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С годините започнах да разбирам и оценявам многобройните 
аспекти на използването на златото – артистично, култур-
но, икономическо и индустриално...
Но всичко това бледнее, когато се сравни с функцията му на 
пари още от древността, като актив тогава, когато вече 
няма други възможности за оцеляване, и като уникален запас 
със собствена стойност. Майкъл Дж. Косарес

ABC на инвестирането в злато: Как да 
запазите и умножите богатството си
Майкъл Косарес 
изд. “Locus”
200 стр., 24,00 лв.
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Журито на литературната награда за нова 
българска художествена проза „Хеликон” 

проведе първото си официално заседание за 2013 
година и определи зимните номинации. След близо 
два часа обсъждане и спорове Кристин Димитро-
ва, Калин Донков, Бойко Ламбовски, Андрей Заха-
риев и Юри Лазаров избраха за зимни победители 
„Разкази” на Людмил Тодоров (издателство „Жа-
нет 45”), „Кучета под индиго” на Чавдар Ценов 
(издателство „Рива”) и „Студентът по хармония 
(балада за Виктор Пасков)” на Красимир Дамянов 
(издателство „Сиела”). Тази година председател 

на журито е писателят Калин Донков, а поетът 
Бойко Ламбовски влиза на мястото на Йордан 
Ефтимов.

Регламентът на наградата „Хеликон” позво-
лява три номинации на сесия, а от дванайсетте 
номинирани книги орлето на Евгени Кузманов 
получава само една. Но творбите, които са били 
отбелязани от журито в обсъжданията, имат 
своите шансове и в други сесии. Този път това 
бяха „Думите” на Богдан Русев (издателство 
„Обсидиан”), „Нощта на удавниците” на Стефан 
Кисьов (издателство „Безсмъртни мисли”).

Зимни номинации 
за наградата “Хеликон”

РазКазИ
Людмил Тодоров

КучеТа под 
ИндИго
чавдар Ценов

СТуденТъТ по 
хаРмонИя
Красимир 
дамянов



българибележити
имената, които всеки българин трябва да знае!

Поредицата Представя:

10-те богато илюстрирани тома с твърди корици 
на поредицата, събрани в 3 луксозни фолирани 
кутии.
Всеки комплект – с 33% отстъпка от цената на то-
мовете в него

 Над 300 достойни българи от древността до 
наши дни
 Легендарни герои, владетели и държавници
 Велики пълководци и революционери
 Духовни водачи и будители
 Нови открития и неизвестни факти
 Над 1200 илюстрации от наши и световни 
музеи

симо андонов

мастилени 
петна
Осем - числото на просперитета. 
Осем разказа в едно произведение.
Два коренно различни персонажа. 
Единият върви по пътя, от който 
другият вече се връща.
Младеж, израснал в социален дом, 
търсещ отговори от майка си, 
която го е изоставила.
И неумеещ да се радва на живота 
човек, чието най-голямо наказание 
е това, че се е оженил за жена си.
Смисълът на любовта, изкуството, 
омразата, прошката и откровеност-
та в техните съдби...
Но за да намерят правилния път, 
първо трябва да намерят себе си...
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класации февруари

художествена литература нехудожествена литература
Любов
елиф Шафак
егмонт България

Най-богатият човек 
във Вавилон
джордж с. Клейсън
Skyprint

Петдесет нюанса сиво
е л джеймс
Бард

Мързеливата Богданка 
(Готварски рецепти)
Богдана Карадочева
жанет-45

Невинните
дейвид Балдачи
обсидиан

Комитетът 300. 
Най-строго пазената 
тайна в света
д-р джон Коулман
ера

Отразена в теб
силвия дей
софтПрес

69 съвета за секс
наталия Кобилкина
софтПрес

Аз преди теб
джоджо Мойс
хермес

Пътят на щастието
хорхе Букай
хермес

Черно мляко: За писа-
нето, майчинството и 
харема вътре в нас
елиф Шафак
егмонт България

География на 
блаженството
ерик уайнър
Фабер

Помощ, простете
Фредерик Бегбеде
Колибри

Радикална еврейска 
енциклопедия
Петър волгин
изток-Запад

На изток от рая
джон стайнбек
Колибри

Лечебният код
д-р алекс лойд, д-р Бен 
джонсън
хермес

Светлинка в нощта
никълъс спаркс
ера

Хилядолетната лъжа
Ян ван хелсинг, 
Щефан ердман
дилок

Френски уроци
Питър Мейл
Гурме Пи си ти оод

Монахът, който продаде 
своето Ферари
робин Шарма
екслибрис

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

ново остава нагоре надолу връща се

1490
лв. 1199

лв.

300
лв.

1500
лв.

1500
лв.

1495
лв.

1800
лв.

1200
лв. 1499

лв.

1800
лв. 1195

лв.

1400
лв. 2300

лв.

1400
лв. 1000

лв.

Март го възприемаме като 
стихия от традиции. Понеже 
все сме в навечерието на нещо и 
тръпнем в очакване за промяна, 
празнуваме. една драма, припо-
зната като национален празник; 
една политическа кауза преди 
век – като ден на жените. а 
пролетта настъпва, да оправдае 
хаоса.

Книга в името на разума 
наричам този сборник. именно 
заради заглавието – “винаги ще 
има варвари”, което съдържа 
утеха и сарказъм.историческа 
публицистика, обхванала проце-
сите по света в контекста на 
едно преодоляване. варварство-
то не като представа за агресия 
от края на античността и 
началото на средновековието, а 
като мигновена воля за смисъл, 
макар опроверган с всеки след-
ващ етап на цивилизованост. 

не сме единствени и непов-
торими в развитието си, нито 
в позицията на жертва, дори в 
гибелната национална полити-
ка. “ние” срещу “тях” обуславя 
манталитет, отдавна завладян 
от  “варвари”. За него в сегашно 
време говорят тези статии. 
жонглирането с факти, имена 
и дати, характерно за проф.
андрей Пантев, интелигентният 
есеистичен стил и умерен тон 
към  ситуации, в които трябва 
да се крещи, правят четивото 
необходимост. 

По-голяма от една червена 
роза, забита в жест на еуфория 
по повод нечие завоевание.

К н иж аря т 
п ре п о р ъ ч в а

Мъжко време

1290
лв

1495
лв.

1599
лв.

1700
лв.

1699
лв.

ЛюдМиЛА еЛеНКОВА 
хелиКон-БълГариЯ



нови заглавия

Ще бягаш ли с мен?
Давид Гросман
изд.: Алтера
брой стр.: 400
цена: 20.00 лв.

Жестокият пръстен
Джеймс Дъглас
изд.: Бард
брой стр.: 416
цена: 15.99 лв.

Съчинения в 12 
тома Т.2: Комедии & 
Трагедии 1
Стефан Цанев
изд.: Жанет-45
брой стр.: 456
цена: 17.00 лв.

Тази любов
Ян Андреа
изд.: Прозорец
брой стр.: 152
цена: 10.00 лв.

Платото (Антиутопичен 
роман)
Владимир Свинтила
изд.: Кибеа
брой стр.: 168
цена: 10.00 лв.

Супертъжна истинска 
любовна история
Гари Щейнгарт
изд.: Колибри
брой стр.: 342
цена: 18.00 лв.

Съчинения в 12 тома 
Т.1: Поезия 1956-2012
Стефан Цанев
изд.: Жанет-45
брой стр.: 532
цена: 17.00 лв.

Сибирски уроци за 
живота, любовта и 
смъртта
Ханс Висема
изд.: Кибеа
брой стр.: 304
цена: 16.00

Забележителната „Шахматна 
новела” от Стефан Цвайг е 

написана  между 1938 и 1941 г., 
докато авторът е в изгнание в 
Бразилия. Това е последната му и 
най-известна творба. Първото 
издание излиза на 7 декември 
1942 г. в Буенос Айрес в много 
ограничен тираж – едва в 300 
екземпляра. В Европа е издадена 
година по-късно в Стокхолм, а 
първият превод на английски 
език е в Ню Йорк. В Германия 
книгата излиза едва през 1974 
г. в джобен формат с меки 
корици и веднага се превръща в 
бестселър. Продадени са над 1,2 
млн. бройки. 

Сюжетът на новелата се 
развива на голям презокеански 
параход, който в полунощ от-
пътува от Ню Йорк за Буенос 
Айрес. Сред тълпата е гросмай-
сторът Мирко Чентович. Све-
товният шампион по шахмат е 
особен човек – макар и израснал 
сирак, останал неук, без да 
може да чете и пише, и научил 
се да играе автоматично, той 
от дълго време е непобедим. 
Твърде надменен, Чентович не 
обича аматьорите и играе само 
срещу хонорар. Пасажерите на 
парахода са доста съблазнени от 
възможността всички вкупом 
да премерят сили с непобедимия 
гросмайстор. Най-ентусиазира-
ният сред тях се оказва доста-
тъчно платежоспособен, за да 
предизвика Чентович. Макко-
нър, шотландец, инженер по 
подземни съоръжения, спечелил 

цяло състояние от пробиване 
на нефтени кладенци в Кали-
форния, не би могъл да пропусне 
възможността да премери сили 
срещу гения на шахмата.

Новелата изследва психо-
логическите дълбочини на два 
коренно различни свята. Све-
тът на д-р Б., прекарал месеци 
в изолация и под психическия 
тормоз на Гестапо, се сблъсква 

с повърхностния свят на бога-
тите пасажери. При появата 
на д-р Б. играта придобива 
маниакален характер, превръща 
се в болестно състояние. Сама-
та игра на шах не е основната 
тема, правилата и тактиките 
са фонът на човешките и меж-
дуличностните проблеми.

оследната творба 
на ЦвайгП

Шахматна новела
Стефан Цвайг

изд. “Enthusiast”
88 стр., 10,00 лв.

“Шахматна новела”

Enthusiast представя
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Стефан Цвайг (1881-1942)  
е австрийски писател, роден 

на 28 ноември 1881 г. във 
Виена в еврейско семейство на 

заможен фабрикант. Цвайг е 
един от първомайсторите на 
австрийската психологическа 

новела. Освен това си спечелва 
световна слава като есеист и 
автор на културно-историче-

ски биографични творби.
Когато започва Втората 

световна война, писателят 
поема пътя на емиграцията, 

преселва се в Ню Йорк (1940), 
а после в Бразилия (1941). В 

бразилския град Петрополис 
пише „Шахматна новела” - и от 

отчаяние заради гибелта на 
европейската култура след на-

шествието на „кафявата чума” 
се самоубива заедно с жена си 

през февруари 1942 г.



нови заглавия

Джулиет гола
Ник Хорнби
изд.: Алтера
брой стр.: 352
цена: 18.00 лв.

Ловен сезон
Линда Хауърд
изд.: Тиара Букс
брой стр.: 368
цена: 13.99 лв.

Гробовни тайни
Саймън Бекет
изд.: СофтПрес
брой стр.: 320
цена: 15.00 лв.

Спасителя
Ю Несбьо
изд.: Емас
брой стр.: 534
цена: 15.00

Третият гроб отсреща
Даринда Джоунс
изд.: Ибис
брой стр.: 324
цена: 12.90 лв.

Животът в 333 
страници (Избрана 
лирика) + CD: 
Превърнах те в песен
Огнян Георгиев
изд.: ИК “Списание 
Пламък”
брой стр.: 344
цена: 20.00 лв.

Портретът на един 
шпионин
Даниъл Силва
изд.: Хермес
брой стр.: 448
цена: 14.95 лв.

Обречените да умрат 
те поздравяват 
(Древноримски 
загадки)
Данила Комастри 
Монтанари
изд.: Труд
брой стр.: 264
цена: 11.99 лв.

След успеха на първия роман от Елизабет Чандлър издателство 
„Ентусиаст добавя към поредицата Enthusiast Teen’s Books - Раз-

личните книги за тийнейджъри, второто заглавие от трилогията 
на авторката – „Силата на любовта”. „Целуната 
от ангел” се радва на успех сред тийнейджърите у 
нас и те с нетърпение очакват неговото про-
дължение. Втората част е прекрасна смесица от 
мистерия, трилър, съспенс и романс с паранормал-
ни елементи - ангелите. Романът разглежда всички 
теми, които вълнуват подрастващите: любовта, 
приятелството, предателството, семейството и 
взаимоотношенията с родителите, доверието, за-
крилата, мечтите, смъртта и животът след нея. 

Елизабет Чандлър продължава историята точ-
но от където свършва първата част. В „Силата на 
любовта” действието се развива много по-бързо и 
интензивно и сюжетът се заплита още повече. 

Историята за любовта отвъд живота между 
Тристан и Айви развълнува милиони тийнейджъ-
ри по цял свят, като им предложи тема, станала 
много популярна в последно време като антипод на 
вампирските и страховитите готически истории – 
ангелите хранители.

Силата на любовта

Силата на любовта
Елизабет Чандлър
изд. “Enthusiast”

176 стр., 12,00 лв.

След успеха на първата книга  на пазара е и второто издание на 
стилния албум, представящ 10-годишната творческа работа на 

топкоафьора Жоро Петков – „Косата днес 02”. Луксозното издание 
ни разхожда из десетилетията с най-емблематичните за своето 
време модни икони, вълните от 40-те, бъдещето в естетиката 
на азиатското изкуство и изумителното разнообразие в мъжките 
прически. Книгата е предназначена както за фризьори, които искат 
да надградят уменията си, така и за всички чита-
тели, представяйки им нови и различни идеи как 
да изразят себе си...

Акцентите, които Жоро Петков, са мъжките 
коси,  прическите от 20-те и 80-те, нимфите, 
бретоните и мощно навлизащите азиатски и аф-
рикански стилове. Отделните раздели в книгата 
са представени с професионалните  фотографии 
на Александър Осенски, Васил Германов, Георги 
Андинов, Диляна Флорентин, Златимир Араклиев 
и Костадин Кръстев – Коко. И не на последно мяс-
то e частта Стъпка по стъпка, в която нагледно 
е представено как сами да си направим стилна 
прическа. Стъпка по стъпка са показани всички при-
лежащи техники и трикове на професионалиста. 
„Косата днес 02” е двуезичен албум (на български 
и английски език), който ни предлага селекция от 
актуалните за сезона прически.

Косата днес 02

Косата днес 02. Стъпка по 
стъпка с Георги Петков

Георги Петков
изд. “Enthusiast”

112 стр., 20,00 лв.

Enthusiast представя
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нови заглавия

Дама, поп, асо, 
шпионин
Джон Льо Каре
изд.: Колибри
брой стр.: 392
цена: 16.00 лв.

Ако ти си отидеш за 
миг: Историята на 
една непозволена 
любов
Евтим Евтимов
изд.: Персей
брой стр.: 160
цена: 14.99 лв.

Възгледите на един 
клоун
Хайнрих Бьол
изд.: Фама
брой стр.: 248
цена: 14.00 лв.

Теория на всичко. 
Стихотворения
Станислава Станоева
изд.: Жанет-45
брой стр.: 120
цена: 11.00 лв.

В хиляда и една нощи
Тахир Шах 
изд.: ИК Барака
брой стр.: 400
цена: 15.85 лв.

Това фалшиво танго
Селим Илери
изд.: Весела Люцканова
брой стр.: 352
цена: 15.00 лв.

Кървавото евангелие
Джеймс Ролинс, 
Ребека Кантрел
изд.: Бард
брой стр.: 592
цена: 15.99 лв.

Епиграми
Васил Станилов
изд.: Фама
брой стр.: 112
цена: 5.00 лв.

Интересът към Лев Толстой 
и „Ана Каренина” е посто-

янен. Филмовата индустрия 
непрестанно черпи вдъхновение 
от образите и проблемите в 
„Ана Каренина”, които са все 
още актуални и продължават да 
вълнуват читатели от различ-
ни възрасти и общества. 

Най-новата адаптация, от-
личена с цели четири номинации 
„Оскар”, е дело на сценариста 
Том Стопард („Влюбеният 
Шекспир”), който представя 
по неповторим начин романа на 
Лев Толстой. Филмът, който 
тръгна по българските кина на 
1 март, дава бляскава и пищна 
нова визия на една епична лю-
бовна история, пречупена през 
погледа на известния режисьор 
Джо Райт. Това е третата 
поредна продукция, плод на 

общите усилия на номинирана-
та за „Оскар” актриса Кийра 
Найтли и продуцентите Тим 
Беван, Ерик Фелнър и Пол Уеб-
стър, които заедно реализираха 
„Гордост и предразсъдъци” и 
„Изкупление”. Актрисата споде-
ля, че ролята на Каренина е била 
истинско предизвикателство 
за нея и е най-трудният образ, 
в който е влизала досега. „Това е 
най-трудното нещо, което съм 
правила, но се получи брилянт-
но. Толстой е истински гений 
и мисля, че причината тази 
книга да е класика, е, че образите 
в нея са сложни и въплъщават 
най-доброто и най-лошото от 
човешката природа”. Партньо-
ри на Найтли в екранизацията 
са Джъд Лоу, Арън Тайлър-Джон-
сън, Матю Макфейдън, Кели 
Макдоналд и други.

Кръгозор представя
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езсмъртният 
роман

“Ана Каренина”

Б

Ана Каренина
Лев Николаевич Толстой 

изд. “Кръгозор”
864 стр., 29,00 лв.

„Ана Каренина” е роман на Лев Толстой, 
който отразява трагичната любов между Ана 
Каренина, омъжена жена, и офицера Вронски. 
Публикуван е в осем части последователно 
през 1873—1877 година в периодично руско изда-
ние; първото цялостно книжно издание е от 
1878 г. и се състои от 864 страници. Романът 
е безспорно един от най-сериозните в цялата 
световна литература, тъй като представя 
същността и последствията от най-висшата 
духовна човешка ценност - любовта. Много 

малко са авторите, които могат така май-
сторски да представят любовния живот на 
едно руско съсловие. Считан е от мнозина за 
най-добрият роман на всички времена. Ново-
то издание на „Кръгозор” е прередактирано и 
излиза в два тома. Преводач е Иван Жечев.

Кийра Найтли – новата Ана Каренина



нови заглавия

Не се влюбвай 
привечер
Валентин Пламенов
изд.: Сиела
брой стр.: 200
цена: 12.00 лв.

Ледовете се топят
Илия Троянов
изд.: Сиела
брой стр.: 140
цена: 12.00 лв.

Небесна сянка
Дейвид С. Гойър, 
Майкъл Касът
изд.: Бард
брой стр.: 464
цена: 17.99 лв.

Без милост
Люк Дилейни
изд.: Бард
брой стр.: 448
цена: 15.99 лв.

Уравненията на 
живота
Саймън Мордън
изд.: Колибри
брой стр.: 288
цена: 16.00 лв.

Мемоарите на една 
кучка
Франческа Петрицо
изд.: Сиела
брой стр.: 232
цена: 12.00 лв.

Комбинаторът
Винс Флин
изд.: Ера
брой стр.: 384
цена: 15.00 лв.

Песнопение Книга 
втора от Псалмите на 
Исаак
Кен Сколс
изд.: Бард
брой стр.: 416
цена: 17.99 лв.

Огромният интерес към 
увлекателните книги на 

Питър Мейл, посветени на 
Франция, хубавата храна и до-
брото вино, за щастие доведе 
до отпечатването от Gourmet 
Publishing на второто българ-
ско издание на вкусния и весел 
пътешественически дневник 
„Френски уроци”.

Французите празнуват 
храната и виното повече от 
всички други нации. В книгата 
си „Френски уроци” бившият 
английски рекламист Питър 
Мейл, влюбен до уши във Фран-
ция, ни заразява с ентусиазма на 
французите към всичко свързано 
с вкуса и аромата, с дегустации-
те, с ресторантите и изобщо с 
невероятната гастрономическа 
култура на Франция. 

Авторът ни повежда на 
приключенска обиколка из 
родината на висшата кухня с 
нож, вилица и тирбушон, чрез 
разказа на млад англичанин, 
който привикнал към прослову-
тите британски fish and chips 
остава заслепен и омагьосан 
от емблемите на френската 
гастрономия: охлюви, жабешки 
бутчета, миризливи сирена, уни-
кални хлябове и легендарни вина. 
Бива поразен и от маниерите и 
маниите на французите по от-
ношение на храната и виното. 

Радостното пътуване из 
вкусните френски празници за-
почва с първото съприкоснове-
ние до същината на френската 

традиция: „При първата хапка 
френски хляб с френско масло 
моите вкусови рецептори, 
заспали до този миг, получиха 
истински спазъм.” 

Малки провинциални рес-
торанти и прочути заведения 
със звезди от „Мишлен”, шумни 
селски пазари, литургия в чест 
на трюфела, маратон през леген-
дарните лозя на Бордо, панаир 
на прочутите пилета от Брес – 
това са само част от аван-
тюрите, които ви очакват 
на страниците на тази книга. 
И ако някога сте си задавали 
важни въпроси, като например 
каква е тайната на съвършения 
омлет, как се става инспектор 
на най-престижния кулинарен 
гид в света и кое е най-аромат-
ното френско сирене, най-после 
ще намерите отговори.

„...Да избереш едно-един-
ствено сирене от стотици за 
повечето от нас е сред малките 
предизвикателства в живота. 
Но не и за Садлър, или поне не 
този път. Веднъж озовал се 
в магазина, носът му започна 
да проучва невидимата, но 
ароматна мъгла, стелеща се над 
изложените сирена. С наведена 
глава, полузатворени очи и 
потрепващи ноздри, той бе 
привлечен сякаш от съдбата 
от особено настойчив аромат. 
Идваше от закръглен ръждиво-
оранжев диск, чиято преливаща 
плът се придържаше от пет 
ленти от листа на папур: 

сирене от Ливаро, известно 
сред почитателите му като le 
colonel (заради петте ленти) и 
с репутацията на едно от най-
миризливите в света.

Садлър се влюби…”
Надарен с любознателност, 

наблюдателност и фино чув-
ство за хумор, Питър Мейл е 
най-добрият водач в едно вкус-

но пътуване, пълно с открития 
и изненади, в което се науча-
ваме, че въпреки закачливата 
ирония и лекия тон, някои неща 
определено трябва да се взимат 
насериозно, като например 
радостта от живота.

Гурме Пи Си Ти представя
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кусното пътуване 
с Питър Мейл

“Френски уроци”

В

Френски уроци: Приключения 
с нож, вилица и тирбушон

Питър Мейл 
изд. “Гурме Пи Си Ти ООД”

230 стр., 14,00 лв.



нови заглавия

Нация, държава и 
институции. Студии и 
статии
Лъчезар Стоянов
изд.: Гутенберг
брой стр.: 454
цена: 17.00 лв.

Как да преодоляваме 
тревогата и стреса
Дейл Карнеги & As-
sociates
изд.: Колибри
брой стр.: 152
цена: 12.00 лв.

Постигане на 
висшите светове
Михаел Лайтман
изд.: Бард
брой стр.: 368
цена: 14.99 лв.

Как да израснем 
духовно и да се 
радваме на живота
Д-р Джоузеф Мърфи
изд.: СофтПрес
брой стр.: 352
цена: 14.99 лв.

За властта и човека
Николо Макиавели
изд.: Фама
брой стр.: 136
цена: 10.00 лв.

Пътища на духа 
(Малка антология 
на основни тибетски 
текстове)
Матийо Рикар
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 326
цена: 17.00 лв.

Недалеч и неотдавна
Иван Гарелов
изд.: Труд
брой стр.: 414
цена: 14.99 лв.

Силата на 
самоувереността
Брайън Трейси
изд.: Обсидиан
брой стр.: 230
цена: 14.00 лв.

Защо най-богатият човек 
в света е роден под зна-

ка Скорпион? Защо 12% от 
богатите празнуват рожденния 
си ден между 23 август и 22 сеп-
тември? Дали това, че Девите 
са трудолюбиви, внимателни 
към детайлите и притежават 
аналитичен ум, е единстве-
ното, което е необходимо за 
успешен бизнес? Коя е причина-
та само 6% от хората, родени 
под знака Стрелец, да забога-
тяват, защото повечето от 
тях са неорганизирани и повече 
от всички други разчитат на 
късмета си?

 Всеки човек поне веднъж в 
живота си се е замислял защо 
някои хора са богати, а други не. 
Как да забогатеем? Как да про-
меним начина си на мислене и да 
разберем как се става богат? Как 
да разберем кои са нашите най-
силни страни и таланти?

Много хора, които работят 
за себе си или свободна профе-

сия, получават парите си благо-
дарение на талантите си. Но 
в същото време много от тях 
не знаят, че това е заложено в 
техните хороскопи. 

Матрицата на успеха е 
зашифрована в рождената ни 
карта и за нас е много важно да 
знаем как да се възползваме от 
нея. Повечето хора не знаят, че 

в хороскопите си имат уника-
лен потенциал, който може да 
им донесе, освен успех, и пари.

Това е свързано с въздейст-
вието на определени домове в 
хороскопите ни, с влиянието на 
планетите на парите - Плутон, 
Венера, Юпитер или Марс.

“Матрицата на успеха”

24 квадрата представя
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ак да станем богатиК

Матрицата на успеха - 
Предопределено ли е?

Марияна Добранова 
изд. “24 квадрата” ООД”

230 стр., 18,00 лв.

Марияна Добранова е ро-
дена в Пловдив, зодия Скор-

пион. Преди години приятел-
ка й подарява първата книга 

за зодии, тогава Марияна 
все още не знае, че един ден 

астрологията ще стане 
нейна професия. Запознава 

се с известния астролог 
иван Станчев (1968-2007), 

става една от най-добрите 
му ученички и това променя 

живота й. автор е още на 
книгите „Мъдростта на 

Зодиака-Как да продължим в 
Ерата на водолея”, „обичам 
те според зодията”, „Зодии 

на вкус” и „Зодии на път”, 
“2012-та Plan B: Как да про-

дължим в Ерата на водолея”.



нови заглавия

Материалът на мисълта
Стивън Пинкър
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 614
цена: 35.00 лв.

Войната. Кратка 
история
Джереми Блек
изд.: Рива
брой стр.: 198
цена: 14.00 лв.

Световната 
конспирация
Дейвид Айк
изд.: Бард
брой стр.: 1024
цена: 24.99 лв.

История на Мюнхен
Жан-Пол Блед
изд.: Рива
брой стр.: 288
цена: 18.00 лв.

Ръководство по 
ангелска терапия
Дорийн Върчу
изд.: Аратрон
брой стр.: 275
цена: 13.00 лв.

Гръцките 
интелектуалци и 
тракийският свят
Димитър Попов
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 512
цена: 24.00 лв.

Психозите. Приносите 
на лаканианската 
психоанализа 
(Сборник с текстове)
изд.: Сиела
брой стр.: 134
цена: 10.00 лв.

Великата тайна ГРААЛ
Явор Въжаров
изд.: Труд
брой стр.: 198
цена: 11.99 лв.

Интелигентен, съблазните-
лен и чувствен, „Прегре-

шения” бележи раждането на 
талантлив разказвач. Героите 
са пленително реални, чув-
ствата – дълбоки и гибелни, 
атмосферата е бляскава, а 
болката от предателствата – 
неизмерима. Дюбоу обогатява 
романа с неподозирани нюанси 
и го преобразява от обикновен 
разказ за една разрушена връзка в 
отличаваща се история, която 
виртуозно докосва най-съкрове-
ните струни на душите ни.

Те са съвършената двой-
ка. Той е известен писател и 
привлекателен мъж, тя – богата 
наследница и олицетворение на 
идеалната жена. Хари и Мади 
Уинслоу имат всичко – успех, 
пари, талант, страстна любов 
и прекрасен малък син. 

Младата Клеър случайно 
попада в бляскавия им живот, 
низ от коктейли, остроумни 
разговори и срещи с приятели в 
лятната им вила. Хари и Мади 
я приемат с отворени обятия. 
Копнежът й да бъде като тях, 
нежеланието й да се завърне 
към предишния си обикновен 
живот и неудържимото привли-
чане, което изпитва към Хари, 
запалват огъня на безразсъдна 
авантюра. Който без угризения 
опожарява всичко по пътя си.

С прецизност, изящество 
и замах Чарлс Дюбоу изтъкава 
свят от страст и разкош, кой-
то фино и деликатно напомня 

на „Великият Гетсби”. В този 
свят любовта се превръща в 
оправдание и в отговор на всич-
ки проблеми, прегрешенията 
опустошават съдби, а послед-
ствията разрушават изцяло 
един щастлив живот. Арогант-
но. Неминуемо. Безвъзвратно.

Чарлс Дюбоу работи три 
години върху „Прегрешения”. 

Пише романа заради здраво-
словни проблеми. Преди това 
е работил върху няколко книги, 
които обаче не се публикувани. 
Мечтаел е да стане художник, 
но прави кариера като журна-
лист във „Форбс” и „Бизнес-
уик”. Роден е в Ню Йорк.

вят от страст 
и разкош

“Прегрешения”

С Безгрижните години на  Хари 
Енгстръм-Заека са отми-

нали. Импулсивният бивш 
спортист се е превърнал в зрял 
мъж. Но неговото търсене не 
е приключило, а бягството 
отдавна е невъзможно. Сега 
Хари е оставил света шеметно 
да се върти около него, докато 
той се опитва да остане здраво 
стъпил на земята. Завладян 
от усещането, че няма какво 
повече да загуби, той открива 
свободата, за която е копнял 
преди години. Тя го плаши и го 
изкушава, заставя го да направи 
своя избор и да поеме последи-
ците.

Джон Ъпдайк е носител на 
многобройни отличия, сред 
които и наградата „Пулицър”. 
За поредицата си с главен герой 
Заека самият той казва, че е 
„хроника на съдбата на моя 
герой и нашата страна.” 

Заека се 
завръща

Заека се завръща
Джон Ъпдайк

изд. “Ера”
416 стр., 15,00 лв.
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Ера представя

Прегрешения
Чарлс Дюбоу

изд. “Ера”
14,00 лв.



нови заглавия

Самочувствието
Д-р Роб Йънг
изд.: Сиела
брой стр.: 274
цена: 13.00 лв.

Книга за депресиите
Мери Елън Коупланд
изд.: Лик
брой стр.: 424
цена: 22.00 лв.

Ще го срещнеш ли 
някога...
Райън Браунинг 
Касадей, Джесика 
Касадей
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 282
цена: 14.00 лв.

Извисяване
Даяна Купър
изд.: Аратрон
брой стр.: 240
цена: 11.00 лв.

Завоите на 
българската история
Валентин Бояджиев
изд.: Сиела
брой стр.: 248
цена: 14.00 лв.

Ерата на немислимото
Джошуа Купър Реймо
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 286
цена: 14.90 лв.

Малките принцове
Конър Гренън
изд.: Хермес
брой стр.: 312
цена: 14.95 лв.

Живата истина (Студии 
за България)
Павел Милюков
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 292
цена: 14.00 лв.

През януари 2009 г. има 
демонстрации в центъра 

на Рейкявик. Според една малка 
група протестиращи те са 
твърде мирни и спокойни и 
недостатъчно буйни и яростни. 
Напиват се заедно, а след това 
излизат на улиците, където на-
падат и случайно убиват банкер, 
бивш приятел на един от тях. 
Смъртта официално е предста-
вена като самоубийство. 

Осем месеца по-късно висо-
копоставен исландски банкер 
е убит в Лондон. Детектив 
Магнус работи с британската 
полиция по случая. Той откри-
ва връзка между смъртта на 
двамата банкери. Става ясно, че 
има заговор да се убиват хората, 
върху които исландците сто-
варват вината за икономиче-
ската криза в тяхната страна. 
Магнус трябва незабавно да раз-

крие конспираторите, преди да 
убият отново.  Междувременно 
Магнус прави и неприятни 
разкрития за своето исландско 
семейството, които го отвеж-
дат няколко поколения назад. 
Свързано ли е това със смъртта 
на неговия баща в Масачузетс, 
когато Магнус е бил студент?

“66 градуса северна ширина”

а ход е детектив 
МагнусН

ProBook представя
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66 градуса северна ширина
Майкъл Ридпат 
изд. “ProBook”

476 стр., 14,99 лв.

Когато авторката на 
най-мразената клюкарска 

рубрика в Ню Йорк, Касиди 
Таун, е открита мъртва, Хийт 
се изправя срещу най-различни 
заподозрени, всеки от които 
има сериозен мотив да убие 
най-безскрупулната светска хро-
никьорка в Манхатън. Разследва-
нето обаче се усложнява, когато 
Ники отново се натъква на 
известния журналист Джейми-

сън Руук. Предвид скорошната 
им раздяла, тя предпочита да 
избегне болезнените емоции, но 
привлекателният остроумен 
писател също е замесен в случая 
и това я принуждава все пак да 
се съюзи с него. Неразрешеният 
романтичен конфликт и сексу-
алното напрежение между тях 
пораждат искри, докато Хийт 
и Руук се впускат в търсене на 
убиеца сред знаменитости и 

гангстери, певици и прости-
тутки, професионални спорти-
сти и опозорени политици, а 
този нов експлозивен случай ги 
отвежда в един блестящ свят, 
изтъкан от тайни, фалшиви 
фасади и скандали.

убийствена жега

Убийствена жега
Ричард Касъл 

изд. “ProBook”
334 стр., 13,99 лв.



нови заглавия

Защо китайците не 
броят калориите
Лорийн Клисълд
изд.: Кибеа
брой стр.: 288
цена: 16.00 лв.

История на футбола
Пол Дичи
изд.: Рива
брой стр.: 504
цена: 28.00 лв.

Ръководство за 
оцеляване на 
младия татко
Скот Мактавиш
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 134
цена: 10.00 лв.

Богове, маймуни, 
хора... От Коломбо до 
Хималаите
Цвета Брестничка
изд.: Пан
брой стр.: 224
цена: 6.90 лв.

Трениране на успешни 
учители
Д-р Томас Гордън
изд.: Колибри
брой стр.: 408
цена: 16.00 лв.

Мехлеми срещу рака 
(Лечение с помощта 
на ботаниката)
Ингрид Нейман
изд.: Анхира
брой стр.: 416
цена: 20.00 лв.

Здравото дете: Съвети 
на детския лекар
Андрей Соколов; Юрий 
Копанев
изд.: Хомо Футурус
брой стр.: 272
цена: 12.00 лв.

Чесънът - 
вълшебникът, който 
може всичко
Росица Тодорова
изд.: Распер
брой стр.: 112
цена: 10.00 лв.

Проф. ГеорГи Петров

Тази книга е публикувана пре-
ди 90 години. В нея са преда-

дени разказите на няколко най-
заможни и уважавани граждани 
на късното Вавилонско цар-
ство за това, как са натрупали 
и запазили своето богатство. 
Техните истории (по думите 
на автора) са станали извест-
ни от записите върху глинени 
плочки, открити и разчетени 
почти три хилядолетия по-къс-
но. Описаните  в тях човешки 
отношения са били присъщи и 
на предишните епохи (трето 
– първо хилядолетие преди 
новата ера) в шумерските 
градове – държави, Старовави-
лонското царство и Древния 
Египет.  Свидетелство за тях 
са и първите писани закони 
от тези времена – на царете 
Липитищар от шумерския град 
Исин (1934 – 1924 г. преди н. е.), 
Хамурапи от Старовавилон-
ското царство (около 1755 г. 
преди н. е.)  и други. 

Правилата, които разумни-
те хора е трябвало да спазват 
при натрупване и съхраняване 
на своето богатство още в 
зората на човешката цивили-

зация, остават в сила и досега. 
Защото отразяват вътрешно 
присъщите закони на капитала. 
Тяхното грубо нарушаване беше 
една от причините за избухва-
нето на  финансова криза през 
2008 г. Стотици милиони хора 
по света продължават да стра-
дат от загубите и тежестите 
на сегашната криза. Всеки човек 
притежава някакво богатство 
в пари и имущество. Това е 
капитал, който може да бъде 
умножен, но може и да бъде загу-
бен. Познаването на законите 
на капитала и правилата за 
използването  му е едно от ус-
ловията за съхраняването му, а 
следователно и за оцеляването 
на собственика.

Основните правила, разка-
зани от няколко най-богати 
граждани на древния Вавилон са:

Първо, да имаш желание и 
воля да се трудиш упорито и 
да спестяваш за себе си една де-
сета от дохода, а други две десе-
ти да използваш за постепенно 
изплащане на дълговете си и 
лихвите по тях. Да контроли-
раш разходите си, за да може 
твоето семейство да живее с 
останалите седем десети.

Второ, да накараш твоите 
пари да се умножават, като ги 
влагаш в разумни и печеливши 
начинания, следвайки съветите 
на мъдри и опитни хора.

Трето, да не ламтиш за мно-
го големи, но несигурни печалби, 
защото рискуваш да загубиш 
всичко.  

Четвърто, да не влагаш 
всичките си пари на едно 
място.

Пето, да не се изкушаваш 
от обещанията на мошеници и 
изнудвачи за бързо забогатяване, 
разчитащи на неопитността 
ти.

За съжаление златните пари 
не съществуват, а Централни-
те банки и правителствата 

вече сами създават условия за 
инфлация, за надуване и спукване 
на кредитни и ценови балони в 
отделни държави и в световен 
мащаб. Личните, корпоратив-
ни и държавни дългове, които 
приближават или надминават 
100% от годишните доходи 
няма как да бъдат изплатени.

отзив
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инансовата мъдрост 
на времето

“Най-богатият човек във Вавилон”

Ф

Най-богатият човек във Вавилон
Джордж С. Клейсън

изд. “Skyprint”
168 стр., 11,99 лв.



„Когато бях на 12 и попитах баща ми какво значи „секс“, той се изчерви и ми донесе учебник по 
биология... Упорито четях за пчеличките, но така и не разбрах. Когато отново го попитах, 
той се разсърди и каза: „Когато пораснеш, ще научиш“.  
Днес смятам, че сексът е едно от най-силните и важни преживявания, заради които си за-
служава да живееш. Чрез секс всеки път осъзнавам и преоткривам себе си и искрено вярвам, че 
тези 69 съвета ще донесат повече свобода, повече разбиране и повече оргазми и на вас.“

НАТАЛИЯ КОБИЛКИНА
www.soft-press.com
www.natalia.bg



нови заглавия

Науката без досадните 
подробности
Иън Крофтън
изд.: Сиела
брой стр.: 336
цена: 15.00 лв.

Новото данъчно 
законодателство през 
2013 година
изд.: Труд и право
брой стр.: 654
цена: 32.40 лв.

Maple. 
Преобразувания, 
изчисления, 
визуализация
Йордан Тончев
изд.: Техника
брой стр.: 240
цена: 17.00 лв.

Поетика на 
съгласието и 
несъгласието
Йордан Ефтимов
изд.: Нов български 
университет
брой стр.: 320
цена: 14.00 лв.

Алиса в дигиталния 
свят
Алберт Бенбасат
изд.: Кралица Маб
брой стр.: 124
цена: 9.00 лв.

Преведе от...
Марин Бодаков
изд.: Панорама
брой стр.: 208
цена: 10.00 лв.

Графичен дизайн. 
Основни понятия на 
визуалния език
Антоанета Радоева
изд.: Славена
брой стр.: 124
цена: 25.00 лв.

Кратка пчеларска 
енциклопедия
Наско Кирилов
изд.: Еньовче
брой стр.: 320
цена: 20.00 лв.

AMG Publishing представя
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„Когато бях на 12 и попитах баща ми какво значи „секс“, той се изчерви и ми донесе учебник по 
биология... Упорито четях за пчеличките, но така и не разбрах. Когато отново го попитах, 
той се разсърди и каза: „Когато пораснеш, ще научиш“.  
Днес смятам, че сексът е едно от най-силните и важни преживявания, заради които си за-
служава да живееш. Чрез секс всеки път осъзнавам и преоткривам себе си и искрено вярвам, че 
тези 69 съвета ще донесат повече свобода, повече разбиране и повече оргазми и на вас.“

НАТАЛИЯ КОБИЛКИНА
www.soft-press.com
www.natalia.bg

от
къ

сГотови ли сте за тринайсетото умение 
на необикновената жена? Ето го и него: 

Не се водете от правила! Всички съвети, 
препоръки, принципи, които някога сте про-
чели (включително и в настоящата книга) 
или са ви били дадени от някой гуру, могат 
да ви вдъхновяват и променят, но не си ги 
налагайте! Нищо не убива спонтанността и 
красотата на живота повече от това да се 
опитваш да спазваш някакви идеалистични 
канони или да си разграфил щастието си на 
подточки. 

Нека ви се представя в тази своя светли-
на – аз съм лекуващ се експертохолик – имам 
правила за почти всичко в живота си (дори 
имам правило за реда на чистене у дома). Из-
бухвам пред дъщеря си и веднага в правилника 
ми се вписва: „Понижено умение да се вла-
дея”. Усещам как неспокойно се намествам 
на мястото си, докато любимият ми чете 
получен есемес късно вечерта и, хоп, ново 
правило: „Ревността е излишна”. Из целия 
ни дом има разпръснати листчета с все-
възможни „трябва” – да се науча да правя 
лазаня, да довърша проекта за флаерите 
до края на седмицата, да започна пак да 
се занимавам с йога, да работя усиле-
но над себе си... Мисля, че съм нямала 
период, през който да си кажа честно: 
единственото, което имам и трябва 
да правя в момента, е просто да се 
посветя на живота си. Просто да 
живея! 

През юли житейският ми път 
ми преподаде един от най-важните 
за мен уроци – забрави правилата и 
приеми свободата. Пълноценният 
живот е независим живот – не-
зависим от условности и рамки. 
Няма нищо лошо да знаеш накъде 
отиваш, да мечтаеш и да правиш 
планове, но нека времето, което 

си посветил на същинския живот, да е много 
повече. Пренаписвай собствения си правил-
ник всеки ден! Излизай от очертанията на 
игрището! 

Понякога минавай на червено към забране-
ни от теб неща. Бъди алогичен в ходовете 
си. Бъди интересен и непредсказуем съот-
борник. Животът е игра, чиито правила 
се измислят в 
движение!

амо за дами със 
стил

“Дневник на необикновената жена”

С

Дневник на 
необикновената жена

Моника Василева
изд. “AMG Publishing”

316 стр., 13,00 лв.

„Дневник на необикновената 
жена” е първата книга от 

поредицата „Жената и ней-
ната вселена”. Тази поредица 

е насочена към съвремен-
ната жена. Жената, която 
е уверена в себе си, справя 
се в бизнеса и професията, 

опитва се да жонглира с 
няколко задачи едновременно 

и често успява да го прави 
успешно, жена, която тол-

кова добре се адаптира към 
изискванията на външния 

свят, че понякога забравя за 
своите собствени потреб-
ности. В резултат на това 

често страдат тялото и 
взаимоотношенията й. Цел-

та на книгите в поредицата 
„Жената и нейната вселена” 

е да окуражи жените да се 
върнат към своята истин-

ска същност и да осъзнаят, 
че нуждата им от любов и 

възхищение не е женска при-
щявка, а очарование.

Моника ВасилеВа е от 
Варна. от 10 години работи 

като терапевт „тяло” и 
консултант по хранене и 

здравословен начин на 
живот. През 2010 г. излиза 

първата й книга – 
„Подари си желаното тяло”. 



нови заглавия

Руски народни 
приказки: Приказна 
съкровищница
изд.: СофтПрес
брой стр.: 112
цена: 5.99 лв.

Какво? Кой? Къде? 
Енциклопедия + игра 
на въпроси и отговори
изд.: Фют
брой стр.: 56
цена: 6.90 лв.

Ането
Ангел Каралийчев
изд.: Пан
брой стр.: 80
цена: 12.90 лв.

Криминалните 
загадки на Леонардо: 
Черната смърт
Алфред Бекер
изд.: Фют
брой стр.: 160
цена: 4.99 лв.

Черният заек
Филипа Ледърс
изд.: Артлайн Студиос
брой стр.: 36
цена: 15.00 лв.

Смърфовете. Моят 
първи картинен речник
изд.: Артлайн Студиос
брой стр.: 52
цена: 7.90 лв.

Фердо Мравката
Ондржей Секора
изд.: Лабиринт
брой стр.: 72
цена: 16.00 лв.

Любима книга за 
животните
изд.: Фют
цена: 8.90 лв.

Вълшебните герои  от любимите приказки 
оживяват в панорамните илюстрации и 
четенето на книгите се превръща.
в незабравимо преживяване. Разгърнете 
страниците и влезте в приказния свят! 495

лв.

стара цена 

1295
лв.

-62%
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Стойна Димитрова, известна 
като Преподобна Стойна или 
Стойна калугерята, е българска 
ясновидка и лечителка. Родена на 
9 септември 1883 година в село 
Хазнатар, Серско. На седемго-
дишна възраст се разболява от 
едра шарка, в резултат на което 
ослепява. След това се появяват 
ясновидските и лечителските и 
способности.

Филм за пророчицата Ванга, за 
нейните дарби и взаимоотно-
шения с хората.
За приятелството си с нея го-
ворят Светлин Русев, Любомир 
Левчев, Люба Гайгурова, Нешка 
Робева, Лили Иванова и др

„И това е България”. 
Aвтор и режисьор Стилиян 
Иванов, водещ Ивелина Хри-
стова. 8 000 години България 
е пазила спомен за първата 
протописменост в човешката 
история. Това е България не от 
учебниците и книгите.

Това не е просто биография 
на Вера Кочовска, а “настолна 
книга” за всеки, който иска да 
промени живота си и да почерпи 
сили от един силен дух.

-50%



Посвещавам тази книга 
на Дивата природа и на 

всичко, което тя обхваща, на 
паметта на Дейвид и на първи-
те директори на кенийските 
национални паркове, на моето 
семейство и на моите внуци, 
за да знаят какво беше едно 
време”, споделя Дафни Шелдрик. 
Тя е първата в света, която 
постига успех в отглеждането 
на новородени слончета в из-
куствени условия. Благодарение 
на голямата си обич и разбиране 
към животните, на годините, 
прекарани сред богатия живо-
тински свят на Кения, и на 
работата си по усъвършенства-
не на методите за отглеждане и 
хранене тя спасява безброй сло-
нове, носорози и други осироте-
ли животни от сигурна смърт. 
В тази трогателна и вълнуваща 
автобиографична книга Дафни 
разказва за изумителните си 
взаимоотношения със сираците, 
сред които са първата й любов, 
Буши, антилопа с влажни очи, 
малката мангуста джудже Рики-
Тики-Тави, неуморната птица 
тъкач Грегъри Пек, палавата 
зебра Хъпети и величествената 
слоница Елинор, чиято дружба 
с авторката продължава повече 
от четиридесет години. Тази 
книга обаче е също така вълшеб-
на и трогателна история за 
любовта между Дафни и Дейвид 
Шелдрик, известния управител 
на парка Цаво. Именно силната 
и страстна любов, изключи-

телните познания на Дейвид за 
природата и трагичната му и 
ранна смърт вдъхновяват Даф-
ни за многобройни дейности, 
сред които най-впечатляващо 
е основаването на световноиз-
вестния Тръст за диви живот-
ни „Дейвид Шелдрик” и на сиро-
питалището за диви животни 
в националния парк Найроби, 
където Дафни живее и работи 
и днес. Книгата описва не само 
неуморната борба на Дейвид 
и Дафни за 
прекратяване 
на бракони-
ерството и 
опазване на ди-
вите животни 
в Кения, но 
преди всичко 
тяхното 
умение да възприемат животни-
те като равни и да отглеждат 
питомците си така, че те да 
могат да се върнат в естест-
вената си среда. „Любовта ми 
Африка” е творба, изпълнена с 
обич, състрадание и хумор, коя-
то разказва за живота на една 
от най-забележителните жени в 
света. Дафни Шелдрик е родена 
и израснала в Кения. Заедно със 
своя съпруг Дейвид, легендарен 
управител на националния парк 
Източен Цаво в Кения, тя 
отглежда и лекува осиротели 
диви животни, представите-
ли на различни видове. След 
смъртта на Дейвид през 1977 г. 
Дафни придобива международ-

на известност благодарение 
на работата си с осиротели 
слонове и носорози. В памет на 
съпруга си тя основава Тръста 
за диви животни „Дейвид Шел-
дрик” с помощта на голямата 
си дъщеря Джил. Днес начело на 
тръста стои малката дъщеря 
на Дафни, Анджела. През 2001 г. 
Дафни Шелдрик е удостоена с 
кенийския „Орден на горящото 

копие”, през 2002 г. получава 
наградата на Би Би Си „За за-
слуги”, а през 2006 г. става дама 
командор на Ордена на Британ-
ската империя. Това е първото 
рицарско звание в Кения от 
l963 г., когато страната получа-
ва независимост.

Вакон представя
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а дивата природа 
от сърце

“Любовта ми Африка”

З

Любовта ми Африка
Дафни Шелдрик

изд. “Вакон”
496 стр., 16,00 лв.

Бъди Магелан! 
Открий света 
на новините с 
MAGELANDO 
от твоя смартфон 
и таблет! 

-50%



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

»Á‰‡ÚÂÎÒÚ‚Ó ì‘˛Úî

«‡ 9-14 „Ó‰ËÌË, 140ı200 ÏÏ, 320/272/304 ÒÚ.,
˜ÂÌÓ-·ÂÎË, ÏÂÍ‡ ÍÓËˆ‡, ÷ÂÌ‡: 16.90 Î‚.

¬ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ 2010 „. Ò˙Ò ì«Î‡ÚÌËˇÚ Ê˙Î˙‰î ≠
Ô˙‚‡Ú‡ ÍÌË„‡ ÓÚ ÚËÎÓ„ËˇÚ‡ Á‡ ƒÊ‡Í ¡ÂÌËÌ,
 ‡ÚËÌ  ÛÔ˙ ÔÂ˜ÂÎË ÔÂÒÚËÊÌ‡Ú‡ Ì‡„‡‰‡ ì¡ËÚî
Á‡ ÌÂÔÛ·ÎËÍÛ‚‡ÌË ‰ÓÚÓ„‡‚‡ ‡‚ÚÓË, Í‡ÚÓ ÛÒÔˇ‚‡ ‰‡
ÔÂ·ÓË ÍÓÌÍÛÂÌˆËˇÚ‡ Ì‡ Ó˘Â 21 000 Í‡Ì‰Ë‰‡ÚË.
—ÍÓÓ ÒÎÂ‰ ÚÓ‚‡ Úˇ ÒÂ ÔÂ‚˙˘‡ ÓÚ ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌ‡
Û˜ËÚÂÎÍ‡ (ÚÓ˜ÌÓ Í‡ÚÓ ‡‚ÚÓÍ‡Ú‡ Ì‡ ’‡Ë œÓÚ˙)
‚ ÔÓÔÛÎˇÌÓ ËÏÂ ÒÂ‰ Î˛·ËÚÂÎËÚÂ Ì‡ ÙÂÌÚ˙ÁË Ë
Ó·Ë˜‡Ì‡ ÔËÒ‡ÚÂÎÍ‡ ÓÚ ‰Âˆ‡Ú‡ ‚ ÏÌÓ„Ó ÒÚ‡ÌË. 

ΔË‚ÓÚ˙Ú Ì‡ ƒÊ‡Í ¡ÂÌËÌ ÒÂ ÔÓÏÂÌˇ ‚ ‰ÂÌˇ, ‚
ÍÓÈÚÓ ÚÓÈ Ì‡ÏË‡ ÁÎ‡ÚÂÌ Ê˙Î˙‰, ÒÍËÚ ‚
ÚÂ‚‡Ú‡. ÃÓÏ˜ÂÚÓ Ì‡‚ÎËÁ‡ ‚ Ò‚ˇÚ, Á‡ ˜ËÂÚÓ
Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ÌÂ ‰ÓÚÓ„‡‚‡ ‰ÓË ÌÂ Â ÔÓ‰ÓÁË‡ÎÓ.
ŒÍ‡Á‚‡ ÒÂ, ˜Â Ò˙˘ÂÒÚ‚‡Ú‡ Ú‡Ï „Ó Ó˜‡Í‚‡Ú
ÓÚ‰‡‚Ì‡. Õ‡Ë˜‡Ú „Ó »Á·‡ÌËˇ Ë Ó˜‡Í‚‡Ú ÓÚ
ÌÂ„Ó ‰‡ ÒÚÓË ÌÂ˘Ó „ÓÎˇÏÓ, ÌÂ˘Ó ‰Ó·Ó, ÔÓ‰‚Ë„...
ƒÊ‡Í Â ÒË„ÛÂÌ, ˜Â „Ó ·˙Í‡Ú Ò ‰Û„Ë„Ó. “ÓÈ ÌÂ Â
ÌËÚÓ ÒËÎÂÌ, ÌËÚÓ ÒÏÂÎ, ÌËÚÓ ÛÏÂÂ ÍÓÈ ÁÌ‡Â Í‡Í‚Ó.
 ‡Í Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡ Â »Á·‡ÌËˇÚ? ¿ Ë ÌËÍ‡Í ÌÂ ÏÛ
ÒÂ ËÒÍ‡ ‰‡ ÒÂ Á‡·˙Í‚‡ ‚ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ò ÌÂËÁ‚ÂÒÚÂÌ
Í‡È. ¬˙ÔÂÍË ÒÚ‡ıÓ‚ÂÚÂ ÒË ƒÊ‡Í Â¯‡‚‡ ‰‡
ÔÓÏÓ„ÌÂ Ì‡ Ò‚ÓËÚÂ ÌÓ‚Ë ÔËˇÚÂÎË Ë ÒÂ ‚ÔÛÒÍ‡ ‚
ÌÂ‚ÂÓˇÚÌÓ Ï‡„Ë˜ÂÒÍÓ ÔËÍÎ˛˜ÂÌËÂ.
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Книжарници „Хеликон” от-
ново ще изненадат своите 

клиенти на 25 март – денят, 
в който целият християнски 
свят чества Благовещение. Този 
ден е символ на светлината, 
отъждествяван е с идването 
на пролетта и новия живот. 
Денят, в който Дева Мария 
получава благата вест, че ще 
роди Спасителя, донесена й от 
Архангел Гавраил, се празнува 
тържествено от всички кни-
жарници „Хеликон” по тради-
ция.

Честванията на светото 
Благовещение в българската пра-
зничност като ден на майката 
и жената християнка, подменен 
в годините на тоталитариз-
ма, са дългогодишна кауза на 
„Хеликон”. 

И сега книжарите ще създа-
дат подобаваща атмосфера, 
която ще възроди изконния ден 
на християнската майка и жена. 
Всяка книжарница ще организира 
по свой начин честването на 
празника, като си запазва право-
то да изненада гостите си.

Според китайския 
хороскоп 2013 е го-
дината на Черната 
водна змия. За по-

томците на Конфу-
ций тя започна на 10 
февруари и буквално 
означава празник на 
пролетта. По този 
повод известният 
русенски художник 

Огнян Балканджиев 
направи жест към 
приятелите си от 
„Хеликон”, подаря-
вайки им картина, 

символизираща не-
разривната връзка 
между пролетта и 

книгата. Това стана 
на срещата на 

художника с ученици 
от ПЧУ „Леонардо 
да Винчи”, провела 

се в книжарница 
„Хеликон-Русе”.

Благовещение в „Хеликон”
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здраве

Хималайска 
кристална сол
Гурме класа 250

лв./250гр.

Хималайска 
кристална сол
Едри кристали 250

лв./250гр.

Черна Хималайска 
кристална сол
Гурме класа 420

лв./250гр.

Мелничка за 
хималайска сол 
черен пипер

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.

Финна 
келтска 

морска сол 599
лв./500гр.



1. Свалете апликацията CellumPay от Play Store или 
App Store на вашия смартфон безплатно.

2. Направете си регистрация на апликацията на 
вашия мобилен телефон като следвате стъпките, 
които апликцаията ви подканя да направите. Завър-
шете и последната стъпка, част от регистрационн-
ния процес – активиране на вашата дебитна и/или 
кредитна карта/и.

3. Сканирайте CellumPay QR кода чрез регистрирано-
то приложение, като изберете бутона  „QR“. След 

сканирането на екрана на вашия смартфон автома-
тично ще се появи нужната информация за закупу-
ване на избрания от вас продукт или услуга.

4. Натиснете бутона „Плати“.  

5. Изберете желаната от вас кредитна или дебит-
на карта, която вече е регистрирана във вашия 
смартфон и чрез която желаете да наредите пла-
щането.

6. Въведете вашата парола (м-пин) за да направите 
плащането.

6 СтъПкИ За ПаЗаруВаНе 
чреЗ CellumPAy В “хелИкоН”
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