти, при които след кратка 
подготовка можете да оста
вите котлона или фурната да 
свършат тежката работа.“ 

Джейми Оливър

За по-лесно

Едно
Джейми Оливър
изд. “Хермес”
312 стр., 39,95 лв.

Независима 
утопия

Немезида
Айзък Азимов
изд. “Бард”
432 стр., 19,99 лв.

През двайсет и трети век 
заселници напускат прена-

селената земя, за да започнат 
самостоятелен живот на 
орбиталните колонии. Една от 
колониите, Ротор, се е отде-
лила от слънчевата система, за 
да създаде собствена независи-
ма утопия около неизвестна 
червена звезда на две светлинни 
години от Земята – звезда, 
наречена Немезида.

Едно петнайсетгодишно 
роторианско момиче научава 
за зловещата заплаха, която 
представлява Немезида за 
хората на Земята, но не успява 
да ги предупреди. Много скоро 
разбира, че Немезида застрашава 
и Ротор. Сега само тя може да 
спаси Земята и Ротор, които 
привлечени неумолимо от Не-
мезида, смъртоносната звезда, 
все повече се приближават към 
катастрофалния си край.
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Невероятна книга 
за африканските 
животни National 
Geographic Kids
изд. Егмонт
брой стр.: 192
цена: 29.90 лв.

52 щури идеи. 
Неделни забавления 
за цялото семейство
Катрин Халиган, 
Хесус Верона
изд. Пан
брой стр.: 104
цена: 29.90 лв.

Голяма книга 
на динозаврите
изд. Пан
брой стр.: 101
цена: 29.90 лв.

Защо?  
Човешкото тяло 
(Изчерпателни 
отговори на 
провокативни въпроси)
изд. Книгомания
брой стр.: 144
цена: 24.90 лв.

Шерлок Холмс: 
Земевладелците  
от Райгейт  
(Адаптирано издание)
Артър Конан Дойл
изд. Робертино
брой стр.: 112
цена: 12 лв.

Винаги има и още
Изабел Овчарова
изд. Робертино
брой стр.: 327
цена: 19.99 лв.

Minecraft: 
Наръчник за 
оцеляване 
изд. Егмонт
брой стр.: 96
цена: 19.90 лв.

Светът около 
нас. Моята първа 
енциклопедия  
с капачета
Колектив
изд. Пан
брой стр.: 20
цена: 29.90 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Тази година коледни подаръ-
ци на българските деца са 

подготвили и Дейвид Лич-
фийлд – авторът на любимата 
история „Мечокът и пианото”, 
и Свен Нордквист – познат и 
обичан у нас заради прекрасните 
истории за Финдъс и Петсън.

И двамата владеят до 
съвършенство умението да 
разказват така, че да не ти се 
иска книгата да свършва, а илюс-
трациите им създават свят, в 
който потъваме. И този път 
те остават верни на себе си, а 
книгите им са поръсени с щипка 
коледна магия и още докато 
разгърнете първата страница 
около вас се понася ароматът на 
настъпващите празници.

А сега си представете как в 
коледната нощ дворът на фер-
мата е утихнал под дебела бяла 
пелена. Снегът продължава да 
вали и бързо засипва тайнстве-
ните стъпчици, които водят 
от къщата към плевнята… Тук 
май живеят томпти! Знаете 
ли какво е томпти? Това са сим-

патични домашни духчета от 
северните страни, които закри-
лят хората и животните. На 
Бъдни вечер хората им оставят 
на прага купа с овесена каша и 
много масло, за да им благодарят 
за грижите. В „Коледна каша 
за домашните духчета” Свен 
Нордквист ще ви разкаже не 
просто за томптите и хората, 
а за благодарността и обичта, 
които са по-силни от всичко.

За добротата говори и но-
вата книга на Дейвид Личфийлд 
„Коледни подаръци”. Малкият 
Ник Клаус помага в магазина 
за играчки на своите чичовци. 
Веднъж той забелязва едно 
момиченце, което стои пред 
витрината и захласнато гледа 
играчките в нея. Ник го просле-
дява и разбира, че то и много 
други деца никога през живота 
си не са имали играчки. Този ден 
момчето се заклева, че всяко 
дете по света ще има играчка-
та, за която мечтае. 

„Робин” е книга по еднои-
менния музикален анимационен 

филм, излязъл през 
2021 г. Автори на 
книгата са Дан Оджари и Майки 
Плийз, режисьори и сценаристи 
на филма. Робин е птица черве-
ногръдка, която по случайност 
се излюпва в една миша дупка и 
си мисли, че е мишка, дори офор-
мя перцата на главата си така, 
че да приличат на миши ушенца. 
Работата е там обаче, че Робин 
никак, ама никак не може да бъде 
тиха като мишка… 

И ако още не сте си написали 
писмата до Дядо Коледа, книга-
та „Скъпи Дядо Коледа” ще ви 

помогне. И не само защото в 
нея има две бланки за специални 
коледни писма, а и защото ще 
разберете, че дори загубено 
писмо може да стигне до Дядо 
Коледа, стига Мечо и Зайко да 
са наблизо.

Подаръци за Коледа

В чест на 75-ия диамантен 
юбилей на обичания герой 

– чичо Скрудж, на български 
език за първи път се появява 
колекционерското издание 
„Завръщане в Клондайк” с над 
250 страници с някои от най-
добрите истории на знамени-
тия Карл Баркс. Сред тях ще 
срещнем и други любими герои 
като Доналд Дък, Дейзи Дък, 
малките племенници на Доналд 
– Хюи, Дюи и Луи. Сред комик-
сите в изданието е легендар-

ната история за чичо Скрудж, 
дала заглавието – „Завръщане в 
Клондайк”. Там Скрудж Макдък 
среща любовта от времето 
на своята младост – Златна 
Златистата, с която се запоз-
нал, докато търсел злато. В 
книгата има и такива скъпо-
ценни комикси като „Хипноза”, 
„Сеячът на дъжд”, „Лавина от 
яйца”, в който Доналд залива 
цял един град с яйца, както и 
цензурираната някога исто-
рия за Хелоуин „Лакомство 

или пакост”. В предговора 
читателят ще открие повече 
подробности за живота на 
златотърсачите и карта, раз-
криваща къде Скрудж е намерил 
първите парчета самородно 
злато, които се превръщат 
в основата на по-късното 
му състояние, направило го 
най-богатия жител на Дъкбург. 
Главата „Кой кой е в Дъкбург” 
в края на книгата представя 
профилите на други жители на 
Дъкбург. 

“Скъпи Дядо Коледа” - 32 стр., 5,90 лв.
Коледна каша за домашните  
духчета - 24 стр., 4,90 лв.
Коледни подаръци - 40 стр., 9,90 лв.
Робин - 32 стр., 5,90 лв.
изд. “Фют”

Колекционерско издание

Завръщане в Клондайк
изд. “Егмонт”
256 цв. стр., 59 лв.
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