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ЛюДМИЛа ЕЛЕНКОва 
хелиКон-БълГариЯ

Гореща италианска вълна ни 
връхлетя в края на лятото с 
типичен римски маниер – да 
събира овации, да буди страст, 
да представя жива история.

Перла в мидата е втори 
роман за 35-годишния алесандро 
д’авения, станал популярен с 
бестселъра “Бяла като мляко, 
червена като кръв”.

и тук героят му е самият 
той – учител по класически езици 
в съвременно училище, който 
преподава своя философия на 
болката и изгражда рефлекс към 
мисленето по един  нестандар-
тен начин.

стилът напомня песен на 
трубадур.

романът е почти учебник – 
красива антология на литера-
турните митове от омир, през 
Шекспир до рилке и хьолдерлин, и 
тяхното модерно въплъщение.

телемах от “одисея” тук е 
четиринайсетгодишно момиче 
с име на перла (“Маргарита”), а 
търсенето на изгубения баща 
– смисъл минава през моде-
ла  на разбитото европейско 
семейство, което днес принася 
жертви – така детето претър-
пява катастрофа.

Катарзис има и той е неиз-
бежен, но трябва ментор, чиято 
нишка на познание да следва 
всяко крехко същество. За да 
бъде съхранено – като перла в 
мидата.

К н иж аря т 
п ре п о р ъ ч в а

от любов към 
децата

1299
лв.

1200
лв.

1400
лв.

1599
лв

1490
лв
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естивалът ще живее целогодишно

Фестивалът „Четящият човек” получи 
широк медиен отзвук. Каква е Вашата 
оценка за фестивалните дни?

Да, фестивалът на четенето беше 
много добре отразен на ниво информация. 
Въпросите защо, какво е различно не се 
зададоха. Моята лична оценка e (не зная дали 
е обективна, аз съм критична)  – припов-
дигнатост, напрегнатост, ту детайл, ту 
общ план… като на фестивал. Като цяло 
стана добър фестивал.

От 6 до 9 август в Бургас се 
проведе първото издание на 

летния  фестивал „Четящият 
човек”. Той беше организиран 
от книжарници „Хеликон” с 

подкрепата на община Бургас 
и с медийното съдействие 

на БНТ. Разговаряме с Гинка 
Панайотова – представител 
на „Хеликон” и инициатор на 

фестивала.

Рок група „Атлас” на откриването на 
„Четящия човек” в Летния театър

Отхвърлените корици на художника Дамян 
Дамянов, изложени в Морското казино

Платната на Димитър Шумналиев, 
изложени в Морското казино

„Поезия наоколо” на Кирил Прашков  
в Морското казино

ФФ

Ф
от

о
: ©

па
ве

л 
ва

си
ле

в

Карикатури на Христо Карастоянов, 
изложени в Морското казино
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естивалът ще живее целогодишно
Как се роди идеята за него и какви са 
целите му?

Идеята дойде спонтанно – противо-
вес на всички видове книжни изложения с 
разпродажби и на познатите форми за пред-
ставяне на книги. Този фестивал, и той, има 
своите амбициозни цели – да покаже, че че-
тенето не може да стане модерно, защото 
никога не е било демоде, че четенето не е 
ексклузивна, а естествена човешка дейност, 
която го съпътства във всекидневието 
– дейност, полезна и красива, благодарна, 
затова насъщно необходима и следователно 
вън от мода и сезони; да докаже, че качест-
вото на живота е функция от количество-
то на четенето. Той се стреми да обърне 
ракурса  – не книгата, заглавието, авторът 
сами за себе си на фокус – а авторът като 
личност с позиция и пристрастия, хобита, 
неподозирани таланти; четенето, без 
което книгите са мъртви; четящият човек 
като герой, който, колкото да е самотен, 
се бори с изчезването си и не иска да влезе в 
собствена червена книга. Фестивалът иска 
да разкрие четящия човек като субект, кой-
то дописва книгата с мислите и чувствата 
си, живее в нейния свят, но и сам се променя 
от нея. Фестивалът на четенето има свой 
характер –  не мозайка от културни прояви, 

а взаимносвързани и съподчинени на идеята 
части, за да се постигне цялостно звучене 
и въздействие. И не на последно място 
-  фестивалът да се утвърди като бургаска 
марка, защото Бургас е най-четящият град 
като се изключи столицата (казвам го отго-
ворно, по статистика).

Четящи хора ли са съвременниците ни?
Ако съдя по хората около себе си – да, ако 

съдя по това, което става в живота ни – 
по-скоро не. Бих допълнила въпроса с „какво 
четат”. Ако вкараме един прагматичен кри-
терий – показателите на книжарниците, 
отговорът ще е различен. Не става въпрос 
за брой продадени книги (тук винаги се 
намира удобно обяснение), а за структура на 
продажбите по видове книги – общо и меко 
казано съотношението стойностни/пре-
ходни книги – накъде се накланят везните, 
всеки да си отговори сам. Но сега говорим 
за фестивал, за празник – за това друг път…
Ето и това ще е постоянна цел на фести-
вала – да изравнява везните на вкусовете. 
Сигурно е невъзможно.

На първото издание на фестивала 
видяхме известни и много добри автори 
в непознато амплоа. Защо днешните 
писатели не могат да се издържат само с 

книгите си?
Да, гостуваха ни писатели като ху-

дожници, като сценарист и режисьор на 
анимационни филми, олимпиадата попречи 
на друг да дойде като спортист и треньор. 
Това беше хубаво.

 А защо трудно живеят от книгите си 
българските писатели? Може би обратно-
то е възможно при изключителна продук-
тивност или държавна подкрепа. Но ако 
търсим резерви в днешните условия и в 
читателите между причините за неголе-
мите тиражи, според мен на първо място 
е типичният ни национален нихилизъм, 
неуверен критерий – чакаме признание от 
авторитети, които често е достатъчно 
да са отвън. Не издържаме сравнение в това 
отношение дори със съседите си, също 
малки народи и езици – там се четат и с 
любов, и с интерес. Разбира се, качеството 
на текстовете е много важно, но аз си 
мисля, че и камерността на българските 
писатели влияе. Добре е те да излизат от 
собствения си свят, да говорят по различен 
начин пред литературоведите и колегите 
си и пред хората, които оценяват доброто 
четиво без да търсят научно обяснение, 
защото търсят в хубавата книга позна-
ние и удоволствие. На хората им е нужно 
понякога да сравнят мнението си с това 

Поетическият двубой между Иван Брегов 
и Иван Сухиванов на сцената на „Охлюва”

Писателят Кристофър 
Бъкстън  като музикант

Алек Попов получава наградата „Четящият 
човек” от Димитър Шумналиев

Калин Терзийски и Емил Йотовски в 
„Нощта на книжарницата” в „Хеликон-Бургас”



„Жената с огледалото” на Ерик-
Еманюел Шмит, „Аз съм пратеникът” 
на Маркъс Зюсак , „Сега и завинаги” на 
Нора Робъртс и „Петдесет нюанса 
сиво” на Е Л Джеймс бяха първите 
купени книги от новооткритата 
книжарница от веригата „Хеликон”. Тя 
се намира на ъгъла на софийските улици 
„Цар Шишман” и „Юрий Венелин”, 
срещу 7-ма гимназия. 

Това е петата книжарница „Хели-
кон” в столицата. Другите четири се 
намират на пл. „Славейков” №1; бул. 
„Александър Стамболийски” №17; бул. 
„Патриарх Евтимий” №68 и във фоа-
йето на „Гранд хотел България” на бул. 
„Цар Освободител”.

Работното време е: 9.00 - 20.30 ч. 
от понеделник до събота, в неделя – от 
10.00 до 19.00 ч. В новата книжарница 
могат да се купят най-нашумелите 
бестселъри, както и биопродуктите, 
запазена марка на „Хеликон”. За детска-
та литература е отделен специален 
кът.

Веригата „Хеликон” е създадена пре-
ди 20 години и има обекти в 12 града на 
страната. Предлага над 38 000 заглавия 
на български език, множество чуждо-
езични издания, електронни четци, 
е-книги, игри, биопродукти и различни 
видове аксесоари.
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на личности, които са ги спечелили, на 
които вярват и искат да бъдат коректив 
в живота ни, затова се интересуват от 
ангажираността на българските писатели 
с обществени и етични проблеми. Мое 
мнение от наблюдения на срещи.

Вие учредихте и приза „Четящият 
човек”. Първият лауреат е Алек Попов. 
С какво той впечатли журито?

 Наградата трябва да провокира хора с 
влияние и обаяние да лобират за четенето 
като сигурен път за лично и обществено 
издигане. Защо Алек Попов – зараждащата 
се мини „академия” от идеолози, органи-
затори и съмишленици на фестивала се 
мотивира, но може би не е била докрай 
убедителна, щом има въпроси. Не мога да 
кажа нищо по-различно, но Алек Попов 
може да увлича.

Какво бихте променили в следващото 
издание и кога би се провело то?

Въпреки успеха на „Четящия човек” 
следващи издания ще има само ако има 
развитие – най-трудно, но най-важно ще 
бъде да включим четящите хора с интелек-
туалния и емоционалния им потенциал, да 
ги спечелим не само като зрители, а като 
участници и инициатори на събитията. 
Ще ги ангажираме още наесен, като ги 
поканим в различни конкурси, и знам, че за 
тях ще е чест и удоволствие. Фестивалът 
ще живее целогодишно, макар на бавни 
обороти. Много ни е нужна подкрепа – 
медийна, обществена. Другият нов момент 
ще е гостуване на писатели от чужбина, 
но трябва да се впишат в условията –  да 
заразят личностно публиката и да я убедят 
да чете, просто да чете – каквото иска.

Години наред книжарниците „Хеликон” 
са средище на многобройни литературни 
прояви – премиери, четения, концерти. 
„Четящият човек” не е ли логично про-
дължение на политиката на „Хеликон” за 
подкрепа на книгата?

По-скоро проявление. Да, в цялостния 
контекст на дейността на „Хеликон” се 
вмести и този фестивал, до наградата за 
нова българска проза, литературните кафе-
нета, радиопредавания, списание.

Какво четете? Кои са любимите Ви 
автори?

Във фестивалния смисъл на четенето – 
за удоволствие, емоция, пък и размисъл през 
последните 5-6 години – книги на Ерик-Ема-
нюел Шмит, Иън Макюън, Орхан Памук, 
Маркъс Зюсак, Айн Ранд, Амели Нотомб, 
Патрик Зюскинд, Ричард Йейтс, Харуки 
Мураками, Франсоаз Саган, Паоло Джорда-
но, предимно кратката проза на много от 
авторите на награда „Хеликон” и не само, 
Даниел Калман, Амос Оз, Джулиан Барнс, 
Рей Клун, Бернхард Шлинк, Мишел Уел-
бек, Мюриел Барбери… Някои от тях ще 
станат любими. Кои са любимите книги, 
автори – свързани със спомен от момента, 
дълго съпреживявани, препрочитани? За 
мен са тези, които си цитирам дословно 
или интерпретирано – Далчев, Дебелянов, 
Йовков, „Записките”…

Интервюто взе Румен Василев

Заповядайте на 
“Шишман” 27Б

Нов “Хеликон” в София
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София - СтамболийСки
бул. “Ал. Стамболийски” № 17, 

тел: 02 4604062, 
officeeubcc@helikon.bg

София - Гранд Хотел бълГария
бул “Цар Освободител” № 4 

(фоайето на гранд хотел България), 
тел: 02 4604063, bulgaria@helikon.bg

София - шишман
ул. “Цар Иван Шишман” 27Б, 

тел: 02 4604082,  
shishman@helikon.bg

София - Славейков
пл. “Славейков” № 1, 

тел: 02 4604067, 
slaveykov1@helikon.bg

София - витоша 
бул. “Патриарх Евтимий” № 68, 
тел: 02 4604060, 02 4604061, 

bigbookshop@helikon.bg 



В най-отпускарския месец 
издателство „Ентусиаст” 

публикува един от най-вълнува-
щите криминални романи от 
родината на Стиг Ларшон и 
Ларш Кеплер – „Мистериозо” 
от Арне Дал. В средата на 
деветдесетте години на ХХ 
век известният писател и 
критик Ян Арналд (Jan Arnald)  
преподрежда буквите в името 
си, за да стане Арне Дал. Така се 
ражда един от най-известните 
шведски писатели на всички 
времена.  В продължение на 5 
години той пише под този 
псевдоним и успява да остане 
абсолютно анонимен. След 5 
години и 5 публикувани книги, 
човекът за псевдонима Арне Дал 
най-накрая е разкрит. Романът 
„Мистериозо” е първа книга от 
най-известната поредица на 
автора за знаменития „Отряд 
А”, продала до момента над 3 
милиона копия.

В ужасната паника след 
убийствата на няколко висо-
коплатени шведски бизнесмени 
полицията в Стокхолм решава 
да създаде специално звено, 
съставено от избрани поли-
цаи от цялата страна, чиято 
мисия е да открият неуловим 
убиец с оригинален и изтънчен 
начин на действие. Той нахлува 
в домовете на заможни и 
влиятелни хора от банковия и 
икономическия елит на страна-
та, слуша с наслада интересно и 
новаторско джаз парче и после 
застрелва жертвите си два 
пъти в главата. Следите водят 

в различни посоки – към Русия 
и света на джаза и на банкери-
те, докато накрая неизвестен 
запис на култовото изпълнение 
„Мистериозо” води полицаите 
към абсолютно неочакваната и 
невероятна развръзка. 

„Арне Дал коренно се 
различава от всички шведски 

автори на криминални романи 
по един основен показател: 
„Той може да пише!”, казва 
Магнус Ериксон в публикация в 
шведския вестник „Гьотеборг 
постен”, а немското списание 
„Щерн” сравнява романите на 
Дал с „Милениум” и с книгите 
на Хенинг Манкел. 

риминале ¹1 на 
годината

“Мистериозо”

К
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Мистериозо
Арне Дал

изд. “Enthusiast”
304 стр., 15,00 лв.

Арне ДАл е шведски 
писател и литературен 

критик, роден през 
1963 г. редовно пише в 

„Dagens Nyheter” - 
най-големият сутрешен  
вестник в родината му. 

Първият му роман е 
публикуван през 1990 г. 

с неговото рождено име 
- Ян Арналд. Досега на 

писателската си сметка 
има 20 книги, преведени 

на много езици.

нови заглавия

Сънят на сукубата 
Кн.3 от поредицата за 
Джорджина Кинкейд
Ришел Мийд
изд.: Ибис
292 страници
11.90 лв.

Зад кулисите на музея
Кейт Аткинсън
изд.: Колибри
284 страници
15.00 лв.

Конете от 
Катаринаберг
Инга Линдстрьом
изд.: Апостроф
128 страници
6.99 лв.

Пътуване с лек багаж
Туве Янсон
изд.: Жанет-45
164 страници
12.00 лв.

Слепите слънчогледи
Алберто Мендес
изд.: Фондация 
Българска 
литература
156 страници
14.00 лв.

Лавандулови нощи
Софи Берар
изд.: Апостроф
288 страници
8.99 лв.

Адвокат за милиони
Дейвид Хосп
изд.: Плеяда
360 страници
14.00 лв.

Франкенщайн
Мери Шели
изд.: Труд
272 страници
11.99 лв.
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Разтърсващият любовен роман „Лавандулови нощи” отвежда 
читателите в далечен Прованс – земя на слънцето, цветовете и 

ароматите, на трубадури и кръстоносци, на булевардни танцьори 
и щастливи безделници, където заедно с героите съпреживяват 
истински романтична любовна сага с дъх на праскови и лавандула.

Историята на семейство Ле Бер се разиграва между Камарг на 
югоизток, светските курорти на Лазурния бряг на юг и суровите 
планини, редящи се една след друга в далечината на 
север. Богатото на традиции имение „Ринкинкин”, 
разположено по бреговете на Дюранс, е заплашено 
от беда и семейството се разделя на два лагера в 
борба за надмощие. Докато привлекателният млад 
собственик Корин се опитва да спаси имението 
от грозящите го задължения към банките, негова-
та сестра Жозефин заедно със съпруга си, богат 
американски предприемач, искат да го откупят 
от фамилията и да го превърнат в космополитен 
хотелски комплекс.

Посред семейната разпра внезапно се появява 
младата германка Изабел, която ще започне нов 
живот в Прованс и там ще срещне любовта на 
живота си. Вихърът от силни емоции ще изпра-
ви чувствата й пред сериозни изпитания. Изабел 
се оказва една от страните на вълнуващ любовен 
триъгълник. 

Пожънал завиден успех в Русия със своя вълнуващ сюжет, детек-
тивският роман „Непреодолимо желание” несъмнено се нареди 

сред най-четените криминалета това лято. Книгата предлага всич-
ко, което трябва да притежава един истински качествен трилър: 
преследване, любов, тайнствена серийна убийца, 
загадъчни произшествия и изкусно заплетена 
интрига. 

В Москва са извършени няколко серийни убий-
ства на сексуални маниаци. Убийцата е млада жена 
с елегантни бели дрехи, която вероятно отмъща-
ва за поруганото си детство или за насилвани близ-
ки. Чрез интернет тя влиза в диалог с възрастни 
мъже, склонни към педофилия или други извраще-
ния, предлага им контакт и след убийството 
осквернява труповете им. Като истински сериен 
убиец, Бялата дамa винаги оставя на местопрес-
тъплението визитната си картичка – дама купа. 
Убийцата е изключително ловка и винаги успява 
да се измъкне от лапите на полицията. Ето защо 
частният детектив Стас Северин се заема със 
заплетения случай, но самият той става жертва на 
побой, на отвличане, на медицински експерименти 
и на покушения с цел убийство.

Лавандулови нощи

Непреодолимо желание

Непреодолимо желание
Сергей Устинов

изд. “Enthusiast”
480 стр., 12,00 лв.

Лавандулови нощи
Софи Берар

изд. “Апостроф”
288 стр., 8,99 лв.

нови заглавия

Неизживени спомени
Стивън Кинг
изд.: Плеяда
688 страници
23.00 лв.

Момичето на 
френския лейтенант
Джон Фаулз
изд.: Сиела
512 страници
16.00 лв.

Шанхайска афера
Ридли Пиърсън
изд.: Хермес
448 страници
14.95 лв.

Съдба
Луиз Бегшоу
изд.: Хермес
368 страници
13.95 лв.

Ослепително. Пълно 
издание
Мирча Картареску
изд.: Фабер
1080 страници
50.00 лв.

Нека големият свят 
се върти
Колъм Маккан
изд.: Жанет-45
456 страници
14.99 лв.

Огнени кристали
Джейн Ан Кренц
изд.: Хермес
312 страници
12.95 лв.

Колекцията
Пол Клийв
изд.: Хермес
400 страници
14.95 лв.
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Шеметният свят на 
модата през очите на 

една съвременна млада жена, 
с идеалните мерки 90-60-90, 
която работи като модел и 
между кастинги, фотосесии, 
стари приятелства и нови 
познанства се опитва да намери 
отговорите на въпросите, 
които изникват от връзките с 
мъжете, от отношенията в се-
мейството и от собствените 
очаквания. Провокативна, иро-
нична и забавна, „Без токчета” е 
книга, в която съвременността 
присъства както със специфич-
ните форми на живот, култура, 
така и със специфичен начин на 
комуникация, език. 

София Мартини е на 24 
години, приема с безразличие 
света на модата и класифицира 
хората, които среща според 
това какви читатели са. Обо-
жава киното, но презира онези, 
които предпочитат да гледат 
кинематографичната версия на 
един роман, вместо да го про-
четат. Когато не знае как да се 
справи със ситуациите, които 
възникват в живота й, именно 
работата, която ненавижда, й 
дава възможност да замине на 
другия край на света. 

Милано, Маями, Барселона са 
етапите в едно дълго пътуване 
към промяната... 

Трите части на романа но-
сят имената на тези градове, а 
отделните глави са озаглавени с 
числата – първо на италиански, 
после на английски и накрая на 
испански, като във всеки град 
броенето започва отначало. 
Откровен и задъхващ разказ, 
препускащ през 304 пълнокръвни 
страници през историята на 
киното, книгите и... самотата.

Как решихте да напишете този роман за 
света на модата?

Това е свят, който познавам добре, ра-
ботех като модел повече от десет години 
и имам непосредствени наблюдения върху 
начина, по който модата функционира, пре-
карала съм безкрайни часове с хора, които 
живеят от модата и за модата. От друга 
страна, модата живее от вдъхновението, 
и то ме съпътстваше през цялото време 
докато пишех романа. Първоначално си ми-
слех, че съм започнала да пиша разказ, после 
той прерасна в роман, но първите страни-
ци, с които влязох в света на моята героиня 
София, се появиха в Маями, където споделях 
една къща с още няколко модела от различни 
страни.

Вашата героиня София носи името на гра-
да, в който сега идвате, за да представи-
те „Без токчета”. Как приехте това, че 
първият град извън Италия, където ще 
отидете, за да представите романа си, е 
именно София?

Когато от издателството ми казаха за 
превода си помислих, че когато правим нещо 
правилно, съдбата се съобразява с нашите на-
мерения. И с радост си спомних, че докато 
пишех романа, си мислех колко хубаво ще бъде 

Франческа Ланчини 
е автор на романа „Без 

токчета” – нейният дебют 
в литературата. В него тя 

споделя опита си от модния 
подиум.родена е през 

1983 г. в Бреша, италия. 
работила е като професи-

онален модел и актриса. 
Живее в Милано. снимала се 

е в „Бандата на Оушън-2” 
(2004) на режисьора стивън 

содърбърг.

Франческа Ланчини: 
семейството е 
моят литературен 
ключ, за да 
разказвам истории Ф
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нови заглавия

Тайната на 
магьосниците
Алексей Фад, 
Роман Фад
изд.: Бард
208 страници
11.99 лв.

По пътя на маите. 
В търсене на една 
изгубена цивилизация
Георги Лозев
изд.: Сиела
132 страници
12.00 лв.

Проповеди и 
трактати/ Майстер 
Екхарт
Майстер Екхарт
изд.: Фондация 
Комунитас
400 страници
15.00 лв.

Литературна и 
културна история на 
Киото
Джон Дугъл
изд.: Рива
272 страници
16.00 лв.

От поручик до генерал. 
Спомени
Васил Бойдев
изд.: Военно издател-
ство
284 страници
12.00 лв.

Престъпления
Фердинанд фон Ширах
изд.: Сиела
164 страници
12.00 лв.

Десет мита за Хитлер
Александър Клинге
изд.: Прозорец
200 страници
12.00 лв.

Изследване на 
развитието през 
жизнения цикъл
Лора Е. Бърк
изд.: Дилок
662 страници
60.00 лв.

Франческа Ланчини ще 
посети софия в пери-
ода 11-13 септември 
за представянето на 

романа й на български. 
срещата с читате-

лите и почитателите 
й ще се проведе в 

книжарница „Хеликон-
България” на 12 сеп-
тември от 18 часа.
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един ден да опозная града, свързан с името на 
главния ми персонаж. Няма да крия, когато 
се спрях на това име, мислех за любимата си 
книга като момиче „Светът на Софи”. По-
сле, когато идеята се оформи в главата ми, 
ми хрумна да свържа името й с един европей-
ски град, в който тя никога не е била.

Смущава ли ви етикетът „писателка” и 
„модел”?

Никога не съм живяла с този етикет, за-
щото когато започнах да пиша романа, вече 
почти бях приключила с ангажиментите си 
като модел. Тази професия за мен беше само 
начин да постигна финансова независимост 
още докато следвах. Работейки като модел, 
имах достатъчно време да чета и да се под-
готвям за изпити, без мисълта ми да бъде 
ангажирана с каквото и да е друго. А колкото 
до писането, винаги съм предпочитала този 
начин на изразяване. Като момиче пишех за 
себе си, после започнах да пиша статии за 
най-доброто списание за тенис в Италия, 
пишех и разкази. Накрая дойде и моментът, 
в който завърших първия си роман. Вече по-
вече от година съм писателка на свободна 
практика и имам щастието да работя и със 
студенти, водя свой курс за разказвачески 
техники.

Каква е връзката ви със самотата, която 
съпътства писането?

В момента, в който напишеш едно изре-
чение и след него се появи още едно, ти вли-
заш в света на един персонаж и не се чувст-
ваш сам. Светът на този персонаж допълва 
твоя и го обогатява. Да сътвориш живота 
на един персонаж, да изградиш връзките око-
ло него, ти позволява да конструираш едно 
огледало, в което се оглежда не само реалнос-
тта, но и самия ти. Това е радост, а не са-
мота.

Кои са писателите, които считате за 
свои учители?

Много са, но Фицджералд винаги е бил 
сред любимите ми. Смисълът, който той 
придава на амбицията и разочарованието у 
своите герои, е поразяващ. Реализмът на Ка-
поти, онзи удивителен начин, по който Ка-
поти улавя действителността и съумява да 
я пресъздаде, ме възхищава не по-малко. Дели-
ло също представя съвременната американ-
ска действителност толкова изненадващо 
и точно. Изучавала съм ги, подчертавала съм 
с молив изречения в техните книги, водила 
съм си безчет бележки за техниките, които 
използват.

А в модата и в киното, което толкова 
обичате, кои са вашите герои, кои са оне-
зи, на които се възхищавате?

Моите герои в модата са хората, които 
работят с часове върху плата, с посвете-
ността и страстта на майсторките на 
бродерии. В киното моите герои са режи-
сьорите, успели да ме развълнуват без да 
използват и една дума като Уонг Кар Вай с 
филма си „В настроение за любов”.

Сега, когато продадохте и кинема-
тографичните права над романа си „Без 
токчета” и когато предстои да бъде на-
правен филм по него, коя актриса мисли-
те, че е подходяща, за да изиграе София?

Би трябвало да е някоя млада, но същевре-
менно достатъчно зряла актриса, очарова-
телна, но също така с вече утвърден миро-
глед. Няма да е лесно да бъде намерена. 

София е влюбена в книгите и обожава 
книжарници. Какво е мнението ви за на-
влизащите в живота ни електронни кни-
ги и четци?

Подариха ми четец преди няколко месеца 
и го считам за много полезен инструмент, 
защото винаги мога да нося със себе си тек-
стовете, с които да се консултирам по вре-
ме на курса в университета, който водя. 
Опитах да прочета два романа на него, но 
не може да става и сравнение, хартията има 
съвсем друго присъствие.

Интервюто взе Ваня Хинкова със съдействие-
то на издателство „Скалино”.

Пълният текст на интервюто 
на www.lira.bg

Без токчета
Франческа Ланчини 

изд. “Скалино”
302 стр., 16,00 лв.

нови заглавия

Момичето от Златния 
рог
Курбан Саид
изд.: Сиела
274 страници
12.00 лв.

Силата и славата
Греъм Грийн
изд.: Фондация 
Комунитас
224 страници
11.00 лв.

Миниапокалипсис
Виржини Депант
изд.: Колибри
336 страници
15.00 лв.

Моето берлинско 
дете
Ан Вяземски
изд.: Фондация 
Българска литература
240 страници
16.00 лв.

Пиянска амнезия
Чарлс Буковски
изд.: Фама
230 страници
14.00 лв.

Загадката Колумб
Стив Бери
изд.: Обсидиан
448 страници
16.00 лв.

В интерес на нацията
Ян Гиу
изд.: Персей
480 страници
16.99 лв.

Хрониките на Кейн 
Кн.3: Сянката на Змея
Рик Риърдън
изд.: Егмонт България
438 страници
14.90 лв.
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Т. А. БАрън отрасва в ранчо в 
Колорадо и пътува много като 

стипендиант на „роудс”. напук на 
мечтата му да стане писател, 

никой не иска да публикува първия му 
роман. Присъединява се към бизнес 

предприятие, като в крайна сметка 
му става президент. 

През 1989 г. изненадва партньорите 
си и се мести обратно в Колорадо, 

за да стане писател и природоза-
щитник. Оттогава е написал над 
20 романа, които се приемат от 

читателите ентусиазирано. Много 
от творбите му са се превърнали в 

международни бестселъри. 
Печели наградата „наутилус”, която 

се връчва на книги, вдъхновяващи 
един по-добър свят. Получава при-
знание от Американската библио-

течна асоциация и Международната 
читателска асоциация.

През 2000 г. основава национална 
награда „Глория Барън” за млади хора, 

допринесли за общността си или за 
околната среда. Тя се връчва всяка 
година на 25 активни в общество-

то момчета и момичета. 
Когато не пише или не изнася 
лекции, Т. А. Барън участва в 

множествокомисии, включително 
в управлението на университета 

„Принстън”. Помогнал е за създава-
нето на Принстънския институт 
за околната среда и Обществото 

за дивата природа, което му връчва 
най-високото отличие за защита на 

природата.

Мерлин: Изгубените години
Т. А. Барън

изд. “ProBook”
324 стр.,13,99лв.

„Роман, пропит с вълшебство.”
„Ню Йорк  таймс” 

„Изключително начало, едно 
увлекателно и дълбоко лично 

приключение.” 
Лойд Аликзандър

Бушуващото море изхвърля 
едно момче на брега в древен 

Уелс. То е почти мъртво и няма 
спомени, име или дом, но жела-
нието да открие кой е по-силно 
от всичко.

Под крилото на мистери-
озна жена, която се кълне, че е 
неговата майка, момчето без 
памет опознава света на келти 

и друиди. Но за да открие своя-
та идентичност и тайната на 
собствената си сила, трябва 
да предприеме пътешествие до 
остров между небето и земята. 
Неговите жители ще му разкри-
ят, че съдбата на това място и 
неговата собствена са мисте-
риозно свързани, а той е орисан 
да стане най-великият магьос-

ник на всички времена. Истори-
ята ще го нарече Мерлин.

T. A. Барън възражда 
старите келтски легенди за 
крал Артур, Моргана и рицаря 
Ланселот, за да създаде една 
завладяваща и четяща се на един 
дъх приказна история. Незаме-
нимо четиво за любителите на 
фентъзи жанра. 

ДД

нови заглавия

Неочакваният гост на 
маймунките. Книга с 
копчета + 4 фигурки 
за игра
изд.: Фют
10 страници
11.90 лв.

Приключенията на 
Лора
Мери Ан Питърсън
изд.: Българска 
книжница
112 страници
10.90 лв.

Откъде идват нещата 
около нас?
Кристиан Дориън
изд.: Фют
10 страници
19.90 лв.

Малкият рицар 
Тренк
Кирстен Бойе
изд.: Емас
290 страници
12.00 лв.

Велики битки в 
историята на света с 
3D илюстрации + 3D 
очила
изд.: Фют
63 страници
15.90 лв.

Голямото 
приключение на 
мечетата. Книга с 
копчета + 4 фигурки 
за игра
изд.: Фют
10 страници
11.90 лв.

24 чисто нови 
приказки
Величка Настрадинова
изд.: Летера
132 страници
12.00 лв.

Нови приказки от 
цял свят: Приказна 
съкровищница
Любомир Николов
изд.: СофтПрес
112 страници
5.99 лв.
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рките персонажи на 
Орсън Скот Кард

“Играта на Ендър”

Спечелила милиони чита-
тели по света, награжда-

вана и всепризната за един от 
върховете във фантастиката, 
„Играта на Ендър” е сред 
знаковите книги на последните 
десетилетия. 

Надхвърлил рамките на 
жанра, романът е философски 
трактат за общуването и 
човешките взаимоотношения, 
самотата и моралния избор. 

В бъдещето Земята е 
нападната от по-развита ци-
вилизация и едва се спасява от 
унищожение. В отчаянието си 
Международният флот обучава 
свръхинтелигентни деца за вой-
ници, за да използва необремене-
ните им от възрастта способ-
ности срещу нашествениците. 
Изключително талантлив и 

интуитивно разбиращ околния 
свят, 6-годишният Ендър ще се 
окаже единствената надежда на 
човечеството за спасение.

Светът на Орсън Скот 
Кард е многопластов, построен 
с логическа прецизност и про-
никновена психология, наситен 
с дълбок смисъл и населен с ярки 
персонажи.

Близка по дух с „1984” и 
„Прекрасният нов свят”, 
„Играта на Ендър” е първа книга 
от легендарната сага на Кард. 
Романът и неговото продъл-
жение „Говорителя на мъртви-
те” са носители на наградите 
„Хюго” и „Небюла”, През 2013 г. 
предстои филмовата премиера 
на „Играта на Ендър”с учас-
тието на Харисън Форд, Бен 
Кингсли и Ейса Бътърфилд.

Прокурор Дерек Никълсън е 
брутално убит в леглото 

си. Детектив Робърт Хънтър 
е изненадан от безсмисленото 
престъпление – мъжът е бил не-
излечимо болен. Но това, което 
тревожи Хънтър най-много, е 
„визитната картичка”, която 
престъпникът е оставил. 
Детективът смята, че убиецът 
се опитва да комуникира с 
полицията, но методът му 
е различен от всичко, което 
някога е виждал. 

И какво е посланието? 
Точно когато Хънтър попада 

на следа, е открита още една 
жертва. И още една „картич-
ка”. Робърт Хънтър трябва да 
разшифрова посланието... преди 
Скулптора да постави послед-
ните щрихи на своя шедьовър.  

Романите на Крис Картър са 
истинско предизвикателство 
за почитателите на жанра! Той 
успява умело да съчетае в едно 
динамиката на Конъли и типич-
ния за Дивър сюжет, изпълнен 

с неочаквани обрати. Крис 
Картър е познат на българския 
читател от „Хамелеонът се 
завръща” и „Екзекуторът”.

Орсън скОт кард (61) 
е американски писател 
на научна фантастика.  

автор е на фентъзи 
серията „Alvin Maker”, 

която му печели извест-
ност и сред почитатели-

те на този жанр.
награден е с премията на 
джон кемпбъл за най-обе-
щаващ дебют през 1977 г. 
Четири негови произведе-

ния са отличени с приза 
„Хюго”, шест с награда 
„Locus Poll”, две със „SF 

Chronicle”, две с  „небюла”. 

Я

Скулптора

Играта на Ендър
Орсън Скот Кард

изд. “Ера”
336 стр., 12,99 лв.

Скулптора
Крис Картър 

изд. “Ера”
384 стр., 15,00 лв.

нови заглавия

Брат по кръв
Ерик Джакомети Жак 
Равен
изд.: Millenium
440 страници
15.00 лв.

Среднощен танц 
Кн.2 от поредицата 
Блайдън
Джулия Куин
изд.: Тиара Букс
448 страници
12.00 лв.

Виенски апартамент
Радостина А. Ангелова
изд.: Жанет-45
272 страници
15.00 лв.

Криптонит в чантата
Иван Котронео
изд.: Фондация 
Българска литература
200 страници
15.00 лв.

Сватба в небето
Мирча Елиаде
изд.: Колибри
192 страници
14.00 лв.

Сделката на капитан 
Ворпатрил
Лоис Макмастър 
Бюджолд
изд.: Бард
560 страници
16.99 лв.

Мидълмарч
Джордж Елиът
изд.: Колибри
880 страници
20.00 лв.

Емигрантът
Владо Любенов
изд.: Жанет-45
188 страници
14.00 лв.
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Пощальонът винаги звъни 
два пъти”  - знаменитият 

роман на Джеймс М. Кейн, ще 
бъде публикуван отново на бъл-
гарски език. Книгата ще бъде в 
книжарниците през септември. 
Издател е „Скай принт”. 

„Пощальонът винаги звъни 
два пъти”, публикуван през 1934 
г., е първият и най-прочут черен 
роман на ХХ век, който оказва 
съществено влияние върху 
творчеството на автори от 
ранга на Дашиъл Хамет и Рей-
мънд Чандлър. Още с излизането 
си романът предизвиква бурни 
дебати. Оценките са крайно 
противоположни, като книгата 
се сдобива с печата „Забранено 
в Бостън” заради езика и сексуал-
ните сцени. 

Историята за съдбоносната 
среща на безскрупулен скит-
ник с фатална жена, тяхната 
драматична любов и продик-
туваното от нея убийство, 
което извършват, се превръща 
в литературен и обществен 
прецедент и става крайно при-
влекателна за Холивуд. 

Шест са филмовите версии, 
но нито една от тях не успява  
да доближи силата на оригинала, 
до автентичния свят, създаден 
от Джеймс М. Кейн. Критика-
та определя лентата от 1946 г. 
с Лана Търнър и  Джон Гарфий-
лд, като най-сполучливата, 
но с това може да се поспори. 
Версията от 1981 г. с Джесика 
Ланг и Джак Никълсън, лишена 
от холовудска сладникавост, 
пресъздава отлично драматизма 

на характерите. 
 „Пощальонът винаги звъни 

два пъти” има две театрални 
адаптации, а през 1982 г. е  
поставена едноименна опера. 
Издателската компания „Рандъм 
хаус”, известна със своите 
безкомпромисни критерии, 
включва  „Пощальонът винаги 
звъни два пъти” в списъка си 

на 100-те най-добри романа за 
всички времена.

Най-голямата загадка е мета-
фората в заглавието, която на 
пръв поглед е неразбираема. По 
спомени на съвременници писа-
телят е озаглавил романа така 
с идеята, че съдбата не прощава 
и че ако веднъж ти се размине, 
втори шанс за това няма. 

Джеймс малахан 
Кейн (1892–1977) е 

американски журналист, 
писател и сценарист, 
автор на над 20 книги 

и филмови сценарии. За 
кратко е управляващ 

редактор на прочутото 
списание „нюйоркър”, но 
се съсредоточава в пи-

сането на художествена 
литература и сценарии. 
холивуд обаче никога не 

му отдава дължимата 
слава. 

кандалният роман 
на КейнС

Пощальонът винаги звъни два пъти
Джеймс Малахан Кейн

изд. “SkyPrint”
152 стр., 10,00 лв.

Като изключим 
формите й, не 
беше неземна 
красавица, 
но излъчваше 
някакво горчиво,
трескаво 
недоволство, на 
фона на което 
нацупените й 
устни изпъкваха 
ярки и сочни...

нови заглавия

Българската поезия от 
40-те и 50-те години 
на XIX век. Роли на 
субекта
Анна Алексиева
изд.: Кралица Маб
340 страници
12.00 лв.

Природни бедствия. 
Възникване, последи-
ци, защита
Гаро Мардиросян; 
Бойко Рангелов; 
Атанас Близнаков
изд.: Авит Консулт
172 страници
10.00 лв.

Фантастични 
коктейли и 
тонизиращи напитки
изд.: Елит Прес
160 страници
28.90 лв.

Как да сънуваме 
числата от ТОТО 
2. Практическо 
ръководство
Валентин 
Караманлиев
100 страници
8.00 лв.

Ефектът Моментум
Жан-Клод Лареш
изд.: Рой 
Комюникейшън
27.00 лв.

Монетосеченето 
на цар Йоан Асен II 
/1218-1241/
Стоян Авдев
160 страници
25.00 лв.

Wuindows 7 for Dum-
mies
Анди Ратбоун
изд.: AlexSoft
504 страници
16.99 лв.

Помогнете на здравето 
си със стевия
Георги Митов
изд.: Аливго
138 страници
6.99 лв.
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Кой все още има време да се 
рови в различни сайтове, вестни-
ци и списания, да слуша радио и 
да гледа телевизия, за да науча-
ва новините в реално време? 

В епохата, в която информа-
цията се разпространява свет-
кавично, вече има възможност 
най-добрата селекция от новини 
да идва до всеки потребител – на 
личния му смартфон, работещ с 
версия „Андроид”. 

Първото в България мобилно 
приложение за електронни из-
дания „Magelando” вече работи, 
при това безплатно. За достъп 
до него е необходимо само да 
се отиде на magelando.com  и да 
се изтегли безплатна версия от 
Google Play. 

Мобилното приложение черпи 
новини от близо 50 български 
медии в категориите: Lifestyle, 
Новини, Спорт, Бизнес, Техноло-
гии, Списания, Култура. В ори-
гинал са представени вестници, 
списания, телевизия, радио и 
електронни сайтове – с приятен 
интерфейс и оригиналните им 
илюстрации. 

Потребителят може да следи 
последните новини в секциите, 
които предпочита. Приложение-
то непрестанно ще се разширява 
с все повече качествени източ-
ници на информация. Така всеки 
ще научава това, което го инте-
ресува, преди всички.

MAGELANDO
Научи това, което 
те интересува, 
преди всички

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

Lira.bgCinefish.bgСписание „Меню”
ВратовръзкаТялотоSofialive.bgJenite.bg
Dnevnik.bgDariknews.bgTermo.bgВести
ТрудHotnewsДарик анализиБлиц24 часа
НовиниbTVLiveNewsBgСтандартМонитор
Novinite.bgSportal.bgДневник спорт
Sportni.bgbTV СпортNewTrendBG
МениджърДневник бизнесКапитал
ИнвесторДневник ИТTechNewsBG
HicommMagazineHello!Космополитън
БлясъкWoman.bgDivino.bgBeauty
Auto BildРозалиTop Gear

нови заглавия

Отровните мъже
Лилиан Глас
изд.: Сиела
288 страници
13.00 лв.

Психологията на 
Кундалини-йога
Карл Густав Юнг
изд.: Леге Артис
304 страници
16.00 лв.

Кратък речник на 
литературните и 
лингвистичните 
термини
Амелия Личева; 
Гергана Дачева
изд.: Колибри
316 страници
22.00 лв.

Американската 
изключителност
Сиймор Мартин 
Липсет
изд.: Критика и 
хуманизъм
420 страници
22.00 лв.

Астрология за душата
Алън Оукън
изд.: Анхира
454 страници
22.00 лв.

Проклятието над 
Паганини. Историята 
на една легенда
Вернер Фулд
изд.: Рива
208 страници
13.00 лв.

Психометрични и IQ 
тестове
Филип Картър
изд.: LOCUS
240 страници
14.00 лв.

Кино и електронни 
медии
Михаил Мелтев
изд.: Нов български 
университет
312 страници
15.00 лв.
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Книгата „Съдба срещу 
свободна воля” е есенция-

та на задълбочени изследвания 
върху научните, философските 
и религиозните доказателства 
за съществуването на предва-
рителен план на живота или, 
точно обратното, свобода на 
действията на хората и послед-
ствията от тях.

Сред най-интересните мо-
менти в изследването на Мари 
Джоунс са:

• Големият взрив, интели-
гентният дизайн, еволюцията и 
ДНК като матрици на живота.

• Астрология, нумерология и 
карти Таро – възможно ли е те 
да предсказват бъдещето ни и 
до каква степен. 

• Квантовата физика – дока-
зателство за допирните точки 
между съдбата и свободната 
воля.

• Законът за привличането, 
силата на намерението и на 
съзнанието като средства за 
сътворяване на реалността.

• Сродни души и договори, 
които душата сключва преди да 
се прероди на Земята.

Съдба срещу свободен избор е 
философска битка, която няма да 
приключи скоро –  признава Мари 
Джоунс – тъй като в живота 
ни продължават да се появяват 
доказателствата за съществува-
нето както на едното, така и на 
другото, а също и на двете, взети 
заедно. Но е възможно тази книга 
да покаже, че истината навярно 
е някъде по средата и, независимо 
в какво вярвате, животът ви е 
отражение на тази ваша вяра.

Някои от житейските ни предизвикател-
ства включват хора, които като че ли 

сме срещали и преди, или такива, които ни 
дразнят, влудяват и дори нараняват така, 
че да се развиваме по начин, който не сме си 
и представяли. Всъщност, оказва се, че нищо 
чудно душата ни да е „подписала” преди 
прераждането си договори с тези хора. В 
един такъв договор и двете страни изразя-
ват съгласието си да преминат заедно през 
определени изпитания по време на новото 
въплъщение, които ще подпомогнат духов-
ния им прогрес.

Наистина ли избираме родителите си, за 
да се справим с определени проблеми, поста-
вени от тях? Избираме ли децата, братята 
и сестрите и брачните си партньори? 
Очевидно е, че някой житейски предизви-
кателства по пътя на душата налагат да 
бъдем заобиколени от хора, които като че 
ли поддържат тези предизвикателства или 
ни помагат по пътя. Такива хора наричаме 
сродни души и след малко ще се спрем на 
тази тема. Но първо, преди да стигнем до 
т.нар. колективни прераждания, нека да си 
поговорим за възможните взаимоотношения, 
за сложния танц на преплетените съдби и 
заплетените житейски сценарии.

Идеята, която стои зад договорите на 
душата, е, че във всеки от нас се съдържа 
частица, която винаги знае не само какво се е 
случило в минали съществувания, но е наясно 
и с бъдещето ни развитие. Тази частица, 
разбира се, е нашата душа и въпреки че умът 
ни има малка или дори никаква представа за 
това скрито познание, душата го пази преди, 
по време на и след раждането. Ние използваме 
интуицията, вътрешния си глас и понякога 
дори мъдростта на другите хора, за да сме 
настроени на вълните на тази информация и 
да не губим посоката си.

Мислете за себе си като за духовно съще-
ство, преживяващо човешки опит. Духът 
във вас знае къде трябва да отидете и кой 
трябва да ви придружава. Знае го предва-
рително. Ето защо пътят ви е осеян със 
знаци и ако им обръщате внимание, те ще се 
погрижат да се движите напред, да напредва-
те чрез житейските уроци и, надяваме се, да 
преодолеете препятствията, за да избегнете 
повторно връщане в същия клас и поправи-
телни изпити.

Астролозите твърдят, че времето, мяс-
тото и датата на раждането ни създават 
резонанс, т.е. вибрационен модел, който 
служи като пътека за земните ни търсения. 
Ние използваме нашата интуиция, инстинк-
ти и внушения, за да срещнем хората, които 
са ни необходими и които ще ни помогнат 
да стигнем от точка А до точка Б. Същи-
те тези способности ни помагат да вземем 
решение, което ни води на правилното 

място и в правилното време, за да получим 
следващото парче от пъзела на живота ни.

Това, че имате сключен договор на душата 
с определен човек, не означава, че той ще ви 
направи щастливи. Всъщност договорът на 
душата може да значи връзка с някой, който 
ще ви причинява големи страдания, докато и 
за двете страни срокът на договора изтече. 
Пример за това е историята на една жена, 
която не се разбира добре с майка си. Майка-
та винаги е била властна жена и дъщерята 
страда от това. Тя е неспокойна, депресирана 
и позволява на околните да се отнасят с нея 
като с изтривалка за обувки. Жената започва 
да усеща дори физическо страдание, което 
вярва, че е причинено от отношенията й с 
нейната майка.

Един ден просто й писва и избухва срещу 
майка си в пристъп на ярост. Разгаря се 
страхотен скандал, но часовете минават 
и тонът на диалога изведнъж се променя. 
Дъщерята започва да слуша – наистина да слу-
ша – разказа на майка си за това как нейната 
майка се е грижила единствено за себе си и се 
е отнасяла зле с нея в детството й. Дъще-
рята започва да изпитва съпричастност и 
състрадание към по-възрастната жена. От 
друга страна, в майката се надига чувство на 
вина и срам за това, че е прехвърлила гнева си 
върху дъщерята, която заслужава единстве-
но любов. Внезапно пред двете се отварят 
вратите към истинското помирение и 
разбирателство. След две години упорита 
работа и терапия дъщерята определя майка 
си като своята най-добра приятелка. 

Договорът на душата е изпълнен, прошка-
та и сближаването тържествуват и двете 
страни са постигнали напредък.

ой държи кормилото 
на живота ни

“Съдба срещу свободна воля”

AMG Publishing представя
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Съдба срещу свободна воля
Мари Джоунс

изд. AMG Publishing
240 стр., 13,00лв.

Договори на душата 
от

къ
с
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За гения чоран

невена крумова
Хеликон - шишман, София

През 2011 г, се навършват 
100 години от рождението на 
Емил-Мишел Чоран. Наричали 
са го Безумеца – прякор, даден 
му от учениците, на които е 
преподавал в Румъния преди да 
спечили степендия и да замине 
за Париж. Но дори и само една 
учебна година е била достъчна за 
да остави такива следи, че някои 
от тях да го потърсят дори и 
след години във Франция. Някои 
критици го наричат последния 
писател-легенда, затова че 
личността му остава обвита в 
някаква загадачност.

Напуснал Румъния, прекарал 
по-голямата част от живота 
си във Франция – едновременно 
фигура на френската и на румън-
ската култура. Текстовете му 
са кратки, есеистични, афорис-
тични, но силни и завладяващи. 
Чоран е явление на XX век, мисъл, 
която разчупва устоите като 
стихия, мрачна, разрушаваща 
сила и мощ, показваща скритите 
болки на съвременността.

Един от най-интересните 
мислители на културата на 
миналия век, Чоран е белег, рана 
в нея. Самобитен и уникален. 
Чоран е лудост!

нови заглавия

Мрежата на Катерина
Бистра Чолева-Лалева
изд.: Жанет-45
80 страници
9.00 лв.

Хекс Хол Кн.3: В плен 
на магията
Рейчъл Хокинс
изд.: СофтПрес
272 страници
15.00 лв.

Честит рожден ден
Даниел Стийл
изд.: Бард
320 страници
13.99 лв.

Пленница Кн.2 от 
Тайният кръг
Л. Дж. Смит 
изд.: Ибис
204 страници
10.90 лв.

Post Соц Dot Com
Павел Кандиларов
изд.: Арте Док- Европа 
ЕООД
416 страници
15.00 лв.

Чужда територия
Чарлс Къминг
изд.: Обсидиан
384 страници
16.00 лв.

Тереза Батиста, 
уморена от битки
Жоржи Амаду
изд.: Колибри
424 страници
16.00 лв.

Петдесет нюанса 
по-тъмно
Е Л Джеймс
изд.: Бард
512 страници
16.99 лв.

Създателят на множество диги-
тални приложения, сред които 
електронни бележници - Еvernote, 
и компанията за производство 
на хартиени луксозни тефтери 
Moleskine подписаха договор, с 
който обявиха примирие във 
войната, която водят, съобщи 
readwriteweb.com. Evernote Smart 
Notebook за Moleskine ще запълни 
пропастта между доскорошни-
те врагове.

Въпреки усилията на Evernote 
да откаже хората от хартията, 
бележниците на Moleskine все 
още са процъфтяващ бизнес. Но 
според Еvernote 60% от прите-
жателите на бележник Moleskine 
си водят и дигитални бележки. 

С новото приложение 
Evernote for iOS потребите-
лите ще имат възможност да 
създават ръкописни текстове 
в електронен вариант. По-

средством камера написаните 
на ръка бележки ще се отбеляз-
ват автоматично на смарт 
устройството и ще се запазват 
в архив за ръкописи. 

Малката версия на ноутбука 
ще струва $24.95, а голямата - 
$29.95, и ще се продават от 1 
октомври. През май Evernote 
придоби Penultimate – най-добро-
то дигитално приложение за 
ръкописи за iPad.

Evernote и Moleskine създадоха 
дигитални ръкописи

MolEskinE
Изборът на Оскар Уайлд, Винсънт 
ван Гог, Пабло Пикасо, Ърнест 
Хемингуей,  Анри Матис, Рей Клуун, 
Алексей Куракин, Гийом Аполинер, 
Брус Чатуин, Жан-Пол Сартр
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Ïñèõîìåòðè÷íè è IQ òåñòîâåÏñèõîìåòðè÷íè è IQ òåñòîâåÏ
ùå âè ïîìîãíå äà ïðåòåãëèòå 
ñîáñòâåíèòå ñè ñèëíè ñòðàíè 
è ñëàáîñòè è äà ïîäîáðèòå 
ðåçóëòàòèòå ñè. Âêëþ÷åíè ñà 
íîâè IQ òåñòîâå, êàêòî è 
ñòîòèöè âúïðîñè ñ îòãîâîðè 
è àíàëèç âúðõó:

 âåðáàëíà èíòåëèãåíòíîñò;

 ïðîñòðàíñòâåíà îðèåíòàöèÿ;

 öèôðîâè èç÷èñëåíèÿ;

 ëîãè÷åñêè ðàçñúæäåíèÿ;

 òâîð÷åñòâî;

 ëàòåðàëíî ìèñëåíå;

 óìñòâåíà áúðçèíà;

 ëè÷íîñò.

 Öåíà 14 ëâ. www.locus-publishing.com

 ТЕСТВАЙ ТЕСТОВЕТЕ!

Зарадвайте вашите познати книгомани – дайте им въз-
можност всеки сам да се наслади на своя избор във 
всички книжарници на „Хеликон”! Ваучерите са различ-
ни – от  20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90,100,150 и 200 лв. С 
тях може да се пазарува и онлайн на адрес helikon.bg. 
Възползвайте се от отличната въз-
можност, вместо ненужен предмет, 
да подарите на най-близките си 
правото на избор и те лично да 
си подберат най-потребните 
им книги! 
Нека те решат с какво чети-
во да обновят енергията на 
интелекта си, за да бъде 
удоволствието им от чете-
нето наистина празнично!

Подарете ваучер!Подарете ваучер!
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Келтската морска сол 
съдържа 84 минерала и 

микроелемента, сред които 
и всички жизненоважни за 
човешкото здраве. Светлоси-
вият цвят и леката влажност 
са отличителните черти, 
които показват, че тя съдържа 
и солна утайка. Тя притежава и 
специфични свойства, особено 
полезни за детоксикацията 
и подмладяването. Съдържа 
органичен йод, който за разлика 
от рафинирания, прибавян в 
промишлено обработената 
трапезна сол, предпазва тяло-
то от вредната радиация в 
околната среда и радиоактив-
ните частици в атмосферата. 
Микроелементите в келтска-

та морска сол осигуряват на 
надбъбречната и хипофизната 
жлеза точно онези елементи, 
които са нужни, за да поддър-
жат балансирана секреция на 
жизнено важните хормони. 
Изследванията показват, че 
когато се използва рафинирана 
трапезна сол, секрециите на 
тези жлези намаляват, което 
води до намалена жизненост, 
отслабена мотивация и пони-
жено либидо.

Келтската морска сол има 
най-много магнезий от всички 
познати соли (435 мг/100 г.). 
Той е един от макроминера-
лите, които са необходими за 
човешкото здраве, но днес над 
половината население страда 

от критичния му недостиг, 
включително и хората от най-
богатите и развити страни. 
Магнезиевата недостатъчност 
е един от главните фактори за 
сърдечни заболявания. Амери-
кански изследователи са дока-
зали, че половината инфаркти 
с летален изход са можели да 
се избегнат, ако навреме е бил 
започнат прием на магнезий. 
Недостигът на този елемент 
допринася за депресия, безсъние, 
раздразнителност и други оп-
лаквания, свързани с нарушения 
във функциите на централната 
нервна система. Магнезият е и 
едно от най-важните веще-
ства, необходими на тялото за 
детоксикация.

bioпрограма

Новo ot

“Le Guerandais”

елтската морска солК

499
лв.

500гр
Келтска
морска сол

1295
лв.

150гр
Хавайска червена 
сол

250гр
Морска сол от 
Португалия

1295
лв.

75гр
Пирамидална 
сол от Кипър 
“Огън”

1295
лв.

75гр
Натурална 
пирамидална сол 
от Кипър

1295
лв.

100гр
Традиционно 
пушена сол 
“Черна гора”

1095
лв.

75гр
Ръчно 
извлечена 
морска сол
”Цвете от сол”

1295
лв.

100гр
Хавайска 
традиционна 
морска сол 
“Зелен бамбук”

1295
лв.

100гр
Хавайска 
традиционна 
морска сол
“Червена земя”

1295
лв.

75гр
Пирамидална 
сол от Кипър 
“Лимон”

450
лв.
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Дегустацията,
      или как 
 да опознаем виното

Неда ПРОДАНОВА

Издание на 

www.gourmetbg.eu

Виното събира в себе си безкрайно разно-
образие от вкусове и аромати. Какво да 
търсим при дегустацията на вино и как 
да го откриваме? Как да различаваме ха-
рактера на всяко вино? Защо за любителя 
е важно да разпознае виното, което му до-
пада по вкус и стил, а за професионалния 
дегустатор нюансите са безкрайни? 

„Дегустацията, или как да опознаем 
виното“ на д-р Неда Проданова дава 
отговорите и разбулва тайните на дегус-
таторското изкуство като ни потапя в 
сетивния свят на виното и ни запознава с 
процесите, протичащи по време на ражда-
нето му и през целия му живот.

“Kралската 
сол” вдига 
имунитета

250
лв.

250гр
Хималайска 
кристална сол
Гурме класа

420
лв.

250гр
Черна Хималайска 
кристална сол
Едри кристали

Плочи за 
готвене от 

хималайска сол
от 995

лв. - до 11995
лв.

Хималайската сол е най-прода-
ваната в света. Преди някол-

ко века тя е била известна като 
“Кралската сол” и е сравнявана 
със златото. Легендата разказва, 
че солната мина в Северен 
Пакистан е била открита от 
конете на Александър Велики 
при похода му в Азия.

Към хималайската сол не се 
добавя и не се отнема нищо – тя 
само се сортира според размера 
на кристалите й и се опакова. 
Химическият й състав е: 97,5% 
натриев хлорид, 0,05% магнезий, 
0,06% калций и още сулфат, йод, 
цинк, желязо и калий.

Освен за готвене, розовата 
сол се препоръчва за подсилване 
на имунната система и изчист-
ване на тялото от шлаките 
чрез солени вани, особено при 
пълнолуние и новолуние. Кон-
центрацията на солената вана 
трябва да е поне 1% – 1 кг на 100 
л вода. Идеалната й темпера-
тура е 37 градуса по целзий. Към 
разтвора не трябва да се добавя 
никаква козметика. Солената 
вана е подходяща за всеки вид 
кожа. 15-20 до 30 минути са 
идеални за процедурата. След 
нея тялото не се изплаква, а 
само се подсушава и се полягва за 
половинчасова почивка. 

Тест за качество: 
Можете да се уверите в 
качеството на хималайската 
сол със следния лесен тест: 
Налейте оцет в стъклена 
чаша и сипете в нея обик-
новена готварска сол. Ще 
наблюдавате химическа 
реакция. Повторете опита с 
розовата сол – тя ще потъне 
на дъното без да кипи заради 
100% натуралния си състав.



Защо да купувате скъпо, като 
можете да го правите по-ев-
тино? Един от най-лесните начини да 
ползвате солидни отстъпки за книги е 
PromoChip. Лоялните клиенти на „Хеликон” 
отдавна не плащат коричната цена, а паза-
руват с намаление.

Всеки притежател на малкия чип, който 
може да бъде получен на всяка от касите 
на 16-те книжарници на „Хеликон” срещу 
изпращане на един SMS за моментално ак-
тивиране, има възможност да се възполз-
ва от намаленията във веригата, които 
стигат до 75%. 

Ще познаете книгите, които могат да 
се купят с PromoChip, по стикера върху 
тях. Гъвкавата ценова политика на „Хели-
кон” позволява с намаление да се продават 
дори бестселъри и новоизлезли 
топ издания. От изгодната 
им цена обаче могат да се 
възползват само прите-
жателите на чипа. 

Всеки абонирал се с 
PromoChip периодично 
получава SMS с актуал-
ните промоции в „Хели-
кон”. Отстъпките варират 
– за отделни книги, или 10% 
за най-скъпата книга от 
покупката. 

4стъпки, за да 
пазарувате евтино:

1Идете на касата на най-близката 
книжарница „Хеликон” и изберете 
своя чип под формата на ключодър-
жател или карта. Носете мобилния си 
телефон

2Книжарят ще Ви предостави 
Вашия чип и ще Ви даде указания 
да изпратите SMS на номер 1277 с 
текст helikon на стойност 1,20 лв. 
Това ще е единственото, което ще 
платите, за да станете член на клуба 
за отстъпки и промоции

3Ще получите кратко съобще-
ние на телефона си и инструкции за 
PromoChip. Вече сте регистриран

4Можете моментално да започнете 
да пазарувате с отстъпка

отстъпки

Повече информация 
на www.promochip.bg

от5%от5%
до75%до75%

добре дошли в клуба
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