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изд.: Ибис
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Наслада в смъртта
Нора Робъртс
изд.: Хермес
352 страници
12.95 лв.
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ЛюдМиЛа еЛенКОва 
хелиКон-БълГария

да дойдеш на света е втората 
книга на Маргарет Мацанти-
ни, преведена у нас, след “Чуй 
ме”(2006).

и заглавията, и стилът й, и 
тя самата се афишират като 
присъствие, играещо с  различни 
визуални форми. При нея стре-
межът да се изрази е толкова 
силен, че се чудиш кое първо 
да представиш от многото й 
житейски  роли.

родена в дъблин през 1961 г. 
от баща италианец  и майка 
ирландка. има  диплома  от 
националната академия за сце-
нични изкуства в рим. актриса, 
писател, сценарист и съпруга на 
режисьора серджо Кастелито 
(две от книгите й са негови 
филми, с участието на Пенелопе 
Круз).     

да дойдеш на света е  роман  
за  граничните състояния на 
личността.

съвременна италианска жена 
пътува из сараево с порасналия 
си син, за да преразкаже  една 
любов от 90-те години на 
миналия век. нито войната, 
нито детето, родено тогава, са 
нейни. силен сюжет с изпипа-
ни диалози и плътни образи. 
интригата се върти около 
безплодните усилия на хората 
да живеят без да се въвличат в 
историята. Политическият мо-
мент е нюансиран изключително 
ловко и само опитен наблюдател 
ще съзре ролята на италия като 
протектор на събитията в 
бивша Югославия, в частност на 
Босна по онова  време.

остава тежестта на емо-
циите - днес по-балансирана от 
поколението, което  единствено 
ще ги усвои.

К н иж аря т 
п ре п о р ъ ч в а
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силите
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С
Човек поне веднъж-дваж трябва да се е питал 
– абе аз умен ли съм или не съвсем? Сигурно е, 
че много хора никога не са си задавали подобен 
въпрос, трети поначало се мислят за умници, 

рядкост са тези, които признават собствената 
си глупост. Те дори не могат да се нарекат глупа-
ви, щом са осъзнали това. Аз, казано откровено, 

съм си задавал съдбоносния въпрос. И съм се 
удивлявал, че отговорът зависи от обстоятел-

ствата и сравненията.
Разхождали се Жан-Жак Русо и Волтер и по 

едно време Жан-Жак рекъл: „Много е тежък чо-
вешкият живот”. „В сравнение с какво? – попитал 

го Волтер”. Радвал съм се, когато ми хрумне 
някоя остроумна мисъл, харесвал съм някоя 

реплика от пиесите ми, но припомня ли си: „Жи-
вотът е бродеща сянка, жалък актьор, който се 
пъчи и перчи докле е на сцената, а сетне от него 

няма ни звук. Той е приказка, разказана от един 
идиот, пълна с врява и безумство... и означаваща 
нищо”, казвам си: малкият, сега разбираш ли защо 

Толстой не е могъл да търпи Шекспир. Той впро-
чем не е могъл да търпи и Бетовен, и неговата 

развратна Кройцерова соната.

На книжния пазар е вече новата книга на 
Георги Данаилов „Цената на безсмислието. 
Предлагаме ви предговора – интервю на 
Атанас Свиленов с писателя.

Преди почти 120 години проф. Иван 
Шишманов се обръща с един и същи 

свой въпросник към Алеко Константинов 
и Иван Вазов. Така се раждат две много цен-
ни изповеди. С надежда да се добера до по-
добен резултат се обръщам към писателя 
Георги Данаилов, следвайки въпросите на 
бележития ни литературовед. Е, малко съм 
ги осъвременил и леко допълнил. Очаквам из-
поведта с интерес, но първо питам с какви 
чувства се включва в своеобразната вирту-
ална игра събеседника ми, дарил ни с велико-
лепната си мемоарна книга „Доколкото си 
спомням”.

  
Отначало ми се стори, че разговорът ни 

ще бъде една шега, при това забавна. Впуснах 
се в него опипом и бързо усетих, че дъното 
не е тъй плитко, че става думи за три големи 
фигури в нашата култура, с които трябва да 
се съпоставям. Вярно е, че написах първата 
цялостна драматизация на „Бай Ганьо” и тя 
вече четвърт век не слиза от театралните 
сцени, като пълноценна театрална пиеса, 
вярно е, че за мен „Чичовци” си остава Ва-
зовия шедьовър в нашата литература, баща 
ми след вечеря избираше една глава от „Под 
игото” и ни я четеше – естествено всички 
предпочитахме „Многострадалната Генове-
ва” или „Пиянството на един народ”… И все 
пак чувството, че се навирам, където не ми 
е мястото си остава, но българският крак 
назад не знай! Моля за прошка.  

 
1. Досега всичко ли си споделял за себе си 
или винаги има нещо, което е толкова 
лично, че е по-добре да си остане тайна?

Уверен съм, че човек и да е изпълнен с 
най-искрени и честни желания, не е в със-
тояние да сподели всичко от преживяното. 
Просто има места в паметта ни, които 
остават блокирани, паметта сама ни лъже, 
заблуждава и представя личността ни в по-
приветлива светлина. Паметта е мошеник, 
който се изхитрява да ни ласкае и успокоява.

 
2. Вече има един бележит Георги Данаилов 

нови заглавия

Викърби завинаги
Инга Линдстрьом
изд.: Апостроф
128 страници
6.99 лв.

Котката на поета
Аднан Бинязар
изд.: Весела Люцканова
144 страници
10.00 лв.

От местопрестъпле-
нието: Bulgaria
Людмил Георгиев
изд.: Атеа Букс
244 страници
12.00 лв.

Вътрешната красота
Д-р Сяолан Джао и 
Полин Кутюр
изд.: Кибеа
334 страници
18.00 лв.

Слънчоглед в сянката
Виолета Цолова
изд.: Изток-Запад
84 страници
8.00 лв.

Следи във водата
Пер Петершон
изд.: Делакорт
174 страници
10.00 лв.

... а площад 
“Пикадили” не се 
намира в Кумла
Хокан Несер
изд.: Роборид
352 страници
16.00 лв.

Учебник за родители
Наталия Барложецкая
изд.: Слънце
256 страници
12.00 лв.

Цената на 
безсмислието

Георги 
Данаилов

изд. “Абагар”
9,90 лв.
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в нашата история и това не е ли смуща-
ващо?

Смущаващо е, моят дядо на тридесет и 
три години е избран за действителен член на 
Академията на науките, а аз на тази възраст 
бях мухльо. Неговият първи братовчед Цве-
тан Радославов беше написал „Мила Родино”, 
а дядо ми - три хиляди страници обвините-
лен акт срещу едно корумпирано българско 
правителство. Трудът му е бил на халос, за 
всеобща почуда никой от министрите не 
бил осъден.

Смущаващо е, че заради Георги Данаилов, 
починал през 1939 г., през 1972 г. внукът му не 
беше приет в Съюза на писателите, защото 
дядо му бил навремето си министър. Смуща-
ващо, е че Георги Данаилов-старши, е знаел 
перфектно няколко езика, а внукът му заек-
ва в чуждите езици. Смущаващо е, че като 
студент по право в Москва дядо ми е сви-
рил на цигулка в студентския оркестър под 
диригентството на Николай Римски Корса-
ков, докато внукът му се възрадва, когато се 
оказа, че в Свищов, където семейството му 
бе изселено, няма подходящ учител за този 
инструмент и той с чиста съвест прибра 
цигулката си в един шкаф. Смущаващо е и 
обстоятелството, че през 1936 г. Георги 
Данаилов е обявен за почетен гражданин на 
Свищов, а внукът му, роден през същата го-
дина, да не остане по-назад става Почетен 
гражданин на Свищов десетилетия по–късно.

 
3. Месторождение?

София, Клиниката на доктор Чешанков, 
ул. „Борис Априлов”…

 
4. Място и време на тази изповед.

Село Ковачевица, 2012 г.!
 

5. Кой цвят предпочитате?
Цветът на боровата гора.

6. Коя е любимата ви миризма? 
На хубавата скара.

7. Кое животно Ви е най-симпатично?
Кучето, естествено. И понеже съм дребен 

на ръст, винаги избирам за приятели много 
едри кучета.

 
8. Кой цвят на очи и на коси предпочита-
те?

Зависи от главата, но опитът ми под-
сказва, че повече съм се заглеждал в чернооки-
те.

 
9. Коя е, според Вас, най-почтена доброде-
тел?

Ако е истинска добродетелта, тя е и поч-
тена! Обикновено зад повечето добродетел-
ност наднича изгодата.

10. Кой порок мразите най-много?
Не обичам да мразя. Светът без пороци 

би бил прекалено скучен. Изпитвам неприя-
зън към политиците от всички континен-
ти, а ненавиждам диктаторите.

 
11. Кое е любимото Ви занимание?

Да слушам музика и да споделям с близки-
те възторга си. Слушам музика и когато ра-
ботя. Опитвах да я слушам и когато спя, но 
нещо не върви....

 
12. Кое развлечение Ви е най-приятно?

Зависи от възрастта. Морето, плуване-
то, планината, ските.

13. Кой е според Вас идеалът за земното 
щастие?

Щастието вероятно е намислено по-
нятие. Но във всички случаи то не е едно 
и също за различните хора. Щастливият 
жител на Бутан получава стотинки на ден, 

нещастният жител на Бродуей не се задово-
лява с милиони.

 
14. Коя съдба Ви се вижда най за окайване? 
На скъперника, който знае, че смъртта 
ще му открадне парите...

Може ли да приемете идващите 77 годи-
ни за щастлива възраст? Или 99 е по-добра 
цифрова комбинация? Приемам 77, стига те 
да ме приемат без офлянкване. А 99, както 
казваше една мила старица, са неприлично 
много.

 
15. Кое кръщелно име бихте избрали, ако 
сам можеше да направите това?

Георги!

16. Кой е бил най-щастливият момент в 
живота ви?

Не мога да определя. Без да преувеличавам, 
имал съм много щастливи мигове и не ща да 
ги степенувам. Общо взето съм един щаст-
лив жител на планетата земя. Преживял съм 
и много тревоги, но както беше казал Пенчо 
Славейков „Дори тъгата извор е на радост!”

Е, вярно, добавил е: „Докле е младост” и 
едно „Ах!”.

17. Кой е най-тъжният?
Загубата на близки хора и животни.

18. Коя е Вашата главна надежда? 
Комфортът на нищото.

19. Вярвате ли в приятелството?
Трябва!

20. Кой е най-хубавият момент през деня?
Ясна утрин, в която се събуждаш трез-

вен.

Целия текст четете на www.lira.bg

нови заглавия

Проповедникът
Камила Лекберг
изд.: Колибри
234 страници
15.00 лв.

Крайъгълен камък
Васил Лазаров
изд.: Огледало
468 страници
14.98 лв.

Формула на любовта
Асия
изд.: НСМ-Медиа
168 страници
10.00 лв.

Бенджамин 
Франклин.
Автобиография
изд.: Жануа 98
220 страници
12.00 лв.

Стадионът на старата 
госпожа
Николай Петков
изд.: Сиела
204 страници
10.00 лв.

Семейни сцени
Ясутака Цуцуи
изд.: Обсидиан
200 страници
15.00 лв.

Пътят към промяната
Светлана Стоилова
изд.: Сиела
542 страници
17.00 лв.

Пътят на извисяването
Джошуа Дейвид Стоун; 
Джена Шели Паркър
изд.: Аратрон
272 страници
14.00 лв.



Кеворкизми” е забавната 
история на последните 

години на българската дейст-
вителност, побрана в близо 
хиляда миниатюри. В тях 
герои са известни лица от 
телевизионния екран, но не са 
пощадени и много политици – 
от царя до Янето и Соломон 
Паси, за когото се отнася 
остроумната фраза: „Когато 
Симеон въздъхваше театрал-
но, Соломон Паси го правеше 
четири пъти”. Главен персонаж 
в книгата е Бойко Борисов – 
ГосподинТияДаСиХодятВсички-
Заедно, както е наречен на едно 
място. За автора повечето от 
днешните политици са „Малки 
хора върху огромни пиедеста-
ли. Газени лампи върху морски 
фар”. По друг повод той казва: 
„Мнозина политици се държат 
като мародери със собствена-
та си чест”. 

Телевизионният стил на 
Кеворкян отдавна е добре 
известен. През последните 
години много популярни са и не-
говите дописки в най-тиражни-
те вестници. Още в началото 
на кариерата му този стил е 
наречен от голямата актриса 
Катя Паскалева „кеворкиране”. 
Никой друг не е бил удостояван 
с глагол на собственото си име. 
Тъй че фразите и миниатюрите 
от книгата спокойно могат да 
бъдат наречени „кеворкизми”. 

Кеворк не иска само да заба-
влява читателите с остроумия 
- много често фразите му са 

горчиви, дори злъчни. Но това 
също ни е нужно днес, когато 
едва се виждаме през облаците 
от тамян, който кадят пове-
чето от медиите, а и самите 
политици също усърдно размах-
ват кадилниците. Разбирането 
на автора за журналистиката е 
вложено във фразата: „Ис-
тинската журналистика е да 
изстискаш сълзи и от камък”. 
И големите му опасения са, че 
тя вече е невъзможна. Защото, 
както казва Кеворк: „Днес хора-
та от нашия занаят се раждат 
на колене – и по очи свършват 
кариерата си”. Кеворкизмите 
предлагат ценния опит на 
автора, един безспорно успял 
в занаята си майстор. От 
тях може много да се научи за 
скритата същност на телеви-
зионната професия.

„Кеворкизми” не може да 
бъде прочетена наведнъж, 
макар че любопитството да 
срещнете едно или друго позна-

то име ще ви тика напред по 
страниците на книгата. Много 
познание за хора и събития е 
събрано в нея, затова тя може 
задълго да се превърне в забавен 
ваш спътник. И винаги когато 
искате да сверите собствени-
те си впечатления от някой 
телевизионен герой или поли-
тик, вие ще посегнете към нея. 

И в повечето случаи искрено 
ще се разсмеете.

В крайна сметка Кеворк иска 
да ви предпази да не се загубите 
в „мъглата от тамян”, която 
се стеле над всичко – и затова 
ви казва: „Виж се отстрани как 
ядеш лъжата!”.

иж се отстрани как 
ядеш лъжата

“Кеворкизми”

В
enthusiast представя
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Ей, идиоти, 
утре да не ре-

шите, че Бори-
совата градина 
е кръстена на 

Бойко!
Кеворкизми. Мъгла от 

тамян. Фрази и миниатюри
Кеворк Кеворкян
изд. “Enthusiast”

292 стр., 12,00 лв.

нови заглавия

Лабиринтът на Озирис
Пол Зюсман
изд.: Бард
624 страници
16.99 лв.

Развалината. История 
на комунизЪма
Ендре Кукорели
изд.: Ерго
220 страници
13.00 лв.

Размерите на 
трагедията
Ким Монзо
изд.: Колибри
12.00 лв.

Под напрежение
Харлан Коубън
изд.: Колибри
304 страници
15.00 лв.

Ернам
Анатоли Кръстев; Тодор 
Касабов
изд.: Изток-Запад
180 страници
10.00 лв.

Рейн-сан: Заложник на 
съдбата
Бари Айслър
изд.: Бард
368 страници
14.99 лв.

Синове на джихада
Лев Пучков
изд.: Хермес
320 страници
12.95 лв.

Робърт Паркър: 
Приспивна песен
Ейс Аткинс
изд.: Обсидиан
336 страници
15.00 лв.
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Частният детектив Рей Лъвъл се събужда в болнично легло с 
парализирана дясна ръка и празни петна в паметта. Спомня си, 

че е поел случая на мистериозно изчезналата Роуз 
Уд – следите на младата циганка се губят малко след 
нежеланата й сватба със загадъчния красавец Айво 
Джанко. 

Шест години по-късно бащата на Роуз наема 
детектива, защото се съмнява, че дъщеря му е 
убита от съпруга си или семейството му. В хода 
на разследването си Рей се натъква на лъжите на 
потайния клан Джанко. Всички от фамилията с 
„чистата кръв” твърдят, че Роуз е избягала с чуж-
денец и е изоставила бебето си, родено с генетично 
заболяване. 

Каква е трагичната история на семейство 
Джанко? От каква странна болест умират мъжки-
те наследници още като деца или юноши? Защо Айво 
Джанко е единственият оздравял?

Основана на дълги проучвания и огромен документален материал, 
книгата „Ти вярваш” предлага на читателите гледната точка 

на Леа Коен върху темата за Холокоста и свързаните с него събития 
в Царство България и в съседните му страни през периода 1940-1944 
година. Тук става дума за спасението на едни евреи и неспасението 
на други, за безмилостни преследвания, но също и за онази „спасител-
на съпротива”, оказана от различни кръгове на гражданското обще-
ство и от самите евреи, благодарение на която 48 000 български 
евреи не са депортирани в лагерите на смъртта в 
Полша.

За първи път се анализират и публикуват 
документи  от швейцарските дипломатически ар-
хиви, които разкриват една непозната страница: 
драматичната битка за спасението на 4500 деца 
от Македония и Беломорска Тракия, завършила с 
трагичен неуспех. Книгата „Ти вярваш” (цитат на 
Симон Визентал, легендарният ловец на нацистки 
престъпници) съдържа и богат и в голяма степен 
непознат снимков материал, събран от автор-
ката от лични и частни архиви, от Държавна 
агенция „Архиви”, от архивите на Германия, от 
изследователските фондове на Холокоста в Йеру-
салим, Вашингтон и Скопие.

Това е разтърсващ разказ в осем епизода за едни 
от най-драматичните събития в новата българска 
история.

Невидимите

Ти вярваш

Ти вярваш
Леа Коен

изд. “Enthusiast”
256 стр., 16,00 лв.

Невидимите
Стеф Пени

изд. “Enthusiast”
464 стр., 17,00 лв.

нови заглавия

Капитализъм без 
граници: Безспорният 
морален казус за 
индивидуалните права
Андрю Бърнстийн
изд.: ИК МаК
240 страници
12.00 лв.

Това, което видях от 
Балканската война. 
Конференцията в Бу-
курещ и Букурещкият 
мир от 1913 г.
Симеон Радев
изд.: Изток-Запад
252 страници
13.00 лв.

Избрани творби 
Т.4: Есеистика и 
публицистика
Георги Константинов
изд.: Захарий Стоянов
460 страници
25.00 лв.

Българската 
национална кауза 
/1762-2012/
Акад. проф. д-р 
Григор Велев
изд.: Знание
510 страници
14.99 лв.

Откъде започва 
историята на Европа
Йордан Детев
изд.: Хелиопол
64 страници
10.00 лв.

Вълшебството
Ронда Бърн
изд.: Изток-Запад
256 страници
14.00 лв.

Общуване с ангелите
Дорийн Върчу
изд.: Аратрон
100 страници
7.00 лв.

История на България 
Т.9: История на 
България 1918-1944
изд.: Тангра ТанНакРа
838 страници
90.00 лв.



Пълната биография на дъще-
рята на бившия комунис-

тически лидер Тодор Живков 
вече е на пазара. „Загадката Люд-
мила Живкова” от Крум Благов 
е издание на „Репортер”. 

Книгата разкрива кой е бил 
политическият враг № 1 на 
Живкова, къде среща мъжете в 
живота си, как йогата спасява 
зрението й, какви сведения 
са събирали за нея Държавна 
сигурност (ДС) и Управлението 
за безопасност и охрана (УБО). 
И още: кой назначава Ванга за 
научен сътрудник, откъде КГБ 
научава сънищата на Живкова, 
каква е причината за смъртта 
й. Авторът има амбицията 
да разбули много неизвестни 
и крити досега факти за една 
от най-спорните и противо-
речиви личности в новата ни 
история.

Биографията е написана 
въз основа на документи от 
Централния партиен архив, 
архива на ДС, интервюта със 
съученици, приятели, състуден-
ти, сътрудници на Живкова 
(началникът на кабинета й, 
секретарката й, шофьорът й и 
охраната), с висши ръководи-
тели на държавата и БКП като 
Александър Лилов и Стоян 
Михайлов, с резидента на КГБ 
в София и западногерманския 
издател на Живкова.

ЛюДМИЛА ЖИВКОВА (1942-
1981) е била член на Политбюро 
на ЦК на БКП, председател на 
Комитета за култура (с ранг 
министър на културата) и 
народен представител. Завър-
шила е история в Софийския 
университет (1965) и история 
на изкуството в Москва (1970), 
има специализация в Оксфорд.

След тежка автомобилна 
катастрофа през 1973 г. се 
увлича по източни философии 
и езотерични учения, сприяте-
лява се с пророчицата Ванга и 
това обяснява появата на мно-
жество легенди за нея. Живкова 
е критикувана за амбициозните 
й културни проекти, които 
гълтат огромни държавни 
средства. Тя е инициатор на 
честването „1300 години Бълга-
рия”, организатор е на Меж-
дународната детска асамблея 
„Знаме на мира” под егидата на 
юНЕСКО и построяването 
на комплекса „Камбаните” в 
София и на Националния дворец 
на културата. 

Живкова е сред най-привиле-
гированите в България, благо-
дарение на статута й, който 
следва от факта, че е дъщеря 
на Първия. Това й осигурява 
екстри и материални придо-
бивки, които са немислими за 
българските граждани, живеещи 
в изолация от външния свят 
и манипулирани с подбрана от 
държавните цензори информа-
ция. 

Преждевременната смърт 
на „първата дама в държава-

та” е обвита в мистерия от 
множество слухове. Същест-
вуват версии за политическо 
убийство, самоубийство, дълго 
прикривана болест, злополука в 
банята, мозъчен кръвоизлив.

айните на “първата 
дама”

“Загадката Людмила Живкова”

Т
репортер представя
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Загадката Людмила Живкова
Крум Благов

изд. “Репортер”
256 стр., 11,99 лв.

нови заглавия

Проникновен ум
Далай Лама
изд.: Прозорец
112 страници
9.00 лв.

Хюман дизайн. 
Открийте човека, 
който сте родени 
да бъдете
Четан Паркин
изд.: Millenium
310 страници
19.99 лв.

Александър Втори - 
живот и смърт
Едвард Радзински
изд.: Прозорец
432 страници
19.00 лв.

Промяната винаги е 
възможна
Кери Патерсън, 
Джоузеф Грени и др.
изд.: Хермес
272 страници
12.95 лв.

Res Vitae. Res Publicae. 
Философски и фило-
софско-политически 
етюди от християнска 
перспектива
Калин Янакиев
изд.: Алтера
400 страници
19.00 лв.

Индивидуалните 
различия на работното 
място
Ейдриън Фърнам
изд.: Изток-Запад
608 страници
44.00 лв.

Една история на Рая 
Том I: Градината на 
насладите
Жан Делюмо
изд.: Изток-Запад
340 страници
18.00 лв.

Отвъд религията. 
Етика за цялото 
човечество
Далай Лама
изд.: Фама
216 страници
14.00 лв.



11
ера представя

ндър се завръща
“Говорителя на мъртвите”

Говорителя на мъртвите” 
е втора книга от легендар-

ната сага за Ендър, призната за 
една от най-добрите поредици 
на всички времена. Романът е 
носител на наградите „Хюго” 
и „Небюла”, а авторът е един-
ственият, печелил най-прес-
тижните отличия за фантас-
тика в две поредни години. 
Това му отрежда място сред 
най-изтъкнатите писатели на 
последните десетилетия.

Някога прославян като 
спасител, Андрю Уигин остава 
в човешката история като Ен-
дър Ксеноцида – унищожителя 
на цяла извънземна цивилизация. 

Осъзнал чудовищните по-
следствия от делото си, Ендър 
решава да прекара живота 
си, като говори от името на 
мъртвите. Три хилядолетия 
той странства и разказва за 
живота им, за техните болки и 
радости, постижения и прова-
ли. Така се превръща в Говори-
теля на мъртвите... И когато 
на планетата Лузитания е 
открита нова форма на разумен 
живот, Ендър получава шанс за 
изкупление. 

Орсън Скот Кард е сътво-
рил един цялостен и задълбочен 
свят, изпълнен със съчувствие 
и човечност. Една от значи-
мите книги в жанра, „Говори-
теля на мъртвите” е роман, в 
който разумните същества се 
стремят да намерят общ език 
въпреки различията помежду 
си. Защото само така могат да 
поправят грешките си.

ИГРАТА НА ЕНдъР е сред 
знаковите книги на последни-
те десетилетия. 

Надхвърлил рамките на 
жанра, романът е философ-
ски трактат за общуването 
и човешките взаимоотно-
шения, самотата и моралния 
избор. 

В бъдещето Земята е 
нападната от по-развита 
цивилизация и едва се спасява 
от унищожение. В отчая-
нието си Международният 
флот обучава свръхинтели-
гентни деца за войници, за да 
използва необременените им 
от възрастта способности 
срещу нашествениците. 
Изключително талантлив 
и интуитивно разбиращ 
околния свят, 6-годишният 
Ендър ще се окаже единстве-
ната надежда на човечество-
то за спасение.

Светът на Орсън 
Скот Кард е многопла-
стов, построен с логическа 
прецизност и проникновена 
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.

Е

Играта на Ендър
Орсън Скот Кард

изд. “Ера”
336 стр., 12,99 лв.

Говорителя на мъртвите
Орсън Скот Кард

изд. “Ера”
392 стр., 13,99 лв.

Орсън скОт кард (61) е носител 
на премията „джон кемпбъл” за 

най-обещаващ дебют през 1977 г. 
Четири негови произведения са 

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

Chronicle”, две с  „небюла”. 

нови заглавия

Земята се пробужда. 
Пророчества 2012-
2030
Сал Ракели
изд.: Възнесение
414 страници
18.00 лв.

Бог никога не спи
Реджина Брет
изд.: Сиела
224 страници
12.00 лв.

Под повърхността
Николас Кар
изд.: ИнфоДар
300 страници
15.00 лв.

Кое прави 
изкуството велико
Анди Панкхърст; 
Лусинда Хъксли
изд.: Книгомания
234 страници
18.00 лв.

2012: Измененията на 
Земята и бъдещето 
на човечеството 
(Послания от 
Основателите)
Сал Ракели
изд.: Възнесение
360 страници
18.00 лв.

2012 - Plan B: Как да 
продължим в Ерата на 
Водолея
Марияна Добранова
изд.: “24 квадрата” ООД
166 страници
11.90 лв.

Славянската 
православна 
цивилизация 2: 
Преславският 
номоканон
Анчо Калоянов
изд.: Фабер
294 страници
20.00 лв.

Кое прави 
фотографията велика
Вал Уилямс
изд.: Книгомания
224 страници
18.00 лв.



Строителен магнат от Ню 
Йорк полита отвисоко към 

манхатънски тротоар, където 
намира смъртта си. Съпруга - 
трофей с интересно минало се 
отървава на косъм от дръзко 
нападение. Мафиоти и богата-
ши с предостатъчно мотиви за 
убийството вадят алибитата 
си. И след това, в задушава-
щата прегръдка на рекордна 
топлинна вълна се случва второ 
шокиращо убийство и настъпва 
рязък обрат в това напрегна-
то приключение, дълбоко в 
тайните на богатите. Тайни, 
които се оказват смъртоносни. 
Тайни, стаени в мрака, докато 
един детектив от нюйоркска-
та полиция не хвърля светлина 
върху тях.

Ричард Касъл, сензация в све-
та на криминалната литерату-
ра, бестселър - автор на безумно 
успешната поредица за Дерик 
Сторм, представя най-новата 
си героиня, детективът от 
отдел „Убийства“ в нюйоркска-
та полиция,Ники Хийт. Корава, 
секси и първокласен професио-
налист, страстта й е право-
съдието. Тя ръководи един от 
най-добрите екипи за разслед-
ване на убийства в Ню Йорк 
сити. Ала я посреща неочаквано 
предизвикателство в лицето 
на журналиста –супер звезда 
Джеймисън Руук, прикрепен 
от комисаря към екипа й, за да 
напише статия за полицията, 
гордостта на Ню Йорк. Руук, 
носител на „Пулицър”, е колко-
то привлекателен, толкова и 

досаден. Закачките и вмешател-
ството му не са единствените 
проблеми на Ники. Докато раз-
плита загадките около убития 

строителен магнат, тя трябва 
да се справя и с искрите между 
нея и Руук. С жегата.

“Жега”

асъл и неговата Ники 
ХийтК

probook представя
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РичаРд ЕдгаРд Касъл 
е герой от криминалната 

поредица „Касъл“, излъчвана 
по аВс и по Нова телевизия. 
Той е писател - автор на 26 

бестселъра, и добавя името 
Едгар към рожденото си 
в чест на Едгар алън По. 

Като дете прекарва дните 
си в Нюйоркската общест-
вена библиотека. В сериала 
героят често играе покер с 
джеймс Патерсън, Майкъл 

Конъли, стивън Кенъл и 
денис лиън.

Книгите на Касъл са 
приети радушно от крити-

ката. Първият му роман 
– сред дъжд от куршуми”, 

публикуван още докато 
Касъл е в колеж, получава 
престижната награда за 

криминална литература „Том 
строу“ на организация Ном 
дьо Плум. В момента Касъл 
живее в Манхатън с дъщеря 
си и майка си, които изпъл-
ват живота му с радост и 

вдъхновение.

нови заглавия

Когато Западът 
среща Изтока
Владимир Гаджев
изд.: Изток-Запад
198 страници
12.00 лв.

200 идеи за малките 
апартаменти
Кристина Паредес 
Бенитес
изд.: Книгомания
798 страници
45.00 лв.

Класическо Будо
Дон Дрегър
изд.: Изток-Запад
152 страници
14.00 лв.

Сердика е моят Рим/ 
Serdica is my Rome
Веселина Вачкова
изд.: Тангра ТанНакРа
220 страници
64.00 лв.

Какво идва 
след парите: 
Трансформация на 
валутата и обществото
Даниел Пинчбек; Кен 
Джордан
изд.: НСМ-Медиа
256 страници
16.00 лв.

Официален 
правописен речник
изд.: Просвета
676 страници
35.00 лв.

Годишно счетоводно и 
данъчно приключване 
2012
Христина Колева; 
Даниела 
Дурина и др.
изд.: Доби Прес
424 страници
27.00 лв.

Плиска/ Pliska
Арх.Кристиян Миленов
изд.: Тангра ТанНакРа
60 страници
24.00 лв.

очаквайте

Жега
Ричард Касъл

изд. “ProBook”
272 стр., 13,99 лв.



“Храбростта на самурая”

а победиш страхаД
skyprint представя
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Можеш ли да победиш 
страха, ако смелостта те 

е напуснала? Как да се сражаваш 
срещу невидим противник? Въз-
можно ли е да се изгради дворец 
върху опустошена земя?

Тези въпроси измъчват мла-
дия брокер Вал, чийто живот 
е на път да рухне, смазан от 
тежестта на битието.

На друго място и в друго 

време подобни мисли изпълват 
съзнанието на самурая Кио. 
Объркани и изпаднали в безиз-
ходица, двамата – брокерът и 
самураят, трябва да намерят 
пътя към единственото нещо, 
което може да им помогне да 
продължат - храбростта.

Книгата описва капаните 
на страха и начините за борба 
с тях.

Жозеп Лопес РомеРо е 
изгряваща звезда на съвре-
менната испанска литера-
тура. Роден е през 1967 г., 
работи като журналист и 

преподавател по творческо 
писане в университета в 
Барселона. В началото на 

кариерата си е работил за 
Honda и оттогава започва 
да се интересува от япон-

ската култура. 
Ромеро живее с децата 

си и няколко кучета. обича 
да се занимава с градинар-

ство и да готви. „Храброст-
та на самурая” е петата 
му книга – съчетание от 

художествена литература и 
ръководство за самопомощ. 

Ако отричаме 
емоциите си, ще 
отречем себе си
Защо самурай? 

Защото самураят по дефи-
ниция не се страхува. И аз така 
смятах навремето. Книгата е за 
самурая, който един ден разбира, 
че се страхува да взима решения. 
Трябва да бъдем в състояние да 
разпознаваме страха си и да не се 
отричаме от него. Ако отрича-
ме основните си емоции, ще от-
речем себе си. 

Какви сме ние? 
Ние сме резултат от четири 

основни емоции: гняв, радост, 
тъга и страх. Всички останали 
са комбинации от тези четири. 

Но днес императивът е да не 
проявяваме емоции? 

Отказът от емоции не е за 
препоръчване. По-добре е да по-
знаваме емоциите си и да знаем 
какво да правим с тях. 

Вие изгубихте ли страха си? 
Загубих безполезния си страх, 

който пречи на взимането на 
решения. Но има и друг страх, 
който носим в нашето ДНК и 
който ни предупреждава за по-
тенциална опасност. Според 
една японска мъдрост не бива да 
позволяваме страхът да ни спира 
да вземаме решения, защото това 
ни пречи да бъдем свободни. 

Храбростта на самурая
Жозеп Лопес Ромеро

изд. “SkyPrint”
168 стр., 9,99 лв.

нови заглавия

1001 отговора от света 
на науката
изд.: Reader’s Digest
424 страници
29.90 лв.

Траките
Николай Големанов
изд.: Труд
192 страници
24.99 лв.

Нов живот за 
гръбначния стълб
Виктор Ченцов
изд.: Хомо Футурус
120 страници
6.00 лв.

Приказните острови. 
Най-възхитителните 
места на света
Антъни Мейсън
изд.: Сиела
192 страници
28.00 лв.

На предела (Прегледи 
и отзиви)
Димитър Атанасов
изд.: Хермес
264 страници
11.95 лв.

Кратък речник на 
историческите понятия
Цветана Георгиева
изд.: Просвета
312 страници
15.00 лв.

Футболните национали 
и Европа
Стефан Янев, 
Николай Райков, 
Иван Карабаджаков
изд.: Славена
264 страници
12.00 лв.

500 
средиземноморски 
ястия, които 
непременно трябва да 
опитате
Валентина Сфорца
изд.: Книгомания
288 страници
19.90 лв.
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Когато казвате “Майната 
му”, вие се освобождавате от 
нещо – нещо, което ви причи-
нява болка.

Когато казвате “Майната 
му”, вие спирате да вършите 
нещо, което не ви е приятно, 
и започвате да правите това, 
което винаги сте искали; 
спирате да слушате околните 
и най-накрая започвате да 
слушате себе си.

Когато казвате “Майната 
му”, вие преставате да се 
тревожите и да искате и в 
крайна сметка сте неверо-
ятно щастливи да бъдете 
себе си и да живеете тук, в 
настоящия момент. 

С много чувство за хумор, само-
ирония и духовити сравнения 
Джон Паркин ни предлага да 
възприемем една нова нагласа 
към т.нар. проблеми в живота. 
Да кажеш „Майната му” на ра-
ботата си – обяснява той – не 
значи да я зарежеш, а да се осво-
бодиш от нуждата да бъдеш 
перфектен и да си позволиш да 
работиш толкова добре, колко-
то можеш. Да кажеш „Майната 
му” във връзката си, не значи да 
я прекратиш, а да престанеш да 
следиш всяка стъпка на човека 
до теб и да очакваш той да те 
прави щастлив във всеки един 
момент. И така е във всяка една 
област на живота.

Да живееш с чувство за хумор. Да 
придаваш по-малко значение на 
нещата. И да не се вземаш твърде 
насериозно – това са опорните 
точки на философията „Майната 
му”, която всеки един човек би 
могъл да следва.

Джон Паркин е син на англикан-
ски проповедници, който двай-
сет години изучава източните 
учения и прилага на практика 
тяхната мъдрост. Основател 
е на центъра „The Hill That 
Breathes” (Хълмът, който диша) 
в Италия, където води курсове 
в духа на философията „Май-
ната му”. Сайтът му е: www.
thefuckitway.com.

Когато казваме “Майната му” на онова, кое-
то наистина достига до нас и ни докосва 

(т.е. има твърде голямо значение за нас), ние 
осъществяваме духовен акт. “Майната му” е 
идеалният западен еквивалент на източните 
духовни идеи за освобождение, отпускане и 
релаксиране от всичко онова, в което сме се 
вкопчили.

Разбира се, ние можем да спорим до второ-
то пришествие (о, не обичате ли този израз?) 
какво всъщност означава „духовен”. В по-ши-
рок смисъл обикновено значи нематериален: без 
облик и форма. Но на мен това определение не 
ми върши работа. Аз мога да получа „духов-
но” удовлетворение от най-материални и 
всекидневни неща. Така че да не се вманиачаваме 
твърде много в самата дефиниция. Според моя 
опит, щом се отпуснем и се освободим от оч-
акванията си, ние се отваряме към духовното.  

Когато казвате “Майната му”, вие пре-
махвате напрежението от себе си и ставате 
свободни. Всички философии, религии и духов-
ни учения ни обещават едно и също: свобода. 
Проблемът е, че да се изпълни това обещание е 
извънредно трудно.

Всъщност точно философията, която ще 
реализира това обещание, ще стане послед-
ната философия. Така че добре дошли във 
философията „Майната му”.

Проблемът при повечето от нас, хората 
на запад, които сме напрегнати, изнервени, 
неспокойни и имаме потребности да контро-
лираме всичко, е, че се нуждаем от нещо дръзко, 
нещо като израза „Майната му”, което да ни 
донесе по-голямо спокойствие.

Освен това подобен акт притежава и 
допълнителното предимство, че не включва 
практикуването на едно от следните: 
• молитви
• пеене на мантри
• медитиране
• носене на сандали
• развиване на убеждението, че си прав, а всич-
ки останали грешат
• убиване на хора
• ядене на боб
• носене на оранжево 
• отказ от любими занимания
• правила
• да се преструваш, че си щастлив, когато не си
• да казваш „амин”, освен ако наистина не го 
искаш.

Амин.

Изричайки думите „Майната му”, вие се 
противопоставяте на смисъла, установената 
практика, властта, системата, еднообразие-
то и реда. А това е анархия. Анархия буквално 
означава „без водач”. Анархистите застават 
зад идеята за държава без управници и лидери. 
Но по-широкият смисъл на думата „анархия” 

е липса на какъвто и да е било общ стандарт, 
цел и значение.

И точно този смисъл е ключът към 
анархичната сърцевина на философията на 
„Майната му”. Всичко в живота поддържа 
нашия неумолим стремеж да търсим смисъла 
и да колекционираме многобройни значения. И 
въпреки че тези значения ни причиняват болка, 
светът около нас ни кара да продължаваме да 
ги трупаме и трупаме. 

За да живеем в хармония с другите хора, ние 
се опитваме да спазваме най-различни стан-
дарти, цели и значения. Така че всичко, което 
заплашва някои от тези колективни значения, 
свещените крави на нашите семантични 
системи, се превръща в голяма заплаха. Анархи-
змът, т.е. фактическото отсъствие на смисъл 
и цел, е най-голямата възможна заплаха. 

По-тясното, политическото значения на 
анархизма – свалянето на властта, е нищо в 
сравнение с разрушителната сила на истин-
ското му значение: да срине общото схващане 
за значение и цел. В този смисъл анархизмът е 
най-съкрушителната и радикална философия, 
която човек някога е могъл да измисли. 

Казвайки „Майната му”, вие навлизате във 
философия, която плаши живото съзнание на 
всеки един от нас. 

Така че изразът „Майната му” е зареден с 
два вида експлозив: думата, която сама по себе 
си нанася удар и носи обида, и фразата, която 
носи философията на чистата анархия.

а не ви пука
Философията “Майната му!”

AMG Publishing представя
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Философията“Майната му!”
Най-висшият духовен принцип 

за разрешаване на всекидневни проблеми
Джон Паркин

изд. AMG Publishing
240 стр., 10,00лв.

Защо изричането на Майната му 
е духовен акт?

от
къ

с



нови заглавия

365 художествени 
проекта от хартия и 
картон
Фиона Уат
изд.: Фют
362 страници
12.99 лв.

Аладин и вълшебната 
лампа/ Озвучена 
панорамна приказка
изд.: Фют
10 страници
25.00 лв.

Разбойниците от 
Лисича гора
Синтия и Брайън 
Патерсън
изд.: Grifin
32 страници
5.99 лв.

Всичко ли е позволе-
но? Или Малкият 
гарван се опитва да 
бъде добър!
Неле Моост; Анет 
Рудолф
изд.: Grifin
32 страници
3.80 лв.

Непохватковците 
забъркват каша
Сорел Андерсън
изд.: Прес
208 страници
6.99 лв.

Приятелят
Анете Блай
изд.: Фют
28 страници
6.90 лв.

Лека нощ, Рада! Кн.2 
от Тайни и вълшебства 
на улица “Розмарин” 
¹13
Нели Маргаритова
изд.: Слово
74 страници
12.00 лв.

Таралеж се жени
Яна Язова
изд.: Изток-Запад
220 страници
15.00 лв.

новини
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“Мидълмарч” - 
борбата между 
духа и плътта

невена крумова
Хеликон - шишман, София

Има ли книги за мъже и книги 
за жени? По какво се различава 
„женското” писане от „мъж-
кото”? Може ли писателят да 
създаде убедителен и достове-
рен литературен образ на другия 
пол? Ако сте си задали поне 
веднъж някои от тези въпроси, а 
не познавате творчеството на 
Джордж Елиът, имате причина 
да посегнете към книгата й.

Романът отразява културния 
живот на XIX век, бурния инте-
лектуален живот на средновик-
торианския период, през който 
властва хуманизмът.

Мидълмарч е многопластов 
роман, който разкрива героите 
си до дълбочината на човешката 
същност, изправени пред мо-
рални дилеми: в борбата между 
духа и плътта, между алтруизма 
и егоизма, детерминизмът и 
свободната воля – философските 
парадигми на епохата  са втъка-
ни в художествения текст, без 
да го утежняват.

Бестселърът „Петдесет ню-
анса сиво” от Е Л Джеймс е 

най-често забравяната книга в 
хотелските стаи в Обединено-
то кралство, съобщи британ-
ският „Телеграф”. Хотелската 
верига „Travelodge” обяви, че през 
последната година са намерени 7 
000 копия в стаите. От верига-
та всяка година правят списък 
на най-често забравяните книги.

Втората и третата част 
от трилогията на Джеймс 

също са в топ 10. Там са и твор-
би от трилогиите „Милениум” 
от Стиг Ларшон и „Игрите на 
глада” от Сюзан Колинс. В топ 
20 намират място и заглавия 
като „Стая” от Ема Донахю, 
„Признанието” от Джон Гри-
шам и „Tinker, Tailor, Soldier, Spy” 
от Джон льо Каре. Като цяло, 
служителите в „Travelodge” са 
намерили 21 786 книги, забраве-
ни в стаите през последната 
година.

Тълковен речник” на дългого-
дишния  журналист Юри 

Лазаров е вече книжния пазар. 
Сборникът с разкази на предсе-
дателя на журито на наградата 
„Хеликон” за 2012 г.  беше пред-
ставена първо на „Аполония” в 
края на август. 

„Тълковен речник” е особена 
книга – казва Бойко Ламбовски.  
Тя не може да се напише от всеки, 
колкото и грамотен и писмовен 
да е, но не може да се напише и на 
младини. Юри Лазаров е събрал 
вътре своя забележителен опит 
на дългогодишен журналист и ни 
поднася това с прекрасното си 
чувство за вкус, мярка, такт.

Може да научим безброй неща 
от тези кратки, оставящи 
привкус на тъга и мъжество, 
есета. Що е джуган, каква е роля-
та на селските язовирчета, кои 
врабчета гнездят в носталгични-
те наблюдения на автора и какво 
е рекъл внукът на художника 
Кулев еди-кога си...

Но най-вече може да се порад-
ваме на мъдрата и проницателна 
проза на този автор, който 
знае за живота хиляди важни 
подробности.

„Петдесет нюанса сиво” 
е най-често забравяната 
книга в хотелските стаи в 
Обединеното кралство

Излезе 
“Тълковен 
речник” на 
Юри Лазаров

Ето и топ 10:

1. „Петдесет нюанса сиво” от Е Л Джеймс

2. „Мъжете, които мразеха жените” от Стиг Ларшон

3. „Взривената въздушна кула” от Стиг Ларшон

4. „Петдесет нюанса освободени” от Е Л Джеймс

5. „Игрите на глада” от Сюзан Колинс

6. „Момичето, което си играеше с огъня” от Стиг Ларшон

7. „Петдесет нюанса по-тъмно” от Е Л Джеймс

8. „Игрите на глада: Възпламеняване” от Сюзан Колинс

9. „Игрите на глада: Сойка-присмехулка” от Сюзан Колинс

10. „Слугинята” от Катрин Стокет

Всички книги могат да бъдат намерени в книжарници „Хеликон”
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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!

1. Иво Андрич е роден в с. 
Долац до Травник (Босна и 
Херцеговина). Каква е религия-
та на семейството му?

а. католици
б. източноправославни
в. мюсюлмани

2. Като гимназист Андрич е 
член на националното движе-
ние „Млада Босна“. За какво 
се бори то?

а. за политическа самостоя-
телност на Босна

б. за освобождаване на 
южнославянските народи от 
Австро-унгарската монархия

в. за обединение на славяни и 
албанци

3. През 1911 г. публикува 
първото си стихотворение. 
Кое е то?

а. “Нощта на червените 
звезди”

б. “Безпокойство”
в. „В сумрак”

4. През юли 1914 г. след сараев-
ския атентат срещу Франц 
Фердинанд Андрич е аресту-
ван в Сплит. Каква е съдбата 
му след ареста?

а. освободен е след няколко 
дни

б. затворен е в лагер до 
1917 г. 

в. осъден е условно

5. През 1920 г. Андрич започ-
ва успешна дипломатическа 
кариера. На кого връчва 
акредитивните си писма през 
април 1939 г.?

а. на Мусолини в Рим
б. на Адолф Хитлер в Берлин
в. на папата във Ватикана

6. През 1945 г. са публикувани 
две от най-известните му 
произведения. Кои са те?

а. “Неспокойна година” и 
“Лица” 

б. “Мостът на Дрина” и 
“Травнишка хроника”

в. “Бюфет “Титаник” и 
“Зеко”

7.През 1961 г. Иво Андрич 
получава Нобелова награда. 
Какво прави с парите от нея?

а. дарява ги на библиотечния 
фонд на Босна и Херцеговина 

б. купува си имоти
в. прави околосветско пъте-

шествие

8.Андрич пише един-един-
ствен предговор за чужда 
книга. Коя?

а. “Първи сръбски буквар” на 
Вук Караджич 

б. “Горски венец” на Петър 
Негош

в. „Некролог на една чаршия” 
на Зуко Джумхур

во Андрич
120 години от рождението на писателя

ОТГОВОРИ НА ТЕСТА „АНГЕл КАРАлИйчЕВ”
1. Ангел Каралийчев е роден в Стражица. 2. На 20 години, през 1922 г., Каралийчев идва в София и се записва да учи химия. 3. Първата му книга е сборник с разкази. Как е 
озаглавена тя? – „Ръж”. 4. В студентските си години Каралийчев е живял на квартира при родителите на Дора Габе. 5. Каралийчев се жени за известната и много красива 
актриса Вела Ушева. Кой им е кум? – Николай Лилиев. 6. Каралийчев изпада в голяма депресия след като умират двете му деца. Коя творба е написана като спомен за рано 
починалата му дъщеря? – „Ането”. 7. От кое известно произведение на Каралийчев е цитатът: ”Тик, тик, тик – тиктакаше си Тошко в печката” – „Тошко Африкански”.  
8. Кое произведение не е на Каралийчев? – „Патиланчо”.

И



Естественият зеолит, 
известен още като клиноп-

тилолит, e обявен за минерал на 
XX век поради граничещите му 
с вълшебството качества и все 
по-нарастващото му използ-
ване в хранително-вкусовата 
промишленост, индустрията, 
животновъдството, растени-
евъдството, космонавтиката, 
медицината.  Жителите на 
Родопите от десетки години го 
използват във всекидневието си 
– слагат го във водата си, дори 
в храната, и са сред най-здрави-
те дълголетници.

Клиноптилолитът се счита 
за напълно безопасен и неток-
сичен за приемане от хора и 
животни. Подходящ е дори за 
бебета, бременни жени и кър-
мачки. Става въпрос за порест 
минерал, съставен предимно от 
алуминий, силиций и кислород. 
Той е мощен адсорбент. На 
микроскопско ниво се вижда, че 
скелетът му има структурата 
на пчелна пита, с високопо-
реста и обширна реактивна 
повърхност от 450 кв. метра 
на един грам. Именно тази 
структура му придава уникал-
ни свойства. Натоварената с 
отрицателно електричество 
повърхност дава възможност 
минералът да привлича и 
задържа катйони от средата, 
в която се намира, и да отделя 
други. Поставен във водна сре-
да, клиноптиолитът елиминира 
от нея всички вредни за човека 
вещества, включително и 
радиоактивно замърсяване. Той 
има силно въздействие върху 
човешкия организъм, пречиства 
отровите, поети чрез въздуха 
и храната. 

1. Силен антиоксидант. През първия 
месец от използването му се свалят 3-4 
кг „мъртво тегло” поради изхвърлянето 
на шлаките от организма. Клиноптило-
литът е най-мощното детоксикиращо 
средство, помагащо на организма да се 
защити от свободните радикали

2. Улавя и извежда от организма 
нитрозамините - канцерогенни веще-
ства, които се образуват при консерви-
ране на храни, пържене, опушване или при 
използване на нитратна сол

3. Притежава абсорбиращи свойства 
спрямо радиоактивните елементи като 
Цезий 134 и Цезий 137, стронций, както 
и към тежките метали - живак, кадмий, 
олово, цинк, хром

4. Свързва и елиминира амоняка от 
клетките

5. Елиминира млечната киселина от 
мускулите и подобрява мускулния тонус 
(подходящ за прилагане при спортисти с 

Полезно действие:

здраве
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595
лв. 90гр

Клиноптилолит

bio



цел бързо възстановяване)
6. Снижава риска от развитие на ракови 

клетки
7. Нормализира киселинно-алкалния 

баланс. Това е изключително важно за 
общото укрепване, защото повечето хора 
живеят в състояние на излишна киселин-
ност, предизвикана най- вече от лошо или 
неправилно хранене. Помага на организма да 
регулира биохимичния си баланс

8. Пречиства бъбреците и жлъчката от 
песъчинки

9. Единственият минерал, който пома-
га при обилно изпотяване, предизвикано 
от нервни проблеми: 150 г клиноптило-
литова вода се смесва с 50 г ябълков оцет 
или лимонов сок и сместа се пие поне три 
пъти дневно преди ядене, леко затоплена

10. Нормализира кръвното налягане, 
премахва безсънието, потенето, напрегна-
тостта. Хората, употребяващи кли-
ноптилолит, не познават болести като 
рак, язви, гастрити, колити, проблеми на 
сърдечно-съдовата и нервната система

11. Намалява симптомите на алергии. 
Улавя някои от алергените и антигени, 
които предизвикват мигрена, астма

12. Стабилизира функцията на имун-
ната система, осигурявайки й перфектна 
защита в борбата с различни болести. 
Действа в широк антивирусен спектър. 
Клиноптилолитът не засилва директно 
имунната система, но позволява тя да 
функционира оптимално чрез премахване 
на токсини, вируси, дрожди, бактерии и 
гъбички, които могат да потиснат имун-
ната функция и производството на хор-
мони. Много хора съобщават за чувство на 
повишена енергия, яснота на съзнанието и 
жизненост

13. Лечение на инфекции на пикочните 
пътища и зъбната плака

14. Прилагането на клиноптилолит 
вътрешно и под формата на пудра показва 
отлични резултати при лекуването на 
кожни проблеми: акне, псориазис и всякакъв 
тип рани

15. Подпомага детоксикацията на 

черния дроб
16. Подобрява устойчивостта на орга-

низма при стрес
17. Стимулира перисталтиката на 

червата
18. Подпомага отстраняването на 

свободните радикали от тялото
19. Почиства клетките на организма 
20. Помага за поддържането здравината 

на клетъчните мембрани, като по този 
начин намаляват възможностите за злока-
чествени туморни образувания

И още: Влияе благоприятно на храно-
смилането, отделянето на токсините и 
нормализира на минералния обмен в органи-
зма, биохимичните показатели на кръвта. 
Подпомага потентността и издръжли-
востта. Ефективен е при злоупотреба с 
алкохол и храни, коригира наднорменото 
тегло. Повишава хемоглобина, премахва 
целулита. Ефективно средство срещу 
гъбички. Транспортира кръвната захар в 
клетките без помощта на инсулин.
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клиноптилолит

Съчетава се добре с всички средства, прилагани за лечение 
на посочените заболявания. Няма противопоказания и 
възрастови ограничения. През първите няколко дни след 
започване на приема е възможно да се раздвижат песъ-
чинки в бъбреците и жлъчката, да се появят болки или 
дискомфорт в тази област, но те скоро отзвучават. 

Нежелан страничен ефект е обезводняването. Ако 
приемате клиноптилолит на прах, трябва да поглъщате 
достатъчно течности – поне 2-2,5 литра вода на ден.

Взаимодействие 
с лекарства: 

РРодопското чудоодопското чудо
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499
лв.

500гр
Келтска
морска сол

1295
лв.

150гр
Хавайска червена 
сол1295

лв.

75гр
пирамидална 
сол от Кипър 
“Огън”

1295
лв.

75гр
Натурална 
пирамидална сол 
от Кипър 1295

лв.

75гр
пирамидална 
сол от Кипър 
“Лимон”

bio

420
лв.

250гр
Черна Хималайска 
кристална сол
Гурме класа

420
лв.

250гр
Черна Хималайска 
кристална сол
Едри кристали

250
лв.

250гр
Хималайска 
кристална сол
Гурме класа 250

лв.

250гр
Хималайска 
кристална сол
Едри кристали

695
лв.

50гр
Стевия
на листа

495
лв.

25гр
Стевия
на листа



промоция
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здраве

Flaska Classic 0,33 л
стара цена 43 лв., нова цена 36,55 лв.

Flaska Classic 0,75 л
стара цена 47 лв., нова цена 39,95 лв.

Flaska Neo 0,33 л.
стара цена 59 лв., нова цена 50,15 лв.

Flaska Neo 0,5 л.
стара цена 61 лв., нова цена 51,85 лв.

Flaska Neo Design 0,75 л.
стара цена 68 лв., нова цена 57,80 лв.

Flaska Neo Design 0,5 л.
стара цена 65 лв., нова цена 55,25 лв.

Списание „Меню“ ви 
кани на италианска 
трапеза
с новия брой 61!

 Как да си направите
  ДОМАШНА ПАСТА 

 25 ИТАЛИАНСКИ
  РЕЦЕПТИ

 За кулинарните
  удоволствия в ПИЕМОНТЕ

 Истината за ЗЕХТИНА

списание за модерно храненеm
e
n

u
m

a
g

.b
g

С него ще научите: 



16,00лв.

19,00лв.

25
,00

лв
.

24
,0

0л
в.

18,00лв.

25
,0

0л
в.

13,95лв. 13,95лв. 13,95лв. 20,95лв.

16,95лв.

35,00лв.

199,00лв.

27,00лв.
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Кой все още има време да се рови в различни 
сайтове, вестници и списания, да слуша радио 
и да гледа телевизия, за да научава новините в 
реално време? 

В епохата, в която информацията се раз-
пространява светкавично, вече има възмож-
ност 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 издания „Magelando” вече работи, 
при това безплатно. За достъп до него е необ-
ходимо само да се отиде на magelando.com  и 
да се изтегли безплатна версия от Google Play. 

Мобилното приложение черпи новини от 
близо 80 български медии в категориите: 
Lifestyle, Новини, Спорт, Бизнес, Технологии, 
Списания, Култура. В оригинал са представени 
вестници, списания, телевизия, радио и елек-
тронни сайтове – с приятен интерфейс и ори-
гиналните им илюстрации. Най-четеният сайт 
в категория Култура е Lira.bg. PDF-ът на списа-
ние „Книжарница” също е достъпен за теглене 
чрез приложението.

Потребителят може да следи последните 
новини в секциите, които предпочита. Прило-
жението непрестанно ще се разширява с все 
повече качествени източници на информация. 
Така всеки ще научава това, което го интере-
сува, 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



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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