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DIVINO Guide
Българските вина 2013 

DIVINO Guide Българските вина 2013 предлага актуал-
на информация за повечето от българските производи-
тели и техните вина, които са в момента на пазара. 
Над 450 вина от близо 70 изби, разделени на осем вине-
ни района са повече от добър избор дори и за най-взис-
кателните ценители на божествената напитка! 
Вината включени в първото издание, отразяват годиш-
ните дегустации на професионалния екип на DiVino. 
Обхванати са всички пазарни и качествени категории, 
като избите са разпределени по региони. Вината са 
представени със съответния DiVino рейтинг, оценка, 
актуална реколта и ориентировъчна цена. 
Ще се уверите, че българското вино никога досега 
не е било на такава висота.
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да не забравяме – на кръстопът 
сме – исторически, географски, 
психологически. Колко памет 
притежава 28-годишната 
авторка теа обрехт (родена в 
Белград, расла в египет, живее-
ща в саЩ), за да рови костите 
на предците си?

Четете я бавно. Цял митиче-
ски корпус поднася с великолеп-
ния си притчов роман ”жената 
на тигъра”, изграден върху 
балканските обреди за почитане 
на мъртвите, оплетен с фолкло-
ра на страха към непознатото, 
подплатен с трезвия хумор на 
съвременния ум. Който не свири 
на гусла до извор със самодиви, а 
лекува в бяла престилка.

историята за една хумани-
тарна мисия обхваща сюжетно 
две войни – втората световна 
и последната, от 90-те в бивша 
Югославия. хората още са жерт-
ви на хаоса. вместо болница за 
децата си, копаят лозе в търсе-
не на обсебил ги дух. Безсмъртен 
е дяволът, докато те са живи, 
внушава текстът.

 оттам образът на тигъра, 
преминал всички граници след 
разрушената от бомби зоологи-
ческа градина. и две жени, спо-
собни да овладеят инстинктите 
на времето – една, която винаги  
ще го храни безропотно, друга – 
да тълкува родовата памет.

в някой друг живот, отвъд 
пределите на човешкия. Мечтай-
те си!

К н иж аря т 
п ре п о р ъ ч в а

Глад за 
безсмъртие

900
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1699
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ЛюДМиЛа ЕЛЕНКоВа 
хелиКон-БълГариЯ
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Най-богатият човек във 
Вавилон” е най-известната 

книга в света, когато става 
дума за пари. От десетилетия 
тя е със статут на бестселър, 
издаван и превеждан на много 
езици. Въпреки това в България 
е малко позната. Публикувана 
е, но моментално е спирана 
заради неспазването на закона 
за авторските права. Новото 
издание всъщност е и първото 
лицензирано българско издание. 

Легендарната книга Джордж 
С. Клейсън е публикувана за 
първи път през 1926 г. Въпреки 
това вече близо век Вавилон-
ските притчи са актуални и са 
задължително четиво, независи-
мо от възраст, пол и образо-
вание. Защото историите за 
лихвари, търговци, бедняци и 
богаташи помагат на читате-
лите да разберат принципите 
за натрупване, контролиране и 
умножаване на парите. Книгата 
е пътеводител във финансовия 
свят за онези, които се чувст-
ват несигурни в него, но могат 
да бъдат полезни и на опитни-
те съвременни инвеститори, 
а принципите, които движат 
парите, са винаги едни и същи.

„Най-богатият човек във 
Вавилон” е за всеки, който иска 
да промени финансовото си 
състояние. Тя може да помогне 
на всеки да определи дали да 
успее в дългосрочен план, или да 
живее от заплата до заплата. 
Джордж С. Клейсън дава съвети 
как тези, които имат амбиция, 
да спечелят пари, да ги запазят 
и да спечелят още. Идеите са 
базови. Най-важните сред тях 
са:

- Спестяване на 10% от 
приходите

- Контрол на разходите
- Инвестиране на спестява-

ния

- Мъдро инвестиране
- Придобиване на собствен 

дом
- Инвестиране с визия за 

печалба и в бъдеще
- Персонално израстване, 

вдигане на собствената пазарна 
цена

Засегнати са темите за 
хазарта, дълговете и цената на 
труда. Книгата дава фундамен-
тални съвети, които винаги ще 

останат полезни и актуални. 
Или – ако работиш здраво, спес-
тяваш и инвестираш мъдро, ще 
забогатееш. А ако харчиш всич-
ко, взимаш заеми и не работиш 
– ще затънеш. Ако читателят 
следва съветите точно и ги 
прилага, ще постигне солиден 
резултат.

Тайната на огромната попу-
лярност на този бестселър е в 
това, че съдържа древни и про-

верени правила на финансовия 
успех. Книгата съдържа ключа 
за постигане на богатството, 
учи как да планираме, да печелим 
пари, да инвестираме и да ум-
ножаваме натрупания капитал, 
да разбираме тънкостите на 
банковата и финансовата сис-
тема. „Вавилонските притчи“ 
са помогнали вече на стотици 
хиляди читатели да станат 
самостоятелни хора.

Ключът към големите пари

Най-богатият човек във Вавилон
Джордж С. Клейсън

изд. “Skyprint”
11,99 лв.

ДжорДж Самюъл КлейСън е 
роден през 1874 г. в луизиана, 
мисури, СаЩ. Бил е войник, биз-
несмен и писател.Сражавал се 
е за родината си във войната 
срещу Испания през 1898 г. 
основател е на две компании – 
„Clason Map Company of Denver 
Colorado” и издателството 
„Clason Publishing Company”. 
„Clason Map Company” е първата 
фирма, която отпечатва пътни 
карти на СаЩ и Канада. Като 
писател е публикувал серия от 
информационни памфлети на 
тема постигане на финансов 
успех. В тях често правил пара-
лели с древния град Вавилон.

нови заглавия

Книгата на Хаде
Лена Валенти
изд.: Бард
525 страници
19.99 лв.

Кралица Елизабет I: 
Триумфът
Алисън Уиър
изд.: Персей
418 страници
14.99 лв.

Пленница на 
короната
Филипа Грегъри
изд.: Еднорог
462 страници
19.90 лв.

Ниско налягане
Сандра Браун
изд.: Ергон
384 страници
15.00 лв.

Песента на 
глухарчетата
Хилде Хагерюп
изд.: Емас
232 страници
10.00 лв.

Съкровените тайни на 
жриците
Ребека Уелс
изд.: Бард
444 страници
15.99 лв.

Похищението на 
къдрицата
Алекзандър Поуп
изд.: Изток-Запад
90 страници
14.00 лв.

Между приятели
Амос Оз
изд.: Millenium
150 страници
14.00 лв.
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Запомни, че всяка спестена жълтица е като роб, който рабо-
ти за теб. Всяка медна монета, спечелена от тази жълтица, 

е нейно дете, което също може да ти служи. Ако искаш да 
забогатееш, спестеното и неговите деца също трябва да ти 
носят печалба. Всичко това щети помогне да постигнеш леле-
яното изобилие. Сигурно си мислиш, че съм те измамил и че ду-
мите ми неса достатъчна отплата за безсънната ти нощ, но 
ако имаш достатъчно ум в главата, ще разбереш, че всъщност 
те възнаграждавам хилядократно. Запомни: винаги заделяй за 
себе си поне една десета от спечеленото, колкото и малка да е 
заплатата ти! Разбира се,нищо не ти пречи да заделяш повече, 
стига да можеш да си го позволиш. Първо плащай на себе си! Не 
купувай дрехи и сандали, които не можеш да платиш от пари-
те, които ти остават, след като си отделил достатъчно за 
храна, благотворителност и дарове за боговете, чрез които да 
изкупиш греховете си. Богатството е като дървото – израст-
ва от семенце. Първата спестена медна монета е семенцето, 
от което ще израсне твоето дърво на богатството. Ако го 
засадиш по-скоро, по-скоро ще израсне и дървото. Ако редовно 
наторяваш и поливаш това дърво чрез редовни спестявания, 
скоро ще имаш възможност доволно да се изтягаш под сянката 
му. Алгамиш не каза и дума повече. Взе си плочките и си тръгна.

Дълго размишлявах върху онова, което чух от него, и 
прецених, че той има право. Реших да приложа на практика 
съветите му. От всяка заплата отделях по една от всеки де-
сет медни монети и я скривах на тайно място. Може би няма 
да ми повярвате, но парите ми стигаха като преди, когато 
не спестявах. Само че, когато натрупаната сума нарасна, все 
по-често се изкушавах да я похарча за приказните стоки, които 
търговците докарваха с камили и с кораби от далечни-те земи 
на финикийците. Обаче винаги се въздържах.След дванайсет 
месеца Алгамиш отново дойде при мен и попита:

– Синко, през цялата година оставяше ли за себе си най-мал-
ко една десета от спечеленото?

– Да, учителю – отговорих гордо.
Той широко се усмихна:
– Браво на теб. И какво стори със спестеното?
– Дадох го на тухларя Азмур, който ми каза, че ще предпри-

еме дълго пътуване по море и от град Тир ще купи най-редките 
скъпоценни камъни. Като се върне, ще ги продадем на много 
по-висока цена и ще си поделим печалбата.

– Глупак!

от
къ

с

Какво може да помогне книга 
от 20-те години на ХХ век на 
съвременните инвеститори? 
Много, ако става въпрос за въз-
хитителните притчи на Джор-
дж Клейсън, посветени на зна-
чението на парите. Тази книга 
е прекрасен подарък както за 
завършващ студент, който 
тепърва ще навлиза в света 
на финансите, така и за най-
опитния инвеститор, който да 
си припомни основите.

„Лос Анджелис таймс”

Признат за актуална и днес 
класика, този бестселър пред-
лага разбиране и, разбира се, 
решение на всички лични фи-
нансови проблеми. Базирана на 
мъдростта на вавилонските 
притчи, това е най-вдъхновя-
ващата книга за богатство, 
писана някога.

goodreads.com

Накратко, „Най-богатият чо-
век във Вавилон” е серия от 
финансови притчи. Разказват 
за обикновен човек от древен 
Вавилон, който използва здра-
вия си разум, за да натрупа 
огромно богатство. Стилът 
прилича на този на Езоп. Всяка 
история си има една или две 
поуки, които предава. Те са тол-
кова основни, че могат да по-
могнат за финансов напредък 
по всяко време, не само във 
Вавилон или през 20-те години 
на миналия век. Книгата е осо-
бено подходяща за вас, ако сте 
от типа хора, които се учат от 
грешките на другите. Когато я 
четете, имате чувството, че 
държите колекция кратки раз-
кази. Езикът е малко особен, 
защото авторът се е опитвал 
да пресъздаде древната ат-
мосфера, но важните неща и 
финансовите съвети са повече 
от ясни. 

 thesimpledollar.com

лючът към големите пари

Златото идва охотно и 
количеството му нара-
ства в ръцете на всеки, 
заделящ припечеленото не 
по-малко от една десета, 
за да натрупа богатсво.

Златото се труди усърдно 
и неуморно за мъдрия 
човек, който го влага в 
доходоносни начинания и 
го умножава.

Златото остава вярно 
на предпазливия собстве-
ник, който го закриля и 
влага според съветите на 
мъдрите хора, опитни в 
боравенето с пари.

Златото се изплъзва през 
пръстите на онзи, който 
го влага в начинания, 
непонятни за ума му или 
неполучили одобрението 
на хора, вещи в тези дела.

Златото бяга от онзи, 
който очаква от вложени-
ята си невъзможни печал-
би, вслушва се в съветите 
на мошенници и изнуд-
вачи, или го попилява 
заради неопитността си 
и заради романтичните 
си мечти за забогатяване.

Петте 
закона на 
богатсвото

нови заглавия

Тръни в пустошта
Лийла Мийчам
изд.: Бард
464 страници
15.99 лв.

Ще дойде дяволът
Глен Купър
изд.: Бард
368 страници
14.99 лв.

Демоните на 
Фуатино
Джек Лондон
изд.: Захарий Стоянов
260 страници
15.00 лв.

Рубиненочервено 
Кн.1 от трилогията 
Скъпоценни камъни
Керстин Гир
изд.: Ибис
312 страници
11.90 лв.

Дяволът в теб
Луиз Бегшоу
изд.: Хермес
400 страници
13.95 лв.

Три повести за 
Малазанската 
империя
Стивън Ериксън
изд.: Бард
288 страници
17.99 лв.

Деветте милиарда 
имена на Бога Т.1 
(Избрани разкази)
Артър Кларк
изд.: Сиела
246 страници
12.00 лв.

Път за никъде и други 
истории
Александър Грин
изд.: Захарий Стоянов
204 страници
16.00 лв.



Разкажете ни за замисъла на поредицата 
„Хариша”, кои други екзотични места ще 
посети малкият Марко? Главният герой 
ще порасне ли?

Хариша ще отведе читателите на въл-
нуващи приключения на много и безкрайно 
интересни места по Земята. Голямата ми 
мечта е да вдъхновя децата да четат и меч-
таят, да се чувстват свободни, да им дам 
познание за културата на различни народи 
и етноси, флора и фауна, за това как да въз-
приемат и да се отнесат към чувства като 
несправедливост, страх, вина и безсилие. 
В проекта съм преплела изключително съ-
ществени теми като опазването на приро-
дата, възпитание в ценности, човечност и 
ненасилие, толерантност и любов.  Създадох 
историята на Марко Адамс – осемгодишно 
дете, което пътува с родителите си по све-
та. Докато те снимат документални фил-
ми, Марко попада в невероятни ситуации. 
Всичко започва в двореца на стар Махараджа 
в щата Раджастан, Индия. След зрелищна 
ситуация детето отключва странна дарба 
– открива, че може да говори с животните. 
В ръцете му попада и древна карта, на която 
личат няколко почти заличени знаци. Оказва 
се, че вековно предсказание се е сбъднало и на 
Марко е отредено да получи знание, което 
трябва да разкрие пред света. В книгите от 
поредицата следват приключение след при-
ключение – в саваната на Кения, при племето 
Масаи,  в дъждовната гора на Малайзия, на 
среща с Оранг Ашли – аборигенското насе-
ление на джунглата, високо в Перуанските 
Анди, далеч в Индонезия, Виетнам, Миан-
мар, при бедуините в пустинята Уади Ръм, и 
много, много други. По всичко личи, че Мар-
ко ще расте заедно със своите читатели.

Как Ви хрумна да давате ценни съвети за 
пътешественици, при това с такива го-
леми подробности – включително как да 
се кондензира вода в пустинята и как да 
се изкопае кладенец в пресъхнала река?

На мен като пътешественик са ми се 
случвали много необичайни неща. Била съм 
късметлия като до себе си съм имала местен 
водач, който е знаел как да реагира в съот-
ветната ситуация. Но много често съм си 

задавала въпроса – какво би правил някой, 
който пътува сам. Например в дъждовната 
гора на Малайзия ме бяха полазили три вида 
пиявици. Така се разтресох като видях как 
смучат кръвта ми, опитах се да ги махна в 
пристъп на ужас и погнуса, но не успях. Вода-
чът ми спокойно ги поръси със сол и те на 
секундата се откачиха от кожата ми. След 
това откъсна един плод от някакво дърво и 
изстиска сок върху кървящите рани. Сокът 
спря кървенето за секунда. Гледах на водача 
ми като на магьосник. Беше ме спасил!

 Затова реших, че ще е полезно за читате-
лите да знаят някои основни неща, които са 
общовалидни за различни географски точки. 
А и децата обожават този вид истории, 

обичат да фантазират, че са пътешестве-
ници. Така чрез забавлението и чрез нещо, 
което те наистина искат, им давам много 
полезно знание. Това знание ще ги научи на 
практични и в някои ситуации – животос-
пасяващи практики. Ако те схванат прин-
ципа на извличането на вода чрез конденз 
– ще могат да се справят с едно от най-ва-
жните изпитания при оцеляване…

Като телевизионен човек очевидно сте 
осъзнали важността на илюстрациите в 
детските книги?

Имах желание да привлека илюстратор, 
с който да създадем модерна визия с много 
прецизен реализъм и внимателно търсена 
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яма нечетящи децаН има  родители, които не са ги въвели в света на книгите

Биляна Траянова, автор на поредицата “Хариша”:

нови заглавия

Юношите от пещерата
Еманюел Пагано
изд.: Ерго
200 страници
13.00 лв.

Панталеон и 
посетителките
Марио Варгас Льоса
изд.: Колибри
240 страници
16.00 лв.

Богати и мъртви
Под редакцията на 
Нелсън Демил
изд.: Рубикон медиа
464 страници
16.99 лв.

Кучета под индиго
Чавдар Ценов
изд.: Рива
280 страници
14.00 лв.

Подвижен хоризонт
Даниеле дел Джудиче
изд.: Ерго
160 страници
12.00 лв.

За мен спомни си в 
утрешната битка
Хавиер Мариас
изд.: Колибри
384 страници
18.00 лв.

Кърваво наследство
Пол Клийв
изд.: Хермес
336 страници
14.95 лв.

На изток от рая
Джон Стайнбек
изд.: Колибри
568 страници
18.00 лв.

 

На българския книжен пазар 
са вече първите две части от 

поредицата „Хариша” от Биляна 
Траянова – актриса, сценарист 

и продуцент на десетки доку-
ментални филми. През 2006 г. 

Траянова създава „Без багаж” – 
едно от най-популярните теле-
визионни програми в България. 

Поредицата за пътешествия 
се превръща в преживяване на 
хиляди зрители. Тя е и базата, 

от която се ражда „Хариша”.



интервю
9

естетика. Отне ми осем месеца да търся 
подходящ човек. Не се получаваше. Беше мъ-
чително да виждам как нито един от худож-
ниците не може да усети това, което му каз-
вам, и разбира се рисунките бяха много далеч 
от концепцията за илюстриране на разказа 
ми. Това беше голям урок за мен. Явно да се 
сработят (камо ли да са съмишленици) два-
ма творци е велика благословия. Бях много 
озадачена защо не се получава. Мислех, че не 
му е дошло времето. Докато един ден след 
поредния „отчаял се, че не може да намери 
верния път“ художник, един мой любим при-
ятел и партньор в работата ми по други 
проекти – фотографът Александър Нишков 
не ми каза: „Биби, искаш ли да опитаме нещо 

по-различно? Имам нещо в главата си… Нека 
само опитаме, ако не се получи ще го мислиш 
пак…” Така се роди идеята – да създадем една 
различна книга. Децата учат от всичко – 
затова книгите за тях трябва да са много 
внимателно сътворявани. Визията възпи-
тава в красота и естетика. Всеки елемент 
в книгите от поредицата за Хариша е специ-
ално създаден от Александър Нишков и всяка 
книга е посветена на съответната култура. 
Всеки квадратен милиметър в книгите ми 
учи децата на нещо – дори и чисто визуално. 
С първата книга те ще са запознаят с култу-
рата на Индия, с втората – с африканското 
изкуство, третата ще им отгърне завесата 
на необятно познание за обитателите на 
дъждовните гори… 

Синът Ви е главният образ в първите 
две книжки. Като майка на ученик смя-
тате ли, че училището изпълнява основ-
ната си роля – да ограмотява и да възпи-
тава любопитство към знанието?

За мен, училището трябва да бъде храм. 
Децата трябва да имат такова усещане ко-
гато влизат в училището. Също и учители-
те. Основната роля идва с отношението 
на участниците – ако всички участници в 
това „съзидание“ тръгват с отношение на 
преклонение, чувство на отговорност и 
стремеж към самоусъвършенстване – учили-
щето ще бъде свято място, където се създа-
ват интелигентни и добри човеци. Няма как 
учител или родител, който не чете и не се 
развива да възпита любопитство към знани-
ето. Ограмотяването е само малка стъпка 
към изграждането на една образована и жадна 
да се развива през целия си живот личност. 
Да си просто грамотен не е достатъчно. 
Трябва да се научиш да мислиш, да анализи-
раш, да твориш. Трябва да осъзнаеш смисъла 
от това да се развиваш и то непрестанно!

Вие успяхте ли да вдъхновите децата си 
да четат? Как?

Това е много лесно! Да вдъхновиш дете 
да чете е едно от най-лесните неща! Но, за 
съжаление малко хора го могат. Ще ви разка-
жа как майка ми ме накара да търся книгите. 
Спомням си, бях още съвсем малка, когато 
тя ми вадеше от препълнената ни библио-
тека една или друга книга. Наблюдавала ме 
е много внимателно „в каква фаза съм“ и 
според това ми подаваше или приключенски 
роман, или история за възтържествуване на 
справедливостта, или красива романтична 
история. Някак си намираше възпламенява-
щите няколко изречения, с които да привле-
че детското ми любопитство. Майката е 
най-добрият психолог за детето си. Тя тряб-
ва винаги да усеща през какви емоции и уроци 
преминава детето и, съответно да подаде 
подходящата книга, да проведе подходящия 
разговор… Същото възприех и аз. Наблюда-
вам децата си и им поднасям това, което 
им е нужно в момента. Обичам да им чета. 
Чета им с подходящата интонация, имити-
рам героите, обяснявам нещата между редо-
вете. С времето те започват да осъзнават, 
че книгите са непресъхващ извор на инте-
ресни истории и дават поле на фантазията 
и въображението.Днешните деца са много 
различни. Те искат да четат и то много 
съществени неща – като как да спасим от 
изтребване тигрите, как да запазим горите 
на Амазония. За съжаление обаче родителите 
им не знаят това. Защото не познават деца-
та си. А децата не могат сами да си купят 
книгите, които искат. Няма нечетящи деца, 
има родители, които не са въвели децата си 
във вълшебното царство на книгите…

Интервюто взе Румен Васлиев
Цялото интервю на www.lira.bg

яма нечетящи деца
има  родители, които не са ги въвели в света на книгите

Биляна Траянова, автор на поредицата “Хариша”:

Хариша и Анаитис
Биляна Траянова 

изд. “Арт Уинар 
ЕООД”

11,88 лв.

Хариша царят 
на маймуните
Биляна Траянова 
изд. “Арт Уинар 
ЕООД”
11,88 лв.

нови заглавия

Вълшебното желание 
на дракончето
изд.: Фют
14.90 лв.

Енциклопедия на 
морето
изд.: Пан
124 страници
17.90 лв.

Джордж и големият 
взрив
Луси & Стивън Хокинг
изд.: Сиела
308 страници
18.00 лв.

Футболът 4-6 години/ 
Въпроси и отговори
изд.: Джи Би Груп
32 страници
12.90 лв.

Пътешествие в 
Космоса: Забавна 
история + задачи и 
игри с магическа лупа
изд.: Фют
32 страници
5.99 лв.

Принцесата и драконът
изд.: Фют
14.90 лв.

Щуро знание
Мартина Стоименова
изд.: Книгомания
160 страници
14.90 лв.

Следи от лапи на 
лунна светлина
Денис О’Конър
изд.: Еднорог
222 страници
10.90 лв.
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Гореща кръв” е автобиографи-
чен роман за пътя към успеха 

на английската журналистка 
от ромски произход Рокси 
Фрийман. Нейни материали са 
публикувани в множество пе-
чатни издания, сред които The 
Guardian, Daily Mail, списание 
You и Brighton Argus. Пише пре-
димно по кулинарни теми и за 
живота и фолклора на циганите. 
Рокси Фрийман започва образо-
ванието си на 22-годишна въз-
раст, но се научава да чете като 
малка с помощта на майка си и 
една от големите й страсти в 
живота са книгите. Стилът на 
дебютната й книга е лек и при-
ятен за четене, текстът звучи 
искрено и неподправено.

Авторката описва живота 
на семейството си, което 
странства из Ирландия, а по-
късно се премества в Англия. 
То не е типичното циган-
ско семейство. Майката на 
Рокси - Дикси, произхожда от 

богата американска фамилия, 
но подтиквана от желанието 
да бъде свободна, предприема 
пътувания из Европа и във Вели-
кобритания се влюбва в баща 
й Дик. Дик е ром по произход, 
но е отгледан в традиционен 
дом и възпитан като католик. 
Те се женят и въпреки възраже-
нията на родителите си Дикси 
заживява със съпруга си в теглен 
от коне фургон по пътищата 
на Ирландия. Животът на се-
мейството е труден, но Рокси 
заедно с брат си и шестте си 
сестри растат свободни и в 
хармония с природата. Тя не 
ходи на училище, но още преди 
да навърши десет години вече 
може да издои коза, да язди кон 
и да приготви вечеря за цялото 
семейство на открит огън. 
Ранното й детство е идилично, 
но когато баща й отвежда се-
мейството в Англия, чергарите 
се сблъскват с предразсъдъци 
и враждебност. Рокси става 

обект на сексуални посегател-
ства от страна на семеен при-
ятел, но пази случващото се в 
тайна в продължение на години. 
Един ден обаче тя решава да 
разкаже на полицията за „чичо 
Тони”. И властите започват 
издирването на „най-търсения 
педофил във Великобритания”, 
както пишат всички вестници 
на Острова. Въпреки трудно-

стите, с които се сблъсква, 
Рокси открива любовта си 
към фламенкото и танците и 
изнася представления по целия 
свят. Прекрасно написаната й 
история е искрен и интригуващ 
портрет на живота на жените 
и момичетата в чергарските 
общности.

т гетото до Daily 
MailО

Гореща кръв
Рокси Фрийман

изд. “Апостроф”
272 стр., 14,00 лв.

“Гореща кръв”

нови заглавия

Операция “Маратон” 
Христо Христов
изд.: Сиела
272 страници
13.00 лв.

Гоя в сянката на 
Просвещението
Цветан Тодоров
изд.: Изток-Запад
250 страници
16.00 лв.

Големият преход
Рюдигер Далке
изд.: Кибеа
112 страници
10.00 лв.

Елизабет, кралицата
Сали Бидъл Смит
изд.: Еднорог
742 страници
19.90 лв.

В името на голямата 
цел. Зад кадър
Бианка Панова
изд.: Сиела
296 страници
15.00 лв.

Книгата като медия
Милена Цветкова
изд.: Enthusiast
600 страници
15.00 лв.

Поръчки от сърцето
Бербел и Манфред Мор
изд.: Кибеа
200 страници
10.00 лв.

Душата обича 
истината
Дениз Лин
изд.: Аратрон
252 страници
12.00 лв.



Издателство „Ентусиаст” пуска втори тираж на завладяващия 
исторически трилър „Тайната на Тюдорите” от Кристъфър 

Гортнър. Книгата е първа от историческата поредица на писателя, 
посветена на Тюдорите. За разлика от всички ос-
танали четива за прочутата династия, авторът 
предлага на любителите на исторически трилъри 
една нетипична книга за наследниците на Хенри 
VIII. Въпреки че се основава на сериозни изследвания, 
историята е представена по нетрадиционен начин 
- „Тайната на Тюдорите” е забавна и вълнуваща 
книга, изпълнена с много интриги, напрежение и 
динамика.

Действието се развива в Англия през 1553 г. 
Крал Едуард VI е на смъртно легло. Към короната 
се стремят Елизабет, нейната полусестра Мери и 
братовчедка им лейди Джейн Грей, манипулирана от 
могъщия си свекър. „Гортнър владее действието 
с апломб и добавя завладяващ и динамичен три-
лър към морето от романи за Тюдорите”, пише за 
книгата „Пъблишърс Уикли”. В момента Кристъфър 
Гортнър работи и над втората книга от поредица-
та за Тюдорите.

Тайната на Тюдорите

Тайната на Тюдорите
Кристъфър Гортнър

изд. “Enthusiast”
360 стр., 16,00 лв.
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enthusiast представя

Градът на тайните” е първият роман на Саша Гулд, който излезе 
и на книжния пазар у нас. Авторката, която дълго време живее 

във Венеция, описва красивия и романтичен град в своята книга. Тя 
кани читателите в дворците на висшето общество на Венеция 
през XVI век – общество на скрити връзки, политически интриги и 
опасни тайни!

16-годишната Лаура дела Скала разбира, че 
сестра й Беатриче е намерила смъртта си в 
тъмните канали на Венеция. Баща й я прибира от 
манастира, където я е пратил насила, и я заставя 
да се омъжи за годеника на Беатриче – отблъск-
ващия стар търговец Винченцо. Лаура е ужасена, 
но точно в този момент попада в тайно женско 
общество. Сегретата сякаш е отговор на нейни-
те молитви. Тя може да я избави от съдбата й. 
Младата жена обаче трябва да плати голяма цена 
– тя предава тайната на много влиятелен мъж, 
въпреки че се е заклела да я пази. В деня, в който 
Лаура се присъединява към Сегретата, Винченцо 
е публично унижен и прогонен позорно от града. 
Спокойствието й обаче не трае дълго. Скоро 
научава, че смъртта на сестра й не е нещастен 
случай, а зловещо убийство, в което може би е 
въвлечена същата тайна организация, на която тя 
се е доверила.

Градът на тайните

Градът на тайните
Саша Гулд

изд. “Enthusiast”
248 стр., 15,00 лв.

нови заглавия

Здравей, Щастие! 
или екстремното 
пътешествие
Владимир Лермонтов
изд.: Паритет
208 страници
11.99 лв.

Играй като мъж, 
побеждавай като жена
Гейл Еванс
изд.: Колибри
160 страници
12.00 лв.

Осъзнатост: Път 
за преодоляване 
на тревожността и 
стреса
Марк Уилямс; Дани 
Пенман
изд.: Хермес
304 страници
12.95 лв.

Големият сблъсък
Дийпак Чопра, 
Ленард Млодинов
изд.: Бард
366 страници
15.99 лв.

Хилядолетната лъжа
Ян ван Хелсинг; Щефан 
Ердман
изд.: Дилок
396 страници
23.00 лв.

Книга на 
преображението
Сан Лайт
изд.: Паритет
212 страници
11.99 лв.

История на новото 
време. Курс лекции
Борислав Гаврилов
изд.: УИ “Св. Климент 
Охридски”
344 страници
20.00 лв.

Защо се самоубиват 
поетите
Пенчо Ковачев
изд.: Изток-Запад
230 страници
16.00 лв.



Прелестен хаос” е третата 
книга от тийнейджър-

ската поредица „Хроники на 
чародейците” на  Ками Гарсия и 
Маргарет Стоъл. Първата кни-
га „Прелестни създания” беше 
публикувана на български през 
2010 г., втората – „Прелестен 
мрак”, през 2011 г.

Поредицата „Хроники на 
чародейците” е великолепна 
готическа приказка в съвремен-
ността – врата към мрачния 
свят на магии и мистерии, 
чародеи и древни проклятия. 
История за съдбата, отправяща 
предизвикателства към любо-
вта и човешкия дух. Съвършена 
смесица от романтика и болка, 
забавление и напрежение. Тези 
характеристики се валидни и за 
трета книга на Ками Гарсия и 
Маргарет Стоъл.

В успеха на „Хроники на 
чародейците”  има и българска 
връзка. Живеещата в САЩ Ваня 
Стоянова е част от екипа на 
Ками Гарсия и Маргарет Стоъл 
като автор на изключително 
успешни буктрейлъри.

В „Прелестни създания” (кни-
га първа) Итън Уейт открива, 
че е влюбен в Лена Дюшан. Тя 
е красива, опасна и прокълна-
та. Над двамата тегне общо 
проклятие и никой от хората, 
които обичат, не е в безопас-
ност. 

В „Прелестен мрак” (книга 
втора) Лена е призована и от 
Светлината, и от Мрака. Това 
нарушава Световния ред и 
има ужасяващи последствия - 

възцарява се хаосът... Животът 
в Гатлин се променя за всички. 
Рояци скакалци, рекордно високи 
температури и опустошителни 
бури разрушават градчето, мо-
гъщите чародейци губят силите 
си, а Итън и Лена се опитват 
да разберат какво се случва. 
Хаосът едновременно плаши 

Итън, но и отклонява мислите 
му от нещо още по-ужасно.  В 
кошмарните му сънища се поя-
вява някой, който го преследва 
и в реалността. Итън губи 
самоличността си - забравя 
имена, телефонни номера, дори 

спомени. Но все по-ясно си дава 
сметка кои са истински важни-
те неща в живота:

Първата ти целувка не е 
толкова важна, колкото послед-
ната.

Нещата, в които си добър, 
и нещата, в които не си, са 
просто две различни страни на 
едно и също нещо.

Единственото важно нещо 
е, че винаги има неколцина души 
на този свят, за които ще те 
е грижа.

Животът е наистина, наис-
тина кратък.

Един въпрос все по-често е 
задаван с плашеща неумолимост: 
Какво или кой ще трябва да бъде 
принесен в жертва, за да се спаси 
Гатлин?

В средата на февруари в бъл-
гарските кина ще се завърти и 
лентата „Прелестни създания” 
по едноименната книга на Ками 
Гарсия и Маргарет Стоъл. Режи-
сьор и сценарист на екранизаци-
ята е номинираният за „Оскар” 
Ричард Лагравенес („Послепис: 
Обичам те”, „Мостовете на 
Медисън” и „Кралят на риба-
рите”). Ролите са поверени на 
млади лица като Алис Енглърт, 
Ейми Росъм („Фантомът от 
операта”, „След утрешния ден”), 
Томас Ман („Хензел и Гретел: 
ловци на вещици”) и Алдън 
Ерънрайк, познат от ролята 
си в „Тетро” на Франсис Форд 
Копола. В актьорския екип се 
открояват имената на носите-
лите на „Оскар” Ема Томпсън и 
Джеръми Айрънс.

“Прелестен хаос”

омантика, болка 
и съспенсР

кръгозор представя
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Прелестен хаос
Ками Гарсия, Маргарет Стоъл  

изд. “Кръгозор”
416 стр., 14,00 лв.

нови заглавия

Лекции за въведение в 
психоанализата
Зигмунд Фройд
изд.: Колибри
472 страници
20.00 лв.

Послания от ангелите
Дорийн Върчу
изд.: Бард
304 страници
13.99 лв.

Жените на гениите
Фридрих 
Вайсенщайнер
изд.: Рива
160 страници
13.00 лв.

Мотивация for 
Dummies
Джилиан Бърн
изд.: AlexSoft
280 страници
15.00 лв.

Глобалната промяна
Едмънд Бърн
изд.: Кибеа
336 страници
25.00 лв.

Гласовете на прехода: 
Десните
Мартин Иванов, 
Мартин Спасов
изд.: Изток-Запад
678 страници
34.00 лв.

Ноетика
Александър Аватаров
изд.: НСМ-Медиа
232 страници
17.00 лв.

Златни ключове за 
извисяване и лечение
Джошуа Дейвид Стоун
изд.: Аратрон
320 страници
15.00 лв.



нови заглавия

Как да отслабнете 
след бременност и 
раждане
Мария Антонова
изд.: Паритет
96 страници
6.99 лв.

Това съм аз, а ти 
кой си
Йеспер Юл
изд.: Жанет-45
124 страници
12.00 лв.

Митове и истината 
за храните, 
храненето и диетите
Проф.д-р Божидар 
Попов
416 страници
16.00 лв.

101 чудесни места 
за бягство от 
ежедневието
изд.: Книгомания
304 страници
19.00 лв.

Един скептик на 
средна възраст
Тим Паркс
изд.: Кибеа
332 страници
18.00 лв.

Как да се избавим от 
главоболието
Мария Антонова
изд.: Паритет
96 страници
6.99 лв.

Моето бебе ден след 
ден. Дневник за 
развитието на бебето 
от раждането до една 
година
Лилия Савко
изд.: Хомо Футурус
264 страници
12.00 лв.

101 исторически места 
за вашата ваканция
изд.: Книгомания
304 страници
19.00 лв.

ера представя
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овият хит на 
Брад Тор

“Черният списък”

Сред най-секретните доку-
менти на американското 

правителство е скрит строго 
охраняван списък. Достъп до 
него имат само президентът и 
таен екип от съветници. Ако 
името ти попадне там, то не 
може да бъде изтрито... докато 
не те елиминират.

Някой вмъква агент Скот 
Харват в списъка.

Той няма друг избор освен да 
открие кой го е добавил и защо 
иска да го отстрани. А по пе-

тите му са изпратени няколко 
екипа, за да го ликвидират.

Един човек може да отгово-
ри на всички въпроси.

Харват ще направи всичко 
по силите си да стигне до него 
преди животът на хиляди 
невинни да бъде застрашен. 
Останал без подкрепление, 
той няма друг избор освен да 
открие кой и защо иска да го 
отстрани. А подозренията му, 
че поръчителят е „вътрешен 
човек”, се засилват.

Н
Брад Тор е американец, 

роден през 1969 г.  Живее 
в родния му Чикаго и на 

гръцкия остров анти-
парос (Циклидите).

Завършил с отличие 
университета на Южна 

Калифорния, където 
изучава творческо писане 

при известния писател 
ТС Бойл. Преди да пропи-
ше е създал и продуцирал 

успешен телевизионен 
сериал. Бил е част от 

аналитичния отдел „Чер-
вена клетка” към депар-
тамента по национална 
сигурност на СаЩ. През 

2008 г. заминава за афга-
нистан заедно с опера-

тивен екип, за да направи 
проучване.

Световна слава му носи 
романът „Последният 

патриот”. За него дан 
Браун написа: „Брад 

Тор ще похити дори и 
най-взискателните си 

читатели, ще ги лиши от 
сън и моментално ще ги 
превърне в свои заклети 

поклонници.” а Нелсън 
демил пък сравнява Брад 

Тор с робърт Лъдлъм. 

Представете си група от 
привилегировани хора, в 

чиито ръце е съсредоточена 
абсолютната власт. Те не при-
знават държавните граници и са 
над законите, те контролират 
политиката, религията, тър-
говията и промишлеността. 
Техни са банките, пазарът на 
наркотици, медиите, петрол-
ната индустрия. Те контроли-
рат света. Те са Комитетът 
300 - тайна група, основана от 
британската аристокрация 
през 1727 г.

Д-р Джон Коулман разкрива 
имената на хората, които 
управляват живота ни и реша-
ват съдбата ни. Той посочва 
убедителни аргументи, реални 
факти, конкретни имена, фир-
ми, банки и организации. Коул-
ман предвижда редица събития, 
които днес са водещи новини в 
световните медии.

Анализатор по международ-
ни отношения, д-р Джон Коул-
ман е работил за МИ 6. Като 
офицер от разузнаването е 
пътувал и живял в много стра-
ни, имал е достъп до архиви и 
секретни документи.

Комитетът 
300

Комитетът 300
Д-р Джон Коулман

изд. “Ера”
328 стр., 15,00 лв.

Черният списък
Брад Тор

изд. “Ера”
360 стр., 15,00 лв.



...на когото
мога да се
доверя,
когато съм
в опасност.

...който да ми помага,
когато имам нужда, 
и да не ми помага,
когато искам да
опознавам света... 

...който скришом отмъква
от чинията ми това,
което не ми харесва... 

...който има смелостта 
да ми казва истината,
когато другите ми се
присмиват зад гърба...

...който има
доверие 
в мен,
когато
никой
друг не 
ми вярва...

...с когото да
танцувам, когато
съм щастлив/а...

...който 
да 
помълчи 
с мен, 
когато 
ми е
тъжно...

...който да
споделя 
всичките си
тайни с мен... 

...който да ме прегърне,
когато се нуждая 
от утеха...

...който да дели хляба си
с мен, когато съм гладен...

Бих 
искал
да имам
приятел...

Приятелят
≈‰Ì‡ ˜Û‰ÂÒÌ‡ ÍÌË„‡ ≠ 
ÏÌÓ„Ó ÒÔÂˆË‡ÎÂÌ 
ÔÓ‰‡˙Í Á‡ ÔËˇÚÂÎ,
ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ Á‡ ‚ÒˇÍ‡Í‚Ë ÒÎÛ˜‡Ë
Ë Á‡ ‚ÒˇÍ‡Í‚Ë ‚˙Á‡ÒÚË.

“‡ÁË ÍÌË„‡ Ò ÓÒÚÓÛÏÌË ËÎ˛-
ÒÚ‡ˆËË, Ò ÚÓÔÎÓ Ë Ï˙‰Ó
ÔÓÒÎ‡ÌËÂ, Â ÔÓÒ‚ÂÚÂÌ‡ Ì‡ ÔËˇ-
ÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Ë ÔËˇÚÂÎËÚÂ ≠
ÓÌÂÁË, ÍÓËÚÓ Ò‡ ‚ËÌ‡„Ë ‰Ó Ì‡Ò,
ÍÓ„‡ÚÓ ÒÏÂ Ú˙ÊÌË ËÎË ˘‡ÒÚ-
ÎË‚Ë, Ò ÍÓËÚÓ ÏÓÊÂÏ ‰‡ ÒÔÓ-
‰ÂÎˇÏÂ Ú‡ÈÌËÚÂ Ë ÒÚ‡ıÓ‚ÂÚÂ
ÒË, ‡‰ÓÒÚËÚÂ Ë ÏÂ˜ÚËÚÂ ÒË. 

Õ‡‰ 8 „Ó‰ËÌË, 110ı145 ÏÏ, 
32 ÒÚ. ˆ‚ÂÚÌ‡, Ú‚˙‰Ë ÍÓËˆË 
÷ÂÌ‡ 6.90 Î‚.

Êíèãè, ñ êîèòî äåöàòà èçðàñòâàò!www.fiut.bg

»Á‰‡ÚÂÎÒÚ‚Ó ì‘˛Úî



15,99 лв. 15,99 лв. 15,99 лв.

15,99 лв.14,99 лв. 15,99 лв.

14,99 лв.

15,99 лв.16,99 лв. 15,99 лв.15,99 лв.13,99 лв.

15,99 лв.

КОЛЕКЦИИ на КЛАЙВ КЪСЛЪР

Приключенията на семейство Фарго

Приключенията на Айзък Бел

Архивите на НАМПД

Край Микронезия, във води-
те на Тихия океан, изчезва 

свръхсекретна американска под-
водна лаборатория. По същото 
време близо до Бермудите е 
нападната експерименталната 
батисфера „Б3” на НАПМД, 
която прави своето първо 
гмуркане по проект, ръководен 
от Кърт Остин. След нападе-
нието батисферата се оказва в 
клопката на пясъците и тиня-
та на дъното на повече от 900 
м под морската повърхност. 
Само бързите и категорични 
действия на Остин и отряда 
за специални операции могат 
да спасят двамата пътници - 
Джо Дзавала и ръководителя 
на изчезналата лаборатория. За 
Кърт няма съмнение, че случи-

лото се не е просто съвпадение. 
Специалният екип на НАПМД 
поема нещата в свои ръце. Ско-
ро те се натъкват на страхови-
ти медицински експерименти 
с ужасяващ вирус, който може 
да бъде използван за предизвик-
ване на пандемия в целия свят. 
Зад всичко това стои огромна 
и мощна китайска престъпна 
организация, готова на всич-
ко, включително и на масови 
убийства, за да постигне целите 
си. Кърт Остин залага живота 
си на карта, за да спаси милиони 
невинни хора.

кшън от класа
“Медуза”

probook представя
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Е

Медуза
Клайв Къслър и Пол Кемпрекос

изд. “Probook”
608 стр., 15,99 лв.
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ътеводител в света 
на златото

“ABC на инвестирането в злато”

П
Инвестирайте в злато. Това 

е посланието на книгата 
„ABC на инвестирането в зла-
то: Как да запазите и умножите 
богатството си”. За първи път 
читателите по целия свят, 
включително българските, 
разполагат с пътеводител с 
изчерпателни насоки за вземане 
на добри решения относно 
притежаването на злато. 

Авторът - Майкъл Косарес, 
е един от най-авторитет-
ните експерти в сферата на 
инвестиране в злато в свето-
вен мащаб. Той е основател и 
президент на USAGOLD – една 
от най-старите и престижни 
фирми, обслужващи частните 
инвестиции в ценния метал. 
От 30 години е собственик на 
компанията „Centennial Precious 
Metals”, която просперира в 
бизнеса с ценни метали.

Книгата има три издания 
в САЩ. Тя се смята за един 
от най-добрите встъпителни 
наръчници за притежаване на 
злато. „ABC на инвестирането 
в злато” е резултат от почти 
40 години работа на Косарес с 
частни инвеститори, заинте-
ресувани да прибавят злато към 
инвестиционните си порт-
фейли.

„Редовните ни клиенти 
инвестират все повече в злато. 
Нещо повече, дори нови инвес-
титори започват все по-често 
да се занимават с този бизнес”, 
коментира Косарес пред usagold.
com.

Той отбелязва, че стойност-
та на ценния метал, за разлика 
от тази на валутите, посто-
янно се увеличава. „Еврото и 
доларът са си сменяли местата 
като водеща валута. Едната 
расте, другата бележи спад. При 
златото не е така. Неговата 
стойност спадна последно през 

2001 г., но оттогава върви само 
нагоре”.

Според Косарес инвести-
циите в злато са едни от 
най-сигурните в бъдеще: „Това 
е не толкова инвестиция, кол-
кото осигуровка срещу бъдещи 
сътресения. Ако погледнем една 

инвестиционна пирамида, ще 
видим, че спестяванията са в 
нейната основа. Аз мисля, че 
златото също има място там – 
в основата”.

През вековете много неща 
са се използвали като валута: 
добитък, жито, подправки, 
мъниста, но само две неща 
винаги са били безотказно 
платежно средство - златото и 
среброто. 

Косарес анализира слабите 
страни на днешната финансова 
система и причините, поради 
които златото е просъществу-
вало в историята. Той обяснява 
защо трябва да инвестираме 
поне част от спестяванията си 
в най-старата валута на света 
и предлага различни начини 
за печелившо инвестиране. 
От позицията на експерт с 
над 30-годишен опит в тази 
област Косарес посочва иконо-
мическите и политическите 
тенденции, от които зависи 
този пазар, както и причините 
златото да играе важна роля за 
милиони по света. От книгата 
му ще научите:

- каква е ролята на скъпоцен-
ния метал в борбата с инфлаци-
ята и дефлацията

- как да изберете фирма за 
търговия с него

- как се е движил пазарът от 
1971 г. досега

Книгата е богата на снимки 
и илюстрации, разполага с 
подробна библиография и при-
ложение.

ABC на инвестирането в злато: 
Как да запазите и умножите 

богатството си
Майкъл Косарес 

изд. “Locus”
200 стр., 24,00 лв.

нови заглавия

Изгради страхотен 
бизнес сега!
Марк Томпсън, 
Брайън Трейси
изд.: Световна 
библиотека-София
272 страници
14.90 лв.

Motorhead в студиото
Джейк Браун; Леми 
Килмистър
изд.: Адикс
206 страници
19.90 лв.

Какво е и какво не 
е PR
Велин Станев
изд.: Сиела
324 страници
13.00 лв.

Първични инстинкти
Пийт Лън
изд.: Изток-Запад
352 страници
17.90 лв.

Стани суперзвезда в 
продажбите
Брайън Трейси
изд.: Световна 
библиотека-София
138 страници
11.99 лв.

По пътя към успеха. 
Личности от България 
и Германия
Митко Василев
изд.: СиВас Консултинг
320 страници
16.00 лв.

Наследяване 
по завещание в 
международното 
частно право
Станислав Йордански
изд.: Сиела
328 страници
17.00 лв.

Ефектът Медичи
Франс Йохансон
изд.: Рой Комюни-
кейшън
218 страници
21.00 лв.
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1. Според статистика на 
ЮНЕСКО книгите на Жул 
Верн са преведени на:

а. 120 езика
б. 148 езика
в. 98 езика

2. Жул Верн произхожда от бо-
гато адвокатско семейство. 
Какъв е мечтаел да стане 
бъдещият писател?

а. да наследи баща си
б.  военен
в. моряк

3. Двама известни писатели 
стимулират студента по 
право Жул Верн да се занимава 
с литература. Кои са те?

а. Гюстав Флобер и Ги дьо 
Мопасан

б.  Емил Зола и Алфонс дьо 

Ламартин
в. Александър Дюма и Вик-

тор Юго

4. В кой литературен род Жул 
Верн дебютира?

а. лирика
б. епос
в. драма

5. През 1863 г. Жул Верн се от-
дава изцяло на писателската 
си работа. Причината затова 
е огромният успех на:

а. „Пет седмици с балон”
б. „Децата на капитан 

Грант”
в. „Капитан Немо”

6. Жул Верн е бил силно повли-
ян от Едгар Алън По, бащата 
на детективския жанр в 

литературата. Как френски-
ят писател засвидетелства 
този факт?

а. посвещава му роман
б. пише продължение на един-

ствения роман на По  „Истори-
ята на Артър Гордън Пим”

в. пише ода за него

7. През 1908 г. посмъртно е 
публикуван романът „Дунав-
ският лоцман” на Жул Верн. 
На кое събитие от българска-
та история е посветен той?

а. Априлското въстание от 
1876 г.

б. Руско-турската война от 
1878 г.

в. Съединението от 1885 г.

185 години от рождението на

ОТГОВОРИ НА ТЕСТА 
„пАИСИй хИлЕНдАРСкИ”
1. Откъде черпим сведения за 
живота на паисий? – „История 
славянобългарска” 2. през коя го-
дина е роден авторът на „Исто-
рия славянобългарска”? – 1722 г 
3. кое селище не участва в спора 
за родното място на паисий? – 
София 4. На какво наречие е напи-
сана „Историята”? – самоковско 
5. На колко години е бил паисий, 
когато се е отдал на православи-
ето, според историографията? 
– 16 6. паисий сам признава, че 
страдал от главоболие и болки 
в стомаха; За колко време е на-
писана „Историята”? – 2 години 
7. кой е първият последовател 
на паисий хилендарски? – Соф-
роний Врачански 8. през 2000 г. 
е учредена държавната награда 
„Свети паисий хилендарски”. кой 
е първият й носител? – Вера Му-
тафчиева

ул ВернЖ







В ледения февруари 

новото МЕНЮ 64 

ще пребори студа 

с уханни рецепти с 

ТЕЛЕШКО месо 

и весели десерти 

с ШОКОЛАД 

А в книгата ШОКОЛАД 
за модерни хора ще намерите 

още над 50 вкусни предложения 

с аромат на какао.

издания на 

www.gourmetbg.eu
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ШОКОЛАД

ТЕЛЕШКО

 БЪЛГАРСКИЯТ РЕБУС

 нови РЕЦЕПТИ С ТЕЛЕШКО

 ДИМО ДИМОВ  

  от любов към храната

 ферма ЛИНБУЛ

 ДЕСЕРТИ на щастието

 ШОКОЛАДОВА дантела

 GAILLOT Chocolate

Филипинска 

КУЛИНАРНА ФИЕСТА

SAGE тайната 

на Бистрица
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Био чай Clipper

599
лв. 699

лв. 399
лв.

Какво по-хубаво от чаша 
ароматен чай през зимата? 

Марката Clipper отговаря 
на всички високи изисквания 
за аромат, свежест, прекра-
сен вкус, екологичен добив и 
гаранция за липса на обработка 
с химикали. Органичните билки 
са набрани в Африка, Индия и 
Шри Ланка и са със сертифи-
кат, гарантиращ чистотата 
им. 

Хидратиращ, антиоксидан-
тен, освежаващ, успокояващ, 
нискокалоричен, ароматен 
– чаят Clipper ще превърне 
утрините, следобедите и вече-
рите ви в уютно преживяване. 
Споделете го с приятелите си, 
запасете се с различни видове, за 
да предложите многообразие на 
гостите си, подарете от него 
на родителите и близките си.

Стевия
на прах

595
лв./50гр. 695

лв./50гр. 495
лв./25гр.

Стевия
на листа

Мелничка за 
хималайска сол 
черен пипер

Био 
подсладител

Пълнител за сол 
“Духът на Индия” 

1195
лв.

1295
лв./250гр.

Състав: розова хималайска сол, 
къри на прах* (6,7%), сусам*, курку-
ма*, кориандър*, кимион*, кокос*, 
джинджифил*, синап*, лют червен 
пипер*, сминдух*, черен пипер*. 
*От контролирано био производ-
ство.

Хималайска 
кристална сол
Гурме класа

Хималайска 
кристална сол
Едри кристали250

лв./250гр. 250
лв./250гр.

Черна Хималайска 
кристална сол
Гурме класа 420

лв./250гр.

Лампа от 
хималайска сол

2195
лв.

-20%



„Хеликон” Ви улесняВа 

да пазаруВате чрез CellumPay

смартфонът е ноВият портфейл

книжарници „Хеликон”  Ви предлагат 
още един удобен начин да купуВате 
книги. бъдещето на мобилните 
разплащания - системата CellumPay, 

Вече е достъпна В българия за клиентите на 
компанията. благодарение на нея можете 
да плащате купените книги и други стоки 
през Вашия смартфон. иноВацията се 
прилага за пърВи път В книжарския бранш 
от „Хеликон”.
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Бъди Магелан! 
Открий света 
на новините с 
MAGELANDO 
от твоя смартфон! 
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