
ЛУИС КАРОЛ

АЛИСА
в Страната на чудесата

илюстрации
ЯСЕН ГЮЗЕЛЕВ

безплатно месечно списание

„моят таен любовен живот” 
на иво сиромахов 
спечели наградата 
„Цветето на Хеликон”

ОчарОвателен 
рОман

за Откриватели

www.helikon.bgмай 2015, година XII, брой 124 ISSN-1312-4161

горещи цени в “хеликон”

Луис КароЛ

аЛиса
в страната на чудесата

илюстрации
Ясен ГюзеЛев

Луис КароЛ

аЛиса
в огледалния свят

илюстрации
Ясен ГюзеЛев с клеймото 

на “Хеликон”



Благоевград 
ул. “Васил левски” №1, 
тел: 02 4604068, blagrad@helikon.bg 
Бургас 
пл. “тройката” № 4, 
тел. 02 4604083, helikonburgas@helikon.bg 
варна - Пикадили Парк 
бул. “приморски парк II” № 482, 
тел. 02 4604073, varna@helikon.bg 
велико Търново 
ул. “Васил левски” № 17, 
тел: 02 4604070, v.tarnovo@helikon.bg 
гаБрово 
бул. “априлов” № 40, мол габрово, 
ет. 2, тел. 02 460 4086, gabrovo@helikon.bg 
доБрич 
ул. “25 септември” № 34, 
тел: 02 4604065, dobrich@helikon.bg 
кърджали 
бул. “българия” № 58, 
тел: 02 4604057, kardzhali@helikon.bg
кюсТендил 
ул. “демокрация” № 33, 
тел: 02 4604069, kiust@helikon.bg 
Пловдив 
ул. “райко даскалов” № 13, 
тел: 02 4604064, plovdiv@helikon.bg 
Пловдив - ЦенТър 
ул. “Княз александър батенберг” № 29, 
тел. 02 4604074, plovdiv2@helikon.bg 
русе 
ул. “александровска” № 50, 
тел: 02 4604071, ruse@helikon.bg 
сТара Загора 
ул. “Цар симеон Велики” № 100, 
тел: 02 4604066, helikon_sz@helikon.bg
сливен 
ул. Цар освободител № 28
тел. 02 4604079, sliven@helikon.bg 
софия - виТоша 
бул. “патриарх евтимий” № 68, 
тел: 02 4604060, 02 4604061, 
bigbookshop@helikon.bg 
софия - гранд ХоТел България 
бул “Цар освободител” № 4 
тел: 02 4604063, bulgaria@helikon.bg 
софия - славейков
пл. “славейков” № 1, 
тел: 02 4604067, 
slaveykov1@helikon.bg
софия - сТамБолийски 
бул. “ал. стамболийски” № 17, 
тел: 02 4604062, officeeubcc@helikon.bg 
софия - шишман 
ул. “Цар иван Шишман” 27б, 
тел: 02 4604082,  shishman@helikon.bg
шумен 
бул. “славянски” № 88, 
тел: 02 4604072, shumen@helikon.bg
софия - логисТичен ЦенТър
с. Казичене, ул. индустриална, 

тел. 02 4604051, 53, 54, helikonsklad@helikon.bg 
ЦенТър За оБслужване на клиенТи 

Тел. 02 4604081

e-mail: service@helikon.bg

helikon.bg



за книгите и хората

3

Издател
ЛиРА.БГ
e-mail: lira.bg@abv.bg,  
info@lira.bg, www.lira.bg

Отговорен секретар
Румен Василев
0878 803 139

Дизайн и предпечат
Божидар Петков
Новини
Елена Бойчинова
Петър Р. Василев

Адрес на редакцията:
София, ул “Цар Симеон” № 90Б

Печат Multiprint
тираж 30 000

ЛУИС КАРОЛ

АЛИСА
в Страната на чудесата

илюстрации
ЯСЕН ГЮЗЕЛЕВ

безплатно месечно списание

„моят таен любовен живот” 
на иво сиромахов 
спечели наградата 
„Цветето на Хеликон”

ОчарОвателен 
рОман

за Откриватели

www.helikon.bgмай 2015, година XII, брой 124 ISSN-1312-4161

горещи цени в “хеликон”

Луис КароЛ

аЛиса
в страната на чудесата

илюстрации
Ясен ГюзеЛев

Луис КароЛ

аЛиса
в огледалния свят

илюстрации
Ясен ГюзеЛев с клеймото 

на “Хеликон”

ако желаете вашите книги 
да се продават в „Хеликон” 
в хартиен или електронен 
вариант, свържете се с 
нас на service@helikon.bg 
или на 02 4604081

рисунка чавдар николов

В началото на май веригата 
„Хеликон” отваря нов обект 
в центъра наПлевен. Той се 
намира на ул. „Васил Левски” 161. 
Това е 20-ата книжарница на 
компанията, която ще работи 
всеки ден от 9,30 до 20,30 ч., а 
само в неделя ще отваря врати 
от 10,30 ч.

И тази книжарница отгова-
ря на всички високи стандарти, 

които станаха запазена марка на 
„Хеликон” повече от 20 години. 
Тя е раздвижена, с модерен 
дизайн, удобно разположение на 
книгите, перфектно осветление 
и задължителното професио-
нално книжарско обслужване. 
Новият дом за любителите на 
литературата ще запълни един 
голям пропуск, който от годи-
ни съществува в Плевен.

„Несебър не изглежда като 
най-гостоприемното място на 
света. Автобусът от Карно-
бат е спрял в опасна близост 
до ръба на кея, в който мазно 
се плискат вълните. В краката 
ти се търкалят остатъци 
от току-що уловена риба, за 
които се бият една трикрака 
котка и една едноока чайка. 
На входа на града има табела с 
надпис ”Световно наследство” 
и сергии, на които се продават 

магнити за хладилник и сладолед 
от рапани”.

Това е откъс от предсто-
ящата книга на известния 
аниматор Неделчо Богданов 
– създател на първия български 
пълнометражен анимацио-
нен 3D филм.Тя е озаглавена 
„Българ. Книга-игра” и ще излезе 
през втората половина май с 
клеймото на „Сиела”. Богданов е 
популярен в интернет прос-
транството със сериала „Бъл-

гар”. За създаването на книгата 
е помагал писателят Богдан 
Русев, известен като майстор 
на книгите-игри.

„Хеликон” и в плевен

излиза книга по анимационния филм 
„българ” на неделчо богданов

очаквайте



ХудожестВена литература
7 жени
иво сиромахов
сиела

калуня-каля
георги божинов
Хермес

убийството на 
художника 
луиз пени
софтпрес 

неграмотното момиче, 
което можеше да смята
Юнас Юнасон
Колибри

към никъде
георги данаилов
абагар

идеален живот
даниел стийл
бард

избрах теб
сюзън елизабет 
Филипс
ибис 

Петдесет нюанса по-
тъмно
е л джеймс
бард

Пътуване към себе си
блага димитрова
Хермес

любов
елиф Шафак
егмонт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

990 
лв.

1390 
лв.

1699 
лв.

1495 
лв.

1490 
лв.

1499 
лв.

1495 
лв.

2000 
лв.

1599 
лв.

1495
лв.

ново остава нагоре надолу връща се

Класации април
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неХудожестВена литература
нещата, на които не ни 
учат в училище
емил Конрад
егмонт

взривоопасните точки 
на европа. евросъюзът - 
фалит или възход
джордж Фридман
нсм-медиа

101 отбивки
иван михалев
сиела

най-доброто лекарство 
сте вие!
д-р Фредерик салдман
Колибри

Прави така всеки ден. 
Закони, съвети, упражне-
ния, формули, молитви
петър дънов
астрала

Течна дружба 3: руските 
хибридни войни
иво инджев
сиела

кой управлява Земята!? 
екзополитиката за 
състоянието на света в 
последните дни
стамен стаменов

Тайните операции, които 
промениха света
тодор бояджиев
сиела

мениджърът (футболни-
те лидери споделят)
майк Карсън
Книгомания

непокорните диви
Кристина морато
Enthusiast 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

990 
лв.

2000
лв.

1690
лв.

1600
лв.

1400 
лв.

1600 
лв.

2200
лв.

1200 
лв.

1590 
лв.

2000 
лв.

К н иж аря т 
п ре п о р ъ ч в а

Уроците 
на ан тайлър

елена алексиева
“ХелиКон-бургас”

Когато посегнах към „уроци по 
дишане”, очаквах поредното 
проникване в нечий чужд свят 
за малко, онова катарзисно бяг-
ство от мен самата. четенето 
понякога е просто воайорство.

но ан тайлър отвори про-
зорец не към някой чужд дом, а 
към моя.

30-годишен брак – това е 
едновременно рутина и приклю-
чение, изживявано от малцина. 
ан тайлър успява да внуши точно 
това. уж скучни и предсказу-
еми, маги и айра са всъщност 
творци на цял един нов свят – 
техния собствен.

Като всеки творец те често 
са жестоки и неумели. завладя 
ме истински бяс, когато наблю-
давах несръчните опити на маги 
да върне времето, а на айра – да 
отмъсти на сина си за грехове-
те на собствения си баща.

невинно и ненатрапчиво 
уж, но в книгата се промъква и 
трети главен герой – времето. 
усещаш, че ан тайлър е успяла да 
го вмъкне като тихо присъст-
вие навсякъде – в спомените, в 
предчувствията, в плановете на 
героите си.

Книгата разказва история-
та, така както се разказва жи-
вотът на близък човек, когото 
обичаш и незлобливо кориш.

непретенциозен в добрия 
смисъл на думата разказвач ти 
дава огледало. не криво, а истин-
ско. Все нещо от тази история 
си преживял, все някой детайл е 
още покрай теб.

топла книга, домашна книга. 
тя лесно става част от теб 
самия и уроците от нея се науча-
ват по-трайно. уроци по дишане.
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Класации април

ново остава нагоре надолу връща се

тийн Книги
нещата, на които не ни 
учат в училище
емил Конрад
егмонт

1 страница на ден: 
ежедневен творчески 
спътник
адам дж. Кърц
A&T Publishing

minecraft: наръчник за 
водене на битки
егмонт

дневникът на един 
дръндьо
е. локхарт
егмонт

ние, лъжците
е. локхарт
егмонт

Хартиени градове
джон грийн
егмонт

разнищи ме
тахере мафи
егмонт

дивергенти
Вероника рот
егмонт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

990 
лв.

990
лв.

1190 
лв.

1290
лв.

1290
лв.

1199 
лв.

моят дневник три 
години заедно. сезон 
3/ Disney violetta
егмонт

1490
лв.

1490
лв.

1299 
лв.

унищожи този дневник
Кери смит
ера

1200
лв.

той дойде за свидетелство, 
да свидетелства за света на 
диска, за да повярват всички 
хора чрез него в безграничното 
човешко въображение.

и така – не бе той бог, но 
пък създаде цяла Вселена. измис-
ли мудната костенурка а’туин, 
а върху корубата й тръсна 
четири слона. те послушно приеха 
съдбата си да носят диска на 
света и безмълвно да търпят 
пропаданията отвъд ръба му на 
всякакви чудати същества. да 
живее провидението!

„истинската светлина, коя-
то осветлява всеки човек, идеше 
на света”, защото анкх-морпорк 
гореше, но не осветляваше хора, 
а смахнати герои – смешни, 
ниски (двуцветко), ненормални 
(багажът с краченца), некадърни 
(магьосникът ринсуинд) и косте-
ливи (смърт).

не вдъхват доверие, нали? 
но…

но след няколко часа четене 
и съвместно съжителство 
пискаш от радост и смях. 
и измъкване няма, защото 
осъзнаваш, че си омагьосан, но 
не от професионално изречено 
проклятие, случайно улучило теб, 
а от хаоса, който цари в света 
на диска.

разбира се, смъртоносно 
се оказва чувството за хумор 
на тери, което окончателно те 
пленява и ти оставаш обречен 
за цял живот да бъдеш фен на 
историите от света на диска.

и казвам ви: истина е всичко 
това!

К н иж аря т 
п ре п о р ъ ч в а

в плен на тери 
пратчет

елеКтронни Книги
красива тайна
Кристина лорен
егмонт

да опитомиш планинец 
кн.4 от Братството на 
меча
Кинли макгрегър
тиара букс

вождът кн.1 от 
стражите на 
шотландия
моника маккарти
егмонт

Прокълната нощ кн.1 от 
поредицата Повелители 
на нощта
джина Шоуолтър
егмонт

изкуплението на 
атлантида кн.5 от 
воините на Посейдон
алиса дей
тиара букс

уроци на трейдъра 
милионер. настройки на 
ума
стефан трашлиев
Цибрица-2009

дивергенти
Вероника рот
егмонт

убийството на художника 
луиз пени
софтпрес 

Предани кн.3 от пореди-
цата „дивергенти”
Вероника рот
егмонт

немското дете
Камила лекберг
Колибри

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1099 
лв.

1290
лв.

1280 
лв.

1099 
лв.

1000 
лв.

600 
лв.

600 
лв.

1299 
лв.

1499 
лв.

600 
лв.

люБина йорданова
ХелиКон-русе
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българсКа ХудожестВена литература
7 жени
иво сиромахов
сиела

калуня-каля
георги божинов
Хермес

към никъде
георги данаилов
абагар

Пътуване към себе си
блага димитрова
Хермес

гръцко кафе
Катерина Хапсали
Колибри

възвишение
милен русков
жанет 45

жената бе, жената!
чудомир
рамита

северозападен романь
стоян николов-торлака
диВа2007 

физика на тъгата
георги господинов
жанет 45

Текила на разсъмване
михаил Вешим
сиела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

990 
лв.

995 
лв.

1400 
лв.

1400
лв.

1000
лв.

1300
лв.

1500
лв.

1495 
лв.

1495 
лв.

1495 
лв.

тига ми тази наградаС
иво Сиромахов:

Романът „Моят таен 
любовен живот” на Иво 

Сиромахов спечели за автора 
си наградата „Цветето на 
Хеликон”. Тя беше връчена от 
миналогодишния й носител 
Алек Попов на 23 април – 
Световния ден на книгата, 
в столичната книжарница 
„Хеликон-Витоша”. Награда-
та е „безсребърна” и я печели 
тази от 12-те номинирани 
книги за наградата „Хеликон” 
за съвременна проза през 2014 
г., от която в книжарниците 
на „Хеликон” са продадени най-
много екземпляри.

„Цветето на Хеликон” е 
най-престижната българска 
награда за литература, защото 
се присъжда от читателите. 
При нея няма шуробаджана-
щина и псевдоинтелектуал-
ност, защото за нея хората 
са гласували с парите си. Няма 
трикове, с които да станеш 
по-четен. Най-важното във 
всяка област е да си талант-
лив и да работиш, а задачата 
на четенето е да носи удо-
волствие и щастие, не да ни 
кара да мислим какво е искал да 
каже авторът. Най-големият 
грях към литературата го 
извършва българското училище 

с отблъскващата си и архаична 
програма. Не може да карат 
учениците от  шести клас да 
броят анафорите в поезията 
на Яворов. Трябва да спасим 
това поколение. Облечен съм 
с фрак в знак на уважение към 
книгите и празника. Стига ми 
тази награда! Да живее Бълга-
рия”, заяви Сиромахов.

Церемонията по връчва-
нето на „Цветето на Хели-
кон” беше предшествана по 
традиция с оповестяването на 
още една литературна награда 
– Националния конкурс за къс 
разказ „Рашко Сугарев”. Тя се 
присъжда на млади автори до 
35-годишна възраст. Първото 
място в ХVIII издание спе-
чели „Черно-бели снимки”на 
Наталия Атанасова. Разказът 
отправя посланието, че хората 
могат да живеят пълноценно, 
независимо от тяхната въз-
раст. С втора и трета награда 
бяха отличени „Четири мига 
от лятото” на Калин Василев 
и „Кадиш за неродените” на 
Патриция Николова.

Писателят Георги Величков, 
член на журито, сподели, че 
от 23 конкуриращи се разказа, 
20 са били фантастични.Той 
посъветва младите, въпреки 

шин менг-хо, посланик на южна корея

 васко Щутаров, директор на културно-
информационния център на р. македония
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Цветето на Хеликон

тига ми тази награда
иво Сиромахов:

че пишат фентъзи, да търсят 
душевността на човека, както 
правят класиците в този жанр.

Световният ден на книгата 
завърши с безпрецедентно 
щафетно четене на класически 
произведения от представите-
лите на културните центрове 
в София – Енцио Ветцел, 
директор на Гьоте институт, 

Любов Костова, директор 
на Британския съвет, Агнеш-
ка Кошчушко, директор на 
Полския институт, Катерина 
Хуртаева, директор на Чешкия 
център, Луиджина Педи, дирек-
тор на Италианския културен 
институт, Дьорди Дими-
тров, заместник-директор на 
Унгарския институт, Кенуъд 

Хил, преводач и преподавател, 
Васко Щутаров, директор на 
Културно-информационния цен-
тър на Македония. Специално 
участие взе и Шин Менг-хо – по-
сланикът на Южна Корея. Той 
представи Инчеон - Световна 
столица на книгата, чиято 
програма е фокусирана върху 
осигуряване на достъп до кни-

гата и за непривилегированите 
слоеве на обществото. Той 
цитира откъси от Конфуций 
и Перикъл, акцентирайки, че 
днешното общество е напра-
вило крачка назад от времето, 
в което са живели те.

Световният ден беше чест-
ван и във всички книжарници 
от веригата „Хеликон”.

снимКи: 
елена 

бойчиноВа

любов костова, директор 
на Британския съвет

луиджина Педи, директор на 
италианския културен институт

кенуъд Хил, преводач и преподавател катерина Хуртаева, директор на чешкия център

дьорди димитров, заместник-директор на унгарския институт
енцио ветцел, директор 
на гьоте институт
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негодник по неволя
Сара Маклейн
изд.: Ибис
брой стр.: 364
цена: 13.90 лв.

третият антихрист
Марио Рийдинг
изд.: Унискорп
брой стр.: 400
цена: 15.00 лв.

катерина де медичи
Джийн Калогридис
изд.: Емас
брой стр.: 460
цена: 18.90 лв.

там, където винаги 
е есен
Анхелес Ибирика
изд.: Ера
брой стр.: 376
цена: 16.00 лв.

Цветовете на гнева
Джеймс Грипандо
изд.: Ера
брой стр.: 344
цена: 16.00 лв.

Градинката. модерато 
кантабиле
Маргьорит Дюрас
изд.: УИ “Св. Климент 
Охридски”
брой стр.: 200
цена: 12.00 лв.

водопад
Лорън Кейт
изд.: Intense
брой стр.: 352
цена: 15.00 лв.

любов по време на 
глобално затопляне
Франческа Лия Блок
изд.: Екслибрис
брой стр.: 230
цена: 13.90 лв.

Сиела представя
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Ако обичате да пътувате, ако 
сте любопитни да откри-

вате нови места, ако често 
избирате страничните пътища 
вместо да карате по магистра-
лата, то тази книга е за вас. В 
нея ще намерите информация за 
101 от най-колоритните места 
в България. За някои сте чували, 
други сте виждали на снимки в 
интернет, а трети са ви напъл-
но непознати. Местата в „101 
отбивки” са от последния вид. 
Повечето от тях не попадат в 
туристическите справочници 
– но трябва да бъдат включени 
в личния ви списък за бягство 
през уикенда. Планински върхове, 
пещери, водопади, плодове, вино, 
мястото с най-хубавата гледка 
– няма значение, отбивките от 
магистралата ще ви отведат до 
нещо хубаво. 

 Ето какво казват автори-
те на книгата – журналистите 
Иван Михалев и Елина Цанкова:

Какво ще откриете в пъте-
водителя:

- ексклузивна селекция на мал-
ко известни места в България

- авторски снимки, които 
предават магията на всяко от 
местата и очарованието на 
българската природа

- точни упътвания как да 
стигнете до тях, написани от 
хора, които лично са изминали 
всеки един от маршрутите. 
Някои от тези места са диви и 
затънтени 

- информация за други инте-

ресни места в радиус от 50 ки-
лометра, така че да направите 
разходката си през уикенда още 
по-забавна и пълноценна

- фотографски съвети как да 
направите красиви снимки на 
местата, описани в книгата. 

Какво няма да откриете в 
пътеводителя:

- дълги и скучни текстове, 

копирани от Google и Wikipedia
- объркани или подвеждащи 

упътвания за маршрути 
- крадени снимки с източник 

„интернет”
- скрити реклами на хотели 

и ресторанти, защото тази 
книга е за пътешественици, а не 
за туристи.

а откриватели
“101 отбивки”

з

101 отбивки
Иван Михалев, Елина Цанкова

изд. “Сиела”
256 стр, 16,90 лв.

майлс и найлс: 
пакостниците

Двама конкуриращи се шега-
джии са героите в първата 

книжка от тази забавна серия 
– Майлс и Найлс са новите 
звезди на детската литература! 
Действието се развива в Йони 
Вели, „столицата на кравите 
в Съединените щати от тази 
страна на Мисисипи (като се 
изключат няколко града, които 
мамят със статистиката)”. 
Мак Барнет и Джори Джон са в 
съвършена комедийна хармония, 
като изпълват историята си 
с преувеличени образи (вма-
ниачения директор, момчето 
отличник), пакости, които 
не се случват според плана, и 
остроумни реплики. Чернобе-
лите илюстрации пък на Кевин 
Корнел издигат забавлението 
на съвсем друго ниво. Книгата 
излезе в САЩ през януари тази 
година и се превърна в безспорен 
бестселър.

майлс и найлс: Пакостниците
Мак Барнет, Джори Джон, 

Кевин Корнел
изд. “Сиела”

224 стр., 12,90 лв.
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Уязвим
Тамара Уебър
изд.: Хермес
брой стр.: 368
цена: 14.95 лв.

Приемане кн.3 от 
трилогията “Съдърн 
рийч”
Джеф Вандърмиър
изд.: Екслибрис
брой стр.: 348
цена: 13.90 лв.

избрах теб
Сюзън Елизабет 
Филипс
изд.: Ибис
брой стр.: 352
цена: 13.90 лв.

Белканто
Ан Патчет
изд.: Сиела
брой стр.: 344
цена: 16.00 лв.

метрополитен. 
Сезонни мисли
Андрей Захариев
изд.: Хермес
брой стр.: 192
цена: 12.95 лв.

Дракула
Брам Стокър
изд.: Персей
брой стр.: 448
цена: 16.00 лв.

Орденът на асасините: 
единство
Оливър Боудън
изд.: Ера
брой стр.: 312
цена: 13.99 лв.

Двама в алабама 
(алабала)
Иван Газдов
изд.: Сиела
брой стр.: 224
цена: 12.00 лв.

„нина георге заслужава уважение-
то ни. историята на романа й е 
очарователна. книгата е пълна с 
наблюдения за живота и смър-
тта, страховете и съжаленията, 
приятелите и приятелството. 
Това е еуфорично обяснение в любов 
на литературата като „храната 
на живота”. идеална е за лятно 
четене!

Райнише пост

“Тази книга е пътешествие, което 
води директно към сърцето на 
читателя.” 

Вестдойче рундфунк

“Парижката книжарница” е роман 
за всеки, който обича книгите. Това 
е любовна история, разказана със 
страст.”  

Фрайе пресе

Слънце представя
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В един закотвен кораб на кея 
на Сена до „Шанз Елизе” 

са подредени над осем хиляди 
книги. Това е книжарницата 
на господин Пердю, човек с 
особена дарба. От пръв поглед 
той може да долови душевното 
състояние на клиента си и да 
му предложи подходяща книга. 
Продава романите като лекар-
ства, но не е успял за помогне 
на себе си, след като преди 
много години красивата Манон 
от Прованс внезапно и без 
обяснения го напуска. Оттогава 
Пердю живее като вцепенен и 
се движи единствено до кораба 
книжарница и до родителите 
си. Чрез книгите лекува чувства-
та на другите, но не успява да 
помогне на себе си.

Едно неочаквано разкритие 
прогонва летаргията на г-н Пер-
дю, той развързва въжетата 

на кораба и тръгва на път към 
Прованс. В последните минути 
на кораба се качват и един 
объркан млад писател, готвач 
от Неапол – майстор в занаята, 
и влюбена в книгите млада жена. 
Пристигат в Прованс и Пердю 
успява да се пребори със сенките 
на миналото и да тръгне към 
нова любов.

Очарователна книга, която 
съдържа изящно написани мисли 
за живота и страха, тъгата, 
приятелството и разбира се, 
за четенето на книги. Както и 
красиви описания на различни 
храни и приготвянето им. 
Уловен е чарът на Париж и 
магията на Прованс с аромат на 
лавандула. Разбира се, присъст-
ват провансалски ястия и 
десерти с лавандула. Написана 
в силно въздействащ стил, 
книгата е истински духовен 

празник с удивително пластич-
ното описание на природата и 
особено на любовните трепети 
и докосвания с привкус на еро-
тика. В края й са дадени заглавия 
на книги, които според Пердю 
трябва да бъдат използвани 
като аптека за спешни случаи. 
Посочени са и заболяванията, 

които те лекуват.
Нина Георге е сред най-ус-

пешните германски авторки на 
любовни и еротични романи. 
Книгата „Парижката книжар-
ница” седмици наред заема челно 
място в класацията на списание 
„Шпигел”.

чарователен романО

Парижката книжарница
Нина Георге

изд. “Слънце ”
336 стр., 14,00 лв.

“парижката книжарница”
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знаменитият идалго 
Дон кихот де ла 
манча. том 1
Мигел де Сервантес
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 488
цена: 25.00 лв.

Смяна на огледалата
Аксиния Михайлова
изд.: Жанет-45
брой стр.: 76
цена: 12.00 лв.

разнищи ме
Тахере Мафи
изд.: Егмонт
брой стр.: 416
цена: 12.90 лв.

колекционерът на 
парфюми
Катлийн Тесаро
изд.: Бард
брой стр.: 416
цена: 15.99 лв.

зовът на костите
Долорес Редондо
изд.: Колибри
брой стр.: 496
цена: 20.00 лв.

кучки вероломни
Роберто Боланьо
изд.: Жанет-45
брой стр.: 210
цена: 12.00 лв.

в морските дълбини 
кн.1 от “Сага за вода 
и огън”
Дженифър Донъли
изд.: Егмонт
брой стр.: 312
цена: 12.90 лв.

Дивогласи
Джейкъб Грей
изд.: Егмонт
брой стр.: 240
цена: 9.90 лв.

Обичаният Пол Теру отбе-
лязва, че за него не може да 

има нищо по-близко до авто-
биография от пътеписа. Той 
се впуска отново по следите 
на пътешествието, което го 
превърна в писател. Любовта 
към влаковете – този толкова 
старомоден и очарователен 
начин на предвижване, опреде-
ля ритъма, с който се слива с 
местния живот такъв, какъвто 
е – неподправен. А маршру-
тът между Великобритания 
и Япония включва спирки във 
Франция, Румъния, Турция, Гру-
зия, Туркменистан, Узбекистан, 
Индия, Шри Ланка, Мианмар, 
Тайланд, Лаос, Сингапур, Камбо-
джа, Виетнам, Русия.

Сега Пол Теру е много по-
съзерцателен и може би малко 
по-критичен. Той балансирано 
съчетава личните истории, 
наситените до сензитивност 
описания, литературните 
препратки, напластяването 
на история и съвременност. 
Теру има покоряващото умение 
да създава описания, които 
оживяват във въображението 
на читателя така сякаш се 
движи рамо до рамо с писателя. 
В Румъния усеща горчилката 
на социалистическия блок. От 
пренаселена Индия бяга към 
бреговете на Шри Ланка година 
след злочестото цунами от 
2004 и там открива опустоше-
ние. В Туркменистан се сблъсква 
с особената диктатура на едно 
затворено общество, където 

президентът Ниязов се почита 
като полубог. 

Но тук не местата са глав-
ните герои, а хората, които ос-
тавят отпечатъка си по пътя 
на писателя. В „С призрачния 
влак през Ориента” откриваме 
неизброими срещи с персонажи, 
чийто спектър обхваща всички 
крайности. От проститутки, 
пътешественици и цветущи 

местни образи до бизнесмени 
и писатели. В Истанбул Теру 
открива Орхан Памук, в Шри 
Ланка – Артър Кларк, а в Токио 
– Харуки Мураками. 

За него „Гардиън” пише: „Дру-
гите писатели притежават 
глас, Теру има отношение”.

Вакон представя

10

о релсите с Пол Теру
“С призрачния влак през ориента”

П

С призрачния влак през Ориента
Пол Теру

изд. “Вакон”
528 стр., 17,00 лв.

пол теру е американски 
пътешественик и писател, 

роден в медфорд, масачу-
сетс, през 1941 г. публикува 
първия си роман „уолдо” през 
1967 г. автор е на романите 

„брегът на комарите”, 
„моята тайна история”, 

„другият ми живот”, „Коулун 
тонг”, „ослепителна светли-
на”, а съвсем наскоро издаде 
и романа „сюитата „елефан-

та”. сред най-известните 
му пътеписи се открояват 

„на гърба на железния 
петел”, „големият влаков 

базар”, „старият патагон-
ски експрес”, „маниак на 

тема чист въздух” и „сафари 
„черна звезда”. участвал е 

в съставянето на сборника 
„най-добрите американски 

пътеписи” и сътрудничи 
на различни списания като 
„ню йоркър” и други. дели 

времето си между Хавай и 
Кейп Код.
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разпилени разкази
Калин Терзийски
изд.: Сиела
брой стр.: 168
цена: 15.00 лв.

Сцената е моят дом
Недялко Йорданов
изд.: Millenium
брой стр.: 208
цена: 14.00 лв.

куршум за двама
Матю Арлидж
изд.: Хермес
брой стр.: 288
цена: 14.95 лв.

рай II част: вратите
Радослав Гизгинджиев
изд.: Фабрика за 
книги
брой стр.: 434
цена: 19.00 лв.

Преходът
Емил Константинов
изд.: Распер
брой стр.: 160
цена: 12.00 лв.

легло от кости
Патриша Корнуел
изд.: Бард
брой стр.: 432
цена: 15.99 лв.

младите години на 
медицинския брат 
Паровозов
Алексей Моторов
изд.: Авангард принт
брой стр.: 392
цена: 14.50

Боби Блажения и 
Другия американец
Емил Андреев
изд.: Хермес
брой стр.: 256
цена: 14.95 лв.

Deja Book представя
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Свикнали сме да възприемаме 
зловещия граф Дракула като 

преекспониран и дори кичозен 
образ на поп културата. През 
всичките тези десетилетия 
на кинематографични, беле-
тристични и дори геймърски 
реинкарнации, аристократич-
ният вампир се е превърнал 
много повече в самоцелен 
комерсиализъм, отколкото в 
образ с дълбок естетически 
и художествен заряд. Днес е 
трудно да възприемем фигурата 
на кръвопиеца, без да замърсим 
знанията и представите си за 
него с клишетата, препълнили 
както хорър жанра, така и 

изразните му средства. Дори 
значими екранни постижения, 
дело на изтъкнати и уважавани 
режисьори като Ф. В. Мурнау, 
Терънс Фишър и Франсис Форд 
Копола, не толкова помагат, 
колкото пречат за ясната ни 
представа относно великия 
готически опус.

Всичко това сега може да 
се реформира: чрез новата и 
изцяло съобразена с оригиналния 
текст поява на тази несрав-
нима класика на български език. 
По време на работата си върху 
„Дракула” преводачът Слави 
Ганев отговорно взима предвид 
енциклопедичния и исторически 

наситен потенциал на романа. 
В своя увод към него Ганев спо-
деля: „Въпреки че при мисълта 
за тази книга в ума на незапозна-
тия с нея читател изниква по-
върхностна история за смърт, 
разложение, страх и вампири, 
произведението съдържа много 
повече. В него са вплетени 
редица философски теми, които 
остават встрани от сюжета 

на популярните екранизации. 
Стилът на Стокър е толкова 
самобитен, че цялостна сценич-
на версия, която да представя 
всичко в пълнота, е просто 
невъзможна. Той се спира на 
всички важни аспекти, които 
съпътстват последните години 
на Викторианската ера.”

има ли някаква историческа база 
за сказанията?

те почиват, предполагам, на 
подобен случай: някакъв човек е из-
паднал в сънно състояние, близко до 
смъртта, и е бил погребан прежде-
временно. по-късно тялото може да 
е било изровено и открито живо, а 
това е всяло ужас сред хората, кои 
то в своето невежество сигурно са 
си въобразили, че наоколо се е появил 
вампир. по-истеричните могат да 
изпаднат в транс по същия начин 
вследствие на невъздържания си 
страх. и така историята прерасна 
ла, че един вампир може да зароби 
много други и да ги преобрази като 

себе си. дори в самотните селца 
са вярвали, че там може би бродят 
множество подобни същества. 
Когато паниката обладала населени-
ето, избирали да избягат.

къде в европа е най-разпростране-
но това вярване?

В определени райони на Щирия 
то е оцеляло най-дълго и е останало 
най-силно, но сказанията са оби-
чайни за много страни: за Китай, 
исландия, германия, саксония, 
турция, Хесон, русия, полша, италия, 
Франция и англия, а освен това и 
всички татарски общности.

Цялото интервю на lira.bg

аметната творба 
на Брам стокърП

Дракула
Брам Стокър

изд. “Deja Book”
504 стр., 18,90 лв.

“Дракула”

брам стокър: страхът от 
вампирите е обезлюдявал села
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Пяната на китаеца
Владимир Бинар
изд.: Сонм
брой стр.: 312
цена: 10.00 лв.

теория и практика 
на консултирането и  
психотерапията
Джералд Кори
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 510
цена: 45.00 лв.

Поведенчески 
проблеми при 
аутизма
Джон Клемънтс
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 278
цена: 15.00 лв.

какво искат жените
Даниел Бергнър
изд.: Колибри
брой стр.: 256
цена: 14.00 лв.

Предсказателна 
астрология
Крис Брант Риске
изд.: Аратрон
брой стр.: 384
цена: 23.00 лв.

изкуството да казваш 
“не”
Йеспер Юл
изд.: Жанет-45
брой стр.: 112
цена: 12.00 лв.

истинска любов. 
Упражнения за 
пробуждане на сърцето
Тик Нят Хан
изд.: Кибеа
брой стр.: 72
цена: 10.00 лв.

Балканите - минно 
поле. размирният 
заден двор на европа
Олаф Илау, 
Валтер Майр
изд.: Paradox
брой стр.: 264
цена: 18.00 лв.

Хеликон представя
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На 4 юли 1862 г. оксфордски-
ят преподавател Чарлс 

Доджсън, отегчен от монотон-
ната си работа, качил в една 
лодка три малки момичета. По 
време на разходката той им раз-
казал една история за измислен 
свят и приключенията на малко 
момиче в него. Те били силно раз-
вълнувани от приказката, а Али-
са Лидел – така се казвало едно 
от децата, настояло той да я 
запише, за да може да си я чете 
всеки път, когато пожелае. Не 
минало много време и Доджсън 
й изпратил ръкопис със заглавие 
„Приключенията на Алиса под 
земята”. 

Слез три години, през 1865 
г., на бял свят излязла книгата 
„Алиса в Страната на чудеса-
та”, а през 1871 г. и продълже-
нието – „Алиса в Огледалния 
свят” . Чарлс Доджсън по 
принцип не харесвал името 
си. Той бил най-големият син 
на свещеника Чарлз Доджсън и 
Франсис Джейн Лютуидж. При 
кръщенето му те му дали две 
имена: първото – Чарлз, в чест 
на баща му, второто – Лютуи-
дж, в чест на майка му. По-къс-
но, когато младият Доджсън 
започнал да пише хумористични 
стихове, той избрал псевдо-
нима си от тези две имена, 
подлагайки ги предварително на 
двойна трансформация. Отна-
чало превел имената „Чарлз Лю-
туидж” на латински, откъдето 
се получило „Каролус Лудвикус”. 
След това им сменил местата 

и превел „Лудвикус Каролус” 
обратно на английски. Получило 
се „Луис Карол”. Така възник-
нал псевдонимът, прославил 
Доджсън далеч зад пределите на 
неговата родина. 

Също като баща си Чарлз 
учил в Оксфорд - един от 

най-старите английски уни-
верситети, но за своя специал-
ност избрал математиката. 
След завършване на курса той 
получил покана да остане в 
университета. През есента на 
1855 г. бил назначен за професор 
по математика към колежа на 

уис Карол и неговата Алиса

ЛУИС КАРОЛ

АЛИСА
в Страната на чудесата

илюстрации
ЯСЕН ГЮЗЕЛЕВ

Л

романът „алиса в страната 
на чудесата” е смятан за един 
от най-характерните пред-
ставители на литературния 
нонсенс и неговата повест-
вователна линия и структура 
оказва огромно влияние върху 
жанровото развитие на фентъ-
зито. повествованието върви 
по правилата на логиката по 
начин, който превръща книгата 
в любимо четиво на поколения 
деца и възрастни. приказката е 
допълнително популяризирана с 
безброй театрални, филмови и 
телевизионни адаптации, като 
първата му екранизация е ням 
филм, създаден през 1903 г.

алиса в Страната на чудесата /луксозно издание, Луис Карол
изд. “Хеликон”, 178 стр., 39,95 лв.



www.helikon.bg  нови заглавия

Суфле
Аслъ Е. Перкер
изд.: ИК Памет
брой стр.: 280
цена: 14.00 лв.

По-добрите ангели на 
нашата природа
Стивън Пинкър
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 1028
цена: 49.90 лв.

намерени в превода. 
31 българисти 
чужденци и техните 
български езици
Митко Новков
изд.: Жанет-45
брой стр.: 224
цена: 15.00 лв.

Белгийският 
лабиринт
Херт ван Истендал
изд.: Жанет-45
брой стр.: 480
цена: 15.00 лв.

Самоучител на 
успешната жена
Корнелия Топф
изд.: Лектор
брой стр.: 188
цена: 18.00 лв.

Пътеводител на ясните 
сънища. изкуството на 
ониронавтиката
Дилън Тукило
изд.: Кибеа
брой стр.: 272
цена: 17.00 лв.

Психология на 
сексуалността
Зигмунд Фройд
изд.: Колибри
брой стр.: 272
цена: 20.00 лв.

Повторени сънища. 
Фотописи от мистична 
България
Николай Н. Нинов
изд.: Сиела
брой стр.: 140
цена: 16.00 лв.

Христовата църква. По стара 
традиция на преподавателите 
в този колеж се поставяло 
условието да дадат обет за 
безбрачие. Ако пожелаели да се 
оженят, трябвало да напуснат 
колежа. Доктор Доджсън (така 
го наричали приятелите и уче-

ниците му) приел тези условия. 
Той даже започнал да се готви 
за приемането на свещенически 
сан, но се отказал. Боял се, че 
посвещаването ще му върже 
ръцете, а главно, че ще се наложи 
да се откаже от любимите си 
занимания – писане на хуморис-

тични стихове, посещение на 
театър (който той страшно 
харесвал) и фотографията. Всич-
ки тези светски занятия тогава 
се считали неподобаващи за 
свещеник.

Скоро в Оксфорд свикнали с 
облечената в тъмни дрехи фигу-
ра на доктор Доджсън. Той бил 
ексцентричен и затворен човек. 
Най-комфортно се чувствал 
сред деца, особено малки моми-
ченца, в чиято компания обичай-
ното му заекване изчезвало.

Освен фотографията, 
театъра и писането доктор 
Доджсън имал още една страст 
– той непрекъснато изобре-
тявал разни неща. Някои от 
изобретенията му са повторе-
ни след години от други хора и 

намират широко приложение. 
Той изобретил шахмат за 
пътешественици, в който 
фигурите се закрепвали с малки 
щифтчета, съответстващи на 
дупките върху дъската; приспо-
собление за писане в тъмното; 
методи за проверка делението 
на 17 и 19; мнемонични методи 
за запомняне на поредица от ци-
фри (самият той е запаметил с 
тяхна помощ „пи” до 71-я знак!) 
и много други. 

Днес,150 години след първата 
публикация на „Алиса в Стра-
ната на чудесата”, класиките 
на Луис Карол излизат като 
луксозни издания с печата на 
„Хеликон”. Художник на илюс-
трациите е световноизвестни-
ят Ясен Гюзелев.

уис Карол и неговата Алиса

Ясен гЮзелеВ е роден 
в софия през 1964 г. син 
е на оперния певец никола 
гюзелев. завършва националната художествена академия и след това 
заминава да работи в италия. илюстрира серия книги, сред които „пино-
кио” на Карло Колоди, „дон Кихот” на сервантес, „оливър туист” на чарлз 
дикенс, разкази за живота на личности като сократ и микеланджело и 
много други. обявен е за  илюстратор на годината на международния 
панаир на книгата в болоня през 1994 г. с илюстрациите си в „алиса в 
страната на чудесата” добива световна известност. печели наградата 
„Константин Константинов” за илюстратор през 2011 г. техниката му 
по негови думи е повлияна от реалистичните школи от ХIХ век, ренесан-
са, прерафаелитите и сецесиона.
„големите текстове, когато ги четеш, разбираш, че там има много пла-
стове. опитвам се да вкарам това и в моите рисунки, за да не стоят 
еднопланово, плоски и да могат да се мерят с тази многозвучност на 
добрите автори”, казва гюзелев.

Хеликон представя
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Луис КароЛ

аЛиса
в страната на чудесата

илюстрации
Ясен ГюзеЛев

Луис КароЛ

аЛиса
в огледалния свят

илюстрации
Ясен ГюзеЛев

алиса в Огледалния свят / луксозно издание, Луис Карол
изд. “Хеликон”, 184 стр., 39,95 лв.



нови заглавия  www.helikon.bg

Детството и семенцата 
на щастието
Едуард Халоуел
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 296
цена: 16.00 лв.

трите вълни 
доброволци и новата 
земя кн.1
Долорес Кенън
изд.: Възнесение
брой стр.: 194
цена: 14.00 лв.

Умът - лечител на 
тялото
Ариел Есекс
изд.: Аратрон
брой стр.: 310
цена: 16.00 лв.

Първостроителите 
на българската 
държавност
Георги Атанасов
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 392
цена: 18.00 лв.

нещо повече от този 
живот
Тереза Капуто
изд.: Хермес
брой стр.: 264
цена: 12.95 лв.

на Божи гроб преди 
шестдесет години и 
днес
Михаил Маджаров
изд.: Прозорец
брой стр.: 160
цена: 12.00 лв.

неприлични моменти 
от историята
Карън Долби
изд.: Бард
брой стр.: 224
цена: 14.99 лв.

Хюман дизайн за 
всеки
Карън Къри
изд.: Хермес
брой стр.: 280
цена: 14.95 лв.

Enthusiast представя
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Линдберг. Приключенията 
на мишлето летец” от 

Торбен Кулман е издадена през 
2014 г., Това е и първата книга 
на Кулман. Илюстрациите, 
които също са дело на автора, 
отвеждат и малки, и големи 
в света на историческите 
авиационни идеи, където силата 
на духа и изобретателност-
та са изправени пред шанса. 
„Линдберг” е носител на редица 
награди, намира се в класациите 
на 25-те най-добри книги за 2014 
г. на Stiftungbuchkunst, обявена е 
за книга на месец юли от Немска-
та академия за детско-юношеска 
литература и много други. За 
School Library Journal „това е 
книга, която дядото чете на 
внука си, но не се знае на кого е 
по-интересна.”

Торбен Кулман разкрива една 
нова представа за първия полет 
без кацане над Атлантическия 
океан. Той не е извършен от 
известния американски пилот 
Чарлз Линдберг, а от едно малко 
и безстрашно мишле, което 
иска да отиде при приятелите 
си. „Една от основните идеи, 
която стои зад концепцията за 
Линдберг, е създаването на дос-
товерна част от световната 
история. Все пак аз представям 
историята през очите на едно 
мишле” – казва Торбен Кулман. 
„Целта на всеки детайл е с 
препратки към реални събития 
и хора да ви примами в света на 
Линдберг, а накрая да си кажете 
„Може и така да е станало!”.

В 96 страници блестящи-
ят дебют на Торбен Кулман 
разказва за трансатланти-
ческия полет на мишлето и 
заселването му в Ню Йорк, 
където авиационните подвизи 
на малкия гризач вдъхновяват 
младия Чарлз Линдберг. Книгата 
е хубаво въведение в историята 

на авиацията и първия полет 
без кацане над Атлантическия 
океан, както и чудесен урок 
по творческо вдъхновение и 
затова как то може да дойде от 
най-неочаквани места.

а малки и 
големи

“Линдберг”

з

линдберг. Приключенията на мишлето летец
Торбен Кулман

изд. “Enthusiast”
96 стр, 18,00 лв.

Виелица
Виелица” е класическа руска 

повест, утопична, пост-
модернистична, в голямата си 
част безнадеждна. Зима е, навън 
се вихри снежна буря, а един 
доктор се опитва да се добере 
до селце, в което е избухнала 
епидемия от чума. Тези, които 
все още не са се заразили, трябва 
да бъдат имунизирани. И 
докторът носи ваксина. Но до-
като се опитва да изпълни дълга 
си, води борба със стихията, с 
обстоятелствата, със собстве-
ните си слабости.

 „Русия е огромна бяла мечка, 
в козината на която живее 
населението, а героите са за-
ложници. В началото на 80-те 
години един художник, който 
беше прочел моите разкази, а 
след това се запознахме и лично, 
ми каза: „Мислех, че авторът 
е гърбав, влачещ крака старец, 
безнадежден ерген и ренегат, 
който, отпивайки водка от 
бутилката, рови из кофите.” А 
в мое лице е видял баща на младо 
семейство, живеещ в тристай-
но жилище и то в достатъчно 
благополучие. Аз не съм писа-
тел реалист. Цял живот съм 
описвал това, което го няма. 
Литературната фантазия ми 
е по-скъпа от литературното 
правдоподобие”, казва Сорокин.

виелица
Владимир Сорокин

изд. “Enthusiast”
240 стр., 15,00 лв.
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течна дружба 3: 
руските хибридни 
войни
Иво Инджев
изд.: Сиела
брой стр.: 400
цена: 16.00 лв.

Събуди се! ти си жив
Д-р Арнолд Фокс
изд.: Кибеа
брой стр.: 264
цена: 15.00 лв.

CorelDRAW X7. 
Официалното  
ръководство
Гари Дейвид Боутън
изд.: AlexSoft
брой стр.: 832
цена: 40.00 лв.

Японската гравюра 
укийо-е
Братислав Иванов
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 216
цена: 20.00 лв.

Пазар без морал
Сузане Шмит
изд.: Труд
брой стр.: 222
цена: 11.99 лв.

100 начина медиите 
да работят за нас
Тодор Шабански
изд.: Книгомания
брой стр.: 216
цена: 9.90 лв.

мениджърът 
(Футболните лидери 
споделят)
Майк Карсън
изд.: Книгомания
брой стр.: 320
цена: 15.90 лв.

Обработка на цифрови 
фотографии. Adobe 
Photoshop Lightroom 5
Ренат Гайфулин
изд.: Асеневци
брой стр.: 184
цена: 19.95 лв.

Историческият трилър „Злата воля на Фортуна”, който от 
публикуването си през 2012 г. досега е преведен в 12 страни, 

„е шеметна комбинация от „Шифърът на Леонардо”, политиката 
на Борджиите и „Мълчанието на агнетата”. Мисля, че това е „От 
местопрестъплението: Италия” около 1502 г. с Макиавели като 
детектив и психолог и Да Винчи като първия в историята съдебен 
патолог”, споделя Кристиан Дюшато от CNN.

Вихрушка от интриги, машинации 
и любов, политическа и религиозна по-
квара – това е Ренесансът в Италия 
през XVI в. Безскрупулният херцог 
Чезаре Борджия, също толкова безпо-
щадният му баща – папа Александър 
VI, брилянтният военен инженер 
и художник Леонардо да Винчи и 
небезизвестният философ, държавник 
и историк Николо Макиавели са в 
центъра на събитията.

Не ме оставяй” е история за истинската, великата, безгранична 
и несъвършена любов. Историята на едно смело момче, чиято 

несъвършеност го прави изключително. Една история за невидим 
проблем, в която свещената думичка „татко” може да преобърне 
тихия детски свят на малкия Матео. Светът на момчето е изпъл-
нен с тишина, а детството му не е никак лесно, защото Матео 
е глух. Въпреки посещенията при логопед, от устата на малкото 
дете не излиза и звук. Страхът и отговорностите прогонват 
баща му Алберто надалече. Майка му Сандра обаче е готова да 
пожертва всичко в името на своя син. Животът на това семей-
ство не тече „по мед и масло”, а 
напротив – в техния житейски 
път превес вземат трудностите и 
тайните от миналото. И тук със 
своята невероятна сила се намесва 
любовта – любов, която дава сили и 
вяра за едно по-светло бъдеще! Онази 
любов, която може да пребори всяка 
трудност, да излекува раните и да 
обедини семейството.

злата воля на Фортуна

не ме оставяй

злата воля на Фортуна
Майкъл Енис

изд. “Enthusiast”
576 стр., 18,00 лв.

не ме оставяй
Сара Ратаро

изд. “Enthusiast”
272 стр., 15,00 лв.

настройте се на честотата 
на тази книга, тя разказва за 
силата на радиото, предава урок 
по история за Втората световна 
война, какъвто няма да срещне-
те в учебниците. десет години 
американецът антъни доер 
проучва събития и сглобява съдби, 
за да издаде през 2014г. епичния 
си роман „светлината, която 
не виждаме”, а тази пролет той 
му донесе заслужено „пулицър”. 
през това време расте друго 
поколение, светът отбелязва 
70-годишнината от края на война-
та, изправен пред опасността от 
нов катаклизъм. четиристотин 
страници телеграфен стил, заре-
ден с мощен емоционален заряд 
предупреждават – да не допускаме 
да се случи отново. 

авторът  разгръща драмати-
чен исторически декор - сен мало, 
живописно градче в северозападна 
Франция, известно пиратско прис-
танище в миналото. през 1944 
г. то е окупирано от германците 
и почти унищожено при бомбар-
дировките на съюзническата 
авиация. двама млади хора са в 
окото на бурята - френското 
момиче мари-лор и немското 
момче Вернер пфениг. от небето 
падат листовки. тя е незряща, но 
усеща вкуса на мастилото. той е 
на няколко преки от нея – арий-
ски войник, обучен да прихваща 
вълните на вражески радиостан-
ции. сензорите на душите им 
надхвърлят грохота на бомбите и 
пропагандната нацистка машина. 

младежът расте заслепен 

по предавателите благодарение 
на дочута по радиото лекция 
за пресичането на мозъка със 
светлината. произнася я дядото 
на мари-лор. предопределено им е 
да се срещнат само за миг, а жи-
вотът им до тази среща минава 
през читателя като електрическа 
верига. 

интересен въпрос загатва 
авторът – може ли телата да 
комуникират помежду си без 
физическо присъствие. слепотата 
на девойката е компенсирана от 
фино възпитание - в  музея по 
естествена история в париж, 
където баща й е ключар. за нея 
специално изработва макети на 
улици и сгради, по които тя се 
ориентира безпогрешно. умения 
важни, когато след време ще се 
включи в съпротивата. 

много детайли, много сигнали 
излъчва текст, поставил си 
амбициозната задача да опише 
заблудите по отношение на 
технологията на злото. може 
да го видите през призмата на  
приключенския роман „Крадецът на 
книги” или в „доброжелателните” 
на джонатан лител.

предупреждава ни 
“Светлината, която не виждаме”!

людмила еленкова
радио „ХелиКон”
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кестенът - лечителят 
на тялото и душата
изд.: Распер
брой стр.: 72
цена: 10.00 лв.

новият бизнес модел
Брайън Солис
изд.: Рой 
Комюникейшън
брой стр.: 362
цена: 26.00 лв.

една обиколка 
на армения с 
велосипед
Рафи Юреджиян
изд.: Smart Books
брой стр.: 144
цена: 14.99 лв.

Сънища с ангелите
Дорийн Върчу
изд.: Аратрон
брой стр.: 144
цена: 9.00 лв.

365 занимателни игри 
на открито
Джейми Амброуз
изд.: Книгомания
брой стр.: 370
цена: 19.90 лв.

как да се избавим 
от тригерните точки: 
отпускаме мускулите, 
спасяваме се от болка
Игор Лопатин
изд.: Паритет
брой стр.: 158
цена: 9.98 лв.

Денят е нощ
Петер Щам
изд.: Атлантис - КЛ
брой стр.: 156
цена: 9.90 лв.

едно уникално 
въведение в нлП: как 
да изградите успешен 
живот
Ричард Бандлър
изд.: Locus
брой стр.: 160
цена: 12.90 лв.

Софтпрес представя
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Заветът Изида” на шотланд-
ския писател Джеймс Дъглас 

e исторически трилър, чийто 
сюжет е съсредоточен върху 
древен артефакт, белязал съдба-
та на три епохи.

Търговецът на произведения 
на изкуството Джейми Синклер 
получава неочаквано обаждане. 
Даниела Фишер, детектив от 
Ню Йорк, се нуждае услугите му 
като консултант, за да разгадае 
жестокото убийство на младо 
семейство. Убиецът, когото 
преследват, е обсебен от древен 
артефакт, който никой не е 
виждал от последните дни на 
Третия Райх.

Романът на Дъглас разказва 
две паралелни мистерии: едната 
- в наши дни, а другата - по вре-
ме на Втората световна война.

Открита от група римски 
войници в пещера в недрата на 
Атласките планини през 64 г. 
по заповед на император Нерон, 
Короната на Изида е едно от 
изгубените чудеса на древния 
свят, артефакт, на който 
историята приписва чудодейни 
способности. Открадната от 
нацистки отряд от ловци на 
съкровища и предмети на изку-
ството, вилнял из потопената 
във война Европа, короната 
крие дори по-голяма тайна 
– липсващ диамант, който 
според легендата е най-големият 
скъпоценен камък, съществу-
вал някога. Авторът поднася 
реалистична картина на 
измъчения Берлин в последните 

дни на Райха, когато страхът и 
злото поставят началото на 
събития, които няколко десе-
тилетия по-късно преобръщат 
съдбата на героите.

Разследването отвежда 
Дани и Джейми от Лондон през 
Берлин и Хамбург до Оксфорд 
и ги среща с врагове и прияте-

ли, чиито тайни надминават 
всички техни очаквания.

Изпълнен с напрежение и все 
пак исторически акуратен, „За-
ветът Изида” е заглавие, което 
любителите на качествените 
исторически трилъри не бива 
да пропускат.

рилър от класа
“Заветът “изида”

Т

“заветът “изида”
Джеймс Дъглас

изд. “Софтпрес”
15,99 лв.

оптични 
илюзии

Книга, която събира за 
първи път на едно място 

удивителни и образователни 
илюстрации и предлага на деца и 
възрастни невероятно визуално 
шоу. Тя  ще ви накара да се съм-
нявате в това, което виждат 
очите ви -  кръгове, които 
стават все по-големи, стълби, 
които нямат край, млада жена, 
която внезапно остарява… 
Освен класически илюзии в тази 
книга ви очакват още много 
разнообразни загадки и зрителни 
измами. Книгата съдържа над 
40 зрителни илюзии, измами и 
загадки от различни области на 
познанието, които ще ви уве-
рят, че първото впечатление 
често е погрешно.

Родителите ще са довол-
ни да научат, че изданието 
има и сериозна образователна 
стойност. Още в началото 
чрез  любопитни текстове 
и илюстрации, одобрени 
от международно признати 
детски специалисти, децата се 
запознават с устройството 
на окото и начина, по който 
функционира зрението, а всички 
загадки са обяснени интересно и 
достъпно.

Оптични илюзии
изд. “Софтпрес”

9,99 лв.



*Промоцията е валидна за периода 1.05 до 31.05.2015 г. или до изчерпване на количествата в книжарници “Хеликон” и на Helikon.bg



През 1943 година, четири 
години след началото на 

Втората световна война, съюз-
ническите войски се подготвят 
за десант в Нормандия. Никога 
дотогава не била предприемана 
военноморска операция с такъв 
мащаб и с такава важност. 
Наложило се голяма част 
от крайбрежните райони да 
бъдат освободени за нуждите 
на армията. Районът около 
Слаптън бил евакуиран и около 
3000 местни жители получили 
заповед само за няколко седмици 
да напуснат домовете си. 
Историята за провеждането на 
тази операция е предадена през 
очите на 11-годишната Лили, 
която  живее с родителите си 
във ферма в Слаптън и описва 
историята на своя живот, та-
къв какъвто е бил в началото 
на 1943 година в дневника си. 
Главен герой е любимата й кот-
ка Типс. По време на евакуация-
та  котката на Лили се загубва 
в забранената зона. Въпреки 
смъртната опасност Лили 
решава да се върне в Слаптън, 
за да я търси. Какъв е краят – 
изненадващ! Но не поглеждайте 
какъв е – нека бъде изненада!

Книгите на английския 
писател Майкъл Морпурго са 
букварът, по който децата ни 
ще усвоят азбуката на чув-
ствата. А и ние, възрастните, 
ще ги прочетем с интерес и 
ще погледнем по нов начин на 
уж обичайните неща, с които 

сме свикнали. Историите в 
неговите романи не са измисле-
ни, а са парченца от живота, 
сякаш видени през увеличително 
стъкло. Те са искрени и мъдри, 
разказани са с обич и човечност. 
Може би това е едно от най-

ценните послания на Майкъл 
Морпурго – да се замислим за 
това, което ни прави хора и ни 
помага да запазим човешкото 
си достойнство, независимо в 
какви ситуации попадаме.

„чудесно е да зная,че моите 
истории се четат в България. 
Бих искал един ден да посетя 
вашата прекрасна страна и да 
се запозная с нейната природа 
и история. със сигурност 
имате истории за разказване, 
всички ние имаме истории! 
мисля,че ще научим много един 
за друг, като споделим своите 
истории.”

Много любов
Майкъл Морпурго

Фют представя
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“невероятната история на адолфус типс”

Парченце живот

невероятната история на адолфус типс
Майкъл Морпурго

изд. “Фют”
176 стр, 6,99 лв.

Поредицата „Под дъгата” е 
топъл и истински разказ 

за важните неща в живота – за 
семейството, за любовта, за 
приятелството, за предател-
ството, но най-вече за надеж-
дата, че ей-там под дъгата 
стават истински чудеса, стига 
достатъчно силно да вярваш в 
тях. Но най-хубавото в тези 
книги е, че Кели Маккейн остава 
вярна на себе си и на прекрасно-
то си чувство за хумор, което 
познаваме и от „Това съм аз, 
Луси” и от „SOS, животни в 
беда”. Всъщност Аби – главната 
героиня в „Под дъгата”, ужасно 
много напомня на Луси – само че 
малко попорасла, но също тъй 

шеметна и вихрена. 
Така че любителките 
на Луси със сигурност 
ще се влюбят и в 
новата поредица на 
Кели Маккейн, която 
отново ни увлича в 
един калейдоскопичен 
разказ с аромат на 
море, мента, ягоди и 
боровинки, в който се 
редуват смях и сълзи. 
А докато четете, мо-
жете да отпивате от 
специалните нектари 
и фрешове, които се предлагат 
в „Под дъгата” и чиито рецеп-
ти ще намерите във всяка от 
книгите. 

Чудесна поредица за момиче-
та, а и за техните майки!

Интервю с Кели Маккейн 
на lira.bg

поредица „под дъгата”

Поредица “Под дъгата”
Кели Маккейн

изд. “Фют”
7,99 лв.за книжка
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разгледайте отвътре! 
вселената
изд.: Фют
брой стр.: 12
цена: 17.90 лв.

вилхелм Хауф. 
Приказки/ майстори 
на приказката
Вилхелм Хауф
изд.: Хермес
брой стр.: 80
цена: 11.99 лв.

котаракът Помпон: 
Дневникът на кота-
рака Помпон
Чичо Коля Воронцов
изд.: Миранда
брой стр.: 100
цена: 11.95 лв.

Падингтън в Двореца
Майкъл Бонд
изд.: Агата-А
цена: 5.00 лв.

езерото на водните 
кончета
Ева Ибътсън
изд.: Емас
брой стр.: 392
цена: 12.00 лв.

Гръбначните животни
изд.: Фют
брой стр.: 96
цена: 14.90 лв.

малкият елиът и 
големият град
Майк Кюрито
изд.: Прозорче
брой стр.: 34
цена: 10.00 лв.

1 страница на ден: 
ежедневен творчески 
спътник
Адам Дж. Кърц
изд.: A&T Publishing
цена: 12.99 лв.

Кръгозор представя
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 „Някога, много отдавна... Или 
пък не чак толкова, кой знае, имало 
едно жабче, което се почувствало 
нещастно в родното блато. 

Един ден няколко жабчета 
забелязали, че всички са гладки и 
зелени, само едно било... Хм. Доста 
пъпчиво.

- Какво му е на това жабче?
- То е от породата на краста-

вите жаби – отвърнали големите 
жабоци.

- Пфу, крастава жаба! Не иска-
ме да си играем с него – заквакали 
малките.

Краставото жабче се огледало 
във водата. Олеле, колко било 
грозно! Вместо гладко и лъскаво, 
цялото било на бучки и цицини. То 
се разплакало:

- Кой ще си играе с мен?
- Никой.
- Добре! Щом никой не ме иска, 

ще замина.
Жабчето скочило на едно листо 

от водна лилия, после на второ, 
на трето и се озовало на твърда 
земя”. 

Така започва новата исто-
рия на Юлия Спиридонова, 

която ще ни срещне с приклю-
ченията на Краставото жабче. 
То е отритнато от своите, 

защото е различно от тях. 
Но и жабите имат нужда да 
бъдат харесвани и обичани, да са 
необходими на някого, да имат 
приятел. Малкото краставо 
жабче напуска света на познато-
то блато, за да търси приятел, 
някой, който да го приема 
такова, каквото е. В своето 
пътешествие то се среща с 
красивата самодива, чийто 
танц е вълшебен; с алчния талъ-
съм с древното съкровище, със 
злата ламята, с огнедишащия 
змей и с добрия и благороден 
стопан, за да открие, че нито 
красотата, нито богатство-
то, нито силата и властта, 
дори и добротата не могат да 
заменят истинската нужда на 
всяко живо същество да обича 
и да бъде обичано. И че е важно 
да бъдеш нужен на някого, та 
дори той да е  старата вещица 
с големия нос с брадавица.

„Казваш, че съм ти нужен? 
Защо не си вземеш друга жаба?, 
пита малкото жабче, за да чуе 
най-сетне, че - ...не ми трябва 
друга жаба. Трябва ми точно 
крастава жаба! В тях има най-
силната магия.”

Защото важна е не външ-
ността ти, а твоята същност, 

и значение има не това, което 
виждат очите ти, а това, кое-
то подсказва сърцето ти.

И че най-силната магия е 
любовта и приятелството!

Както самата авторка казва 
в своето интервю: „Бъди ми 
приятел” е приказка за големи 
и малки, но най-вече е приказ-
ка, която големите могат да 
прочетат на малките. Това е ис-
тория за истинското приятел-
ство, за обичта, за смелостта 

да бъдеш различен, за това, че с 
истинските, с важните неща не 
бива да се правят компромиси. 

Луксозното издание с твър-
ди корици е с красивите илюс-
трации на Пенко Гелев – илюс-
тратор, художник на комикси и 
създател на анимационни филми.

Интервю с Юлия Спиридонова и 
Пенко Гелев на lira.bg

а истинските 
ценностиз

Бъди ми приятел
Юлия Спиридонова

изд. “Кръгозор”
32 стр., 15,00 лв.

“Бъди ми приятел”
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твърда решимост кн.2 
от Хард инк
Лора Кей
изд.: Тиара Букс
брой стр.: 448
цена: 13.99 лв.

Духът на свободата
Джордж Гордън Байрон
изд.: Захарий Стоянов
брой стр.: 182
цена: 10.00 лв.

Петото евангелие
Иън Колдуел
изд.: Обсидиан
брой стр.: 512
цена: 18.00 лв.

Беки Б. в Холивуд
Софи Кинсела
изд.: Кръгозор
брой стр.: 368
цена: 16.00 лв.

момичето с кафявите 
очи
Лайза Клейпас
изд.: Ергон
брой стр.: 320
цена: 14.00 лв.

изкуството на лова 
кн.2 от Хрониките на 
гробарите
Алън Камбъл
изд.: Бард
брой стр.: 368
цена: 17.99 лв.

когато ина срещна Ян: 
завладяваща история 
за пробуждането на 
душата
Моника Василева
изд.: AMG Publishing
брой стр.: 184
цена: 11.95 лв.

какво забрави алис
Лиан Мориарти
изд.: Хермес
брой стр.: 416
цена: 14.95 лв.

В малката кухня на ресто-
рант “Старият свят” в 

Каталуния, северно от Барсе-
лона, се сблъскват два очевидно 
противоположни свята, когато 
шеф-готвачът и собственик 
Алекс Граупера наема за свой 
помощник канадката Анет. 
Жизнената млада жена, кулина-
рен антрополог по образование, 
която крие тъмно минало, си 
поставя за цел да съживи кухня-
та на Алекс и да вдигне на крака 
ресторанта – който, въпреки 
първоначалния успех и медийна 
популярност, е изпаднал в криза 
и е все по-празен с всеки изминал 
ден.

Шеф Алекс Граупера, талант-
лив готвач, привидно груб и ци-
ничен обрулен от живота мъж, 
има лични причини да мрази 
Америка – в неговата кухня не се 
използва нито една храна, произ-
хождаща от „Индиите”, както 
първите конкистадори нарекли 
американския континент. Алекс 
умее да създава вълнуващи и 
вкусни ястия без картофи, дома-
ти, царевица или какъвто и да 
било друг американски продукт. 
С тези принципни предубеж-
дения трябва да се пребори 
Анет, за да привлече интереса 
на клиентелата и медиите към 
“Старият свят”.

Рецепти, тенджери и аро-
мати определят и овкусяват 
живота на главните герои Алекс 
и Анет – две разбити сърца, 
които ще открият между кот-
лоните, тиганите и кавгите 

тайната съставка на своето 
щастие.

Дотогава обаче, те ще 
преминат през тежки изпита-
ния, включително пагубните 
последствията от умишлено 
хранително отравяне, причине-
но от ревност.

Пикантна, свежа и необуз-
дана, но също така нежна и 

загадъчна, „Ванилена сол” е книга, 
от чиито страници изплуват 
тайни, но също безусловна 
любов към кухнята и гастроно-
мията, както и буйни страсти 
и секс, балансирани от задълбо-
чени познания за културата и 
историята на храните.

икантна, свежа и 
необуздана

“ванилена сол”

П

ванилена сол
Ада Пареляда

изд. “Gourmet Poublishing”
384 стр., 16,00 лв.

ада парелЯда е родена в 
гранолерс близо до барсело-
на. започва да учи право, но 

страстта й към храната 
я отвежда към професио-
налното готвене. заедно 
със съпруга й откриват 

ресторанти с новаторска 
кухня – Semproniana и Coses 

de Menjar в барселона, и 
Acontecimiento в лисабон. 

сътрудничи на няколко 
вестника и телевизии. 

автор е на готварски книги, 
а „Ванилена сол” е първият 

й роман.



Цената на ваучерите варира от 20 до 300 лв. С тях може да пазарувате и на helikon.bg

В „Живот без ограничения” Ник Вуйчич - роден без крака и ръце, ни 
повежда по безкрайните препятствия на своя живот и ни разказва 
уроците, които са го превърнали в забележителната личност, коя-
то е днес. Кален с изключително чувство за самоирония, с доброта, 
вяра и целеустременост, Ник ни учи как да поемем отговорност 
за собственото си щастие. Кара ни да си представим какъв би 
бил животът ни, ако всичко беше възможно, а после ни доказва, че 
наистина е така. Всяко ограничение, което си поставяме, е наше 
собствено дело. И няма по-сигурно доказателство за думите на 
Ник Вуйчич от собствената му невероятна история.

„вдъхновяваща книга, написана от 
човек, който логически погледнато, 
би трябвало да се е отказал от 
живота.”

Дийна Патерсън, TitleTrak.com

„читателите могат да открият 
за себе си един несъмнено по-добър 
свят, докато проследяват как 
вуйчич, роден без крайници, води, 
както сам го нарича, „невъобрази-
мо хубав живот.”

Айлин Купър, писател

„още корицата на книгата поста-
вя началото на разказа: авторът 
й ник вуйчич е роден без крака и 
ръце, но лъчезарната му усмивка 

не е просто преструвка за пред ка-
мерите. „живот без ограничения” 
разказва как този млад мотива-
ционен презентатор открива себе 
си и започва да следва мечтите си. 
несравним, вдъхновяващ мемоар.”

Барнс & Нобъл

„чрез силното си упование в Бог, 
вярата в себе си и подкрепата на 
семейство и приятели вуйчич не 
само открива любовта и смисъла в 
собствения си живот, но разбира, 
че може да вдъхновява и другите 
да намерят същата наслада от 
живота независимо от личните им 
премеждия.”

Лайбръри Джърнъл

разтърсващата история 
на ник Вуйчич
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виелица
Владимир Сорокин
изд.: Enthusiast
брой стр.: 240
цена: 15.00 лв.

момичето с часовник 
вместо сърце
Питър Суонсън
изд.: Сиела
брой стр.: 262
цена: 13.00 лв.

Пътят на скелета
Вал Макдърмид
изд.: Еднорог
брой стр.: 400
цена: 19.90 лв.

кери
Стивън Кинг
изд.: Ибис
брой стр.: 244
цена: 11.90 лв.

Джийвс и сватбените 
камбани
Себастиан Фолкс
изд.: Сиела
брой стр.: 260
цена: 14.90 лв.

като бяло петно на 
картата
Шерко Фатах
изд.: Paradox
брой стр.: 460
цена: 20.00 лв.

Последното убежище
Решат Нури
изд.: Слънце
брой стр.: 272
цена: 12.00 лв.

завръщането на 
негодника
Сабрина Джефрис
изд.: Калпазанов
брой стр.: 320
цена: 14.00 лв.

за книгите и хората

22 К н иж аря т 
п ре п о р ъ ч в а

Когато часовниците спрат
 саманта Вайн беше невероятно 
красива. и беше невероятно, че 
се омъжи за мен. още по-неверо-
ятното беше, че тя напусна този 
свят... саманта умира твърде 
рано. новата съпруга на ейбрахам 
бекъм – анджелина, се опитва да 
му помогне да се справи със загу-
бата. но когато трупът на жена е 
открит в тръстиковите полета, 
животът на ейб започва да се 
срутва. Като старши прокурор 
той се включва в разследването. 
може би това е поредната жертва 
на серийния убиец, когото Фбр 
нарича резача? 

ала когато федералните 
разбират, че ейб е имал среща 
с жертвата след смъртта на 
саманта, и след като анджелина 
изчезва, уважаваният юрист се 
оказва заподозрян.

дали анджелина е била права и 
бракът им се е провалил заради ог-
ромната му любов към саманта? 
или е имало друга жена... и съпруг 
с мрачна тайна, който просто е 
искал новата му жена да изчезне?

иън о´Конъл е известен писател 
на любовни романи. Както всяка 
есен той се оттегля в уединение 
в къщата на Кристъл лейк, за да 
напише новата си творба. В отча-
яно търсене на вдъхновение, което 
за първи път го е изоставило, той 
среща елизабет салая... 

любовта се промъква и наста-
нява между тях, без дори той да 
си даде сметка за това. любовта, 
която е вярвал, че съществува 
само в романите...

но елизабет крие голяма 
тайна, заради която ще се опита 
да го отдалечи от себе си. и ще го 
принуди да започне да се съмнява 
във всичко.

В шумния манхатън, въвле-
чен в горещата надпревара на 
двамата кандидати за белия дом, 
пътищата на иън и елизабет 
ще се пресекат отново. ала сред 
интриги животът на двамата 
ще се промени не заради друго, а 
защото ще трябва да се изправят 
срещу собствените си чувства и 
страхове.

Цветовете на 
гнева

там, където 
винаги е есен

Цветовете на гнева
Джеймс Грипандо

изд. “Ера”
344 стр., 16,00 лв.

там, където винаги е есен
Анхелес Ибирика

изд. “Ера”
376 стр., 16,00 лв.

ЗлаТина ПеТкова
„ХелиКон-ШиШман”

„Когато светлините изгаснаха, 
пианистът я целуна…” - прошепва 
мама, докато нежно гали косите 
ти. ти се сгушваш  в скута й, за-
тваряш очи и усещаш как гласът 
й бавно те пренася в света на 
приказките.

имало едно време една никому 
неизвестна латиноамериканска 
държава. тя била толкова бедна, 
че управниците й решили да 
направят тържество за рождения 
ден на богатия  японец Кацуми 
Хосокава. искали да го впечатлят, 
за да построи завод в страната 
им. знатният господин дълго от-
казвал, но накрая го убедили, като 
му обещали, че на празненството 
ще пее не друг, а най-великото 
сопрано  роксан Кос.

настъпила дългочаканата 
вечер. В бляскавата къща на 
вицепрезидента рубен иглесиас се 
събрали стотици знатни гости 
от цял свят…

наместваш се по-удобно в 
мамината прегръдка и съвсем 
леко разтваряш клепачи, колкото 
да прогониш  съня за още малко.

нахлуват терористи, които 
искат да отвлекат  президента. 
него обаче го няма, защото е 
останал да гледа любимия си 
сапунен сериал . това ги принужда-
ва да задържат за заложници част 
от присъстващите. следват 
повече от 4 месеца съжителство. 
похитени и похитители посте-
пенно забравят ролите си и се 
превръщат в хора, които за първи 
път имат шанса да съществу-
ват истински.  някакъв невидим 
вълшебник разпръсква магически 
прах над къщата и часовниците  
спират.  минутата  е равна на 
ден, на година или на цял  живот. 
живот, в който имаш време да 
слушаш опера, да се научиш да 

свириш на пиано, да играеш шах и 
футбол, да прекопаваш градината, 
да чистиш килима, да готвиш; да 
събереш смелост да се обясниш 
в любов на жена,  с която знаеш, 
че не можеш да бъдеш… живот, 
съдържащ онова, което често ос-
тава извън живота ни – хилядите 
парченца изрязана красота.

нощ след нощ г-н Хосокава 
изкачва безшумно стълбите към 
стаята на роксан. още няколко 
стъпала и телата и душите им 
ще се слеят.

Кармен се промъква до спящия 
ген. надвесва  над него косите 
си и го буди с молбата да я научи 
да чете и пише на всички  езици, 
които знае. бързо забравяме, че 
тя е от лошите. Влюбваме се в 
невъзможната им любов, скрита 
в килера между чашите и чиниите, 
в мастилото на научените думи, 
в любопитството към запе-
таите… тайничко  се молим да 
им дадат още мъничко време. 
Колкото за  една, пет, десет или 
хиляда целувки…

тик-так, тик-так…не свърш-
ват ли с този звук всички приказ-
ки? мама отдавна я няма. стаята 
е празна и студена, а събуденият 
часовник ти напомня, че след час 
си на работа.  тик-так…
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