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На български език са издадени 6 книги от 
Шри Шри Рави Шанкар, както и три диска. 
Те могат да бъдат купени в книжарници 
„Хеликон” и от www.helikon

1000
лв. 700

лв. 1200
лв. 700

лв. 800
лв.

плащате малко 
получавате веднага Е-КНИГИ

www.helikon.bg

www.helikon.bg
Е-спИсаНИя

29995лв.

Електронни четци в Хеликон
Дисплей: 17.7 cm (7”) TFT touch
Операционна система Android™ 2.1
MP3 плейър, вградени колони, 
Wi-Fi, 2 GB вградена памет, слот за 
microSD/microSDHC до 32 GB
Формати на книги: EPUB, PDF, 
support for Adobe® DRM, TXT, FB2, 
PBD, RTF 
Формати на музика: 
MP3, OGG, WAV, WMA, FLAC

нови заглавия

Пробуждането на 
Атлантида Кн.2 от 
Воините на Посейдон
Алиса Дей
изд.: Тиара Букс
416 страници
12.00 лв.

Жестокото присъствие 
на времето
Дженифър Игън
изд.: Millenium
360 страници
15.00 лв.

И опрости нам 
греховете
Ромен Сарду
изд.: Изток-Запад
396 страници
16.00 лв.

Емили Л.
Маргьорит Дюрас
изд.: Алтера
80 страници
10.00 лв.

Първият ден
Марк Леви
изд.: Унискорп
440 страници
15.00 лв.

Американска поезия
Съставител Александър 
Тончев
изд.: Intense
214 страници
16.00 лв.

Добрата съпруга
Робърт Гулрик
изд.: Сиела
184 страници
13.00 лв.

Животът е кратък, 
желанието - вечно
Патрик Лапейр
изд.: Алтера
264 страници
16.00 лв.
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класации ноември

художествена литература нехудожествена литература
Издирваният
лий Чайлд
обсидиан

Загадката Людмила 
Живкова
Крум Благов
репортер

Цената на безсмислието
Георги данаилов
абагар

Съюзници
анди андрюс
Skyprint

Ръкописът, 
намерен в Акра
Паулу Коелю
обсидиан

Тайните на Втората 
световна война. Сталин, 
нацистите и Западът
лорънс рийс
сиела

Петдесет нюанса сиво
е л джеймс
Бард

Монахът, който продаде 
своето Ферари
робин Шарма
екслибрис

На Изток от Запада
Мирослав Пенков
сиела

Вълшебството
ронда Бърн
изток-Запад

Любов
елиф Шафак
егмонт България

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

Последният любим
нора робъртс
хермес

Монахът, който продаде 
своето Ферари
робин Шарма
екслибрис

1Q84 Кн.1
харуки Мураками
Колибри

Скритият дар
джериес авад
AMG Publishing

Наследството
Кристофър Паолини
хермес

Бизнесът на XXI век
робърт т. Кийосаки
анхира

Роксолана
Павло Загребелни
емас

География на 
блаженството
ерик уайнър
Фабер

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

ново остава нагоре надолу връща се

1700
лв. 1199

лв.

1199
лв.

1600
лв.

1000
лв.

1400
лв.

1195
лв.

1199
лв 1000

лв.

1600
лв. 1000

лв.

1995
лв. 1200

лв.

1990
лв. 1800

лв.

ЛюдМИЛА еЛеНКоВА 
хелиКон-БълГария

в България този роман пробива 
мембраната на социалистиче-
ския реализъм през 1984 г. под 
заглавие натоварено с морална 
оценка – “Грешницата от лайм 
риджис”. новото му издание – 
Момичето на френския лейтенат 
запазва духа на оригинала.

определят го като истори-
чески, заради дългите лирични 
есета, свалящи от пиедестала 
аристократите на викторианска 
англия. Главният герой Чарлз (на-
мигване към дарвин)  въплъщава 
типичен за острова мантали-
тет – да безделничи естетски в 
собствената си крепост.

силният женски образ (сара) 
запечатва романа в британски-
те учебници. Целият текст се 
концентрира около демоничната 
й сила – изкусителна, недос-
тъпна и плашеща. също като 
библейската сара, като всеки 
мит достоен за грях, и тази 
се изплъзва през цялото време. 
любовта й докрай си остава 
загадка. обвита с противоречив 
воал от догми и порицания, 
епохата на кралица виктория 
наднича зловещо от нейните 
маски. Бракът, църквата и 
науката – институции печално 
отъждествени от автора, се 
огъват в представите под 
напора на страстта.

но нима  историята ще 
позволи да бъде склонена от 
една сара?  Кой текст, чий 
живот биха замрели в своята 
изначалност заради жена? и 
изкуплението на благородника, 
и ревността на тълпата са же-
стове обречени за в бъдеще. не 
имагинерен френски  лейтенант, 
а самият морал е прелъстител 
на нещо ново, което ври и чака 
да изригне.

К н иж аря т 
п ре п о р ъ ч в а

Моралът като 
прелъстител

1490
лв

1400
лв.

1699
лв.

1600
лв

990
лв
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Първо трябва да подбереш подходящите 
бои, за да изобразиш най-важните му 

качества в бизнеса:
„Хеликон” генерира идеи и така - работей-

ки за себе си - работи за всички.
„Хеликон” е правилната конкуренция – не 

руши с антипазарно и антиколегиално отно-
шение; не нанася удари под кръста или в гърба; 
не прави убийствени или самоубийствени 
жестове за книгата, за конкуренти и колеги.

„Хеликон” работи без манипулативни 
техники спрямо пазар, клиенти, партньори, 
конкуренти, автори; той е коректен.

„Хеликон” щедро споделя опита си – поне 
винаги има готовност за това.

„Хеликон” се отнася с толерантност към 
подражателите си.

„Хеликон” е коректив в бранша с начина 
си на работа, с цялостно си поведение и с 
дългогодишно си присъствие.

После могат да се смесят нюансите за 
личностните му достойнства: 

„Хеликон” е горд, но не е надменен; той не 
гледа отвисоко, нищо че е доста попораснал.

„Хеликон” се развива, но не е агресивен. 
Никога няма да го видиш да си пробива път с 
лакти.

„Хеликон” е принципен, но не се вкарва в 
тесни рамки; опитва се да европеизира. 

След това идва ред на оттенъците за 
неговите слабости (важно е те да не са в 
сиво...):

„Хеликон” е перфекционалист и максима-
лист.

„Хеликон” – дори и на двайсет – още се 
стряска от ирационалната злоба. И това 
е – може би – защото той често прави много 
неща за идеята, а не заради печалбата.

„Хеликон” е самотно непрагматичен в 
едно хиперпрагматично време; опериран е от 
омраза – няма я в него и толкоз.

На ударите „Хеликон” отвръща – в най-
лошия случай – с мълчание...

Такъв си е двайсетгодишният „Хеликон” и 
няма намерение да се променя. И ако вече сте 
нарисували всичко това, вече спокойно може 
да нарисувате и лицето му. Тук ще ви е по-
трудно. Защото „Хеликон” има много лица. 
Това са неговите книжарници и хората, кои-
то работят от години в тях; бебетата на 
„Хеликон”; четящите хора; номинираните и 
наградените писатели за наградата „Хеликон”; 
всички други български писатели; световните 
автори...

И преди да се подпишете под портрета, 
нарисувайте и едни орлови крила; а в ревера 
му поставете бронзова стрелиция..

Как да нарисуваме 
портрет
на един „Хеликон”



За 20 години – 18 книжарници. 
Това е равносметката на 

веригата „Хеликон”, която ще 
завърши високосната 2012, в 
която навърши кръгла годишни-
на, с откриването на нов обект 
в центъра на Сливен. 

Новата книжарница ще 
отговаря на всички високи 
стандарти, които станаха 
запазена марка на компанията. 
Тя ще е раздвижена, с модерен 
дизайн, удобно разположение 
на книгите, с уютни места за 
клиентите, желаещи да попре-
листят страници, с хубаво 
осветление и професионално 
книжарско обслужване. Новият 
дом за любителите на литера-
турата  ще запълни един голям 
пропуск, който от години 
съществува в Сливен - един от 
най-развитите по времето на 
Възраждането в духовно отно-
шение градове. Родното място 
на интелектуални колоси от 
ранга на Антон Йоанович, Иван 
Селимински, Добри Чинтулов,  
Константин Константинов, 
Радой Ралин, проф. Иван Славов, 
Юлия Кръстева досега изпит-
ваше остра липса на модерна 
книжарница. Градът, в чиято 
галерия „Димитър Добрович“ 
беше открит един от мал-
кото оцелели екземпляри на 
най-скъпата печатна книга в 
света - „Птиците на Америка” 
на Джон Джеймс Одюбон, беше 
силно ощетен в културно от-
ношение по времето на социа-
лизма и последвалия го преход. 
Затова сега ще бъде направена 
една важна стъпка напред.

Книжарници „Хеликон” 
отдавна предлагат на 

клиентите си широк спектър 
от стоки, които, съчетани с 
хубава книга, са най-добрите 
подаръци. Биощандът, секци-
ите с игри за малки и големи, 
изящните ключодържатели и 
книгоразделители ще бъдат 
представени и в новата кни-
жарница в Сливен. Заедно с тях 
ще бъдат налични електронни 
четци, ваучери за подаръци и 
богат асортимент от стоки 
– отлично решение за предсто-
ящата Коледа.  

Въпреки икономическата 
криза „Хеликон” не престава 
да инвестира и да разширява 
бизнеса си, служейки на каузата, 
че всяка продадена и прочетена 
книгата вдига нивото на култу-
ра, което в България е на път да 
се срине под санитарния мини-
мум – наскоро статистиката 
показа, че средно българите 
дават 12 лв. за книга годишно, 
като над 50% не са прочели 
нищо през последната година. 

През 2012 г. веригата кни-
жарници не спря да се разши-
рява. Наскоро беше обновена и 
преместена на по-удобно място 
книжарницата в Стара Загора. 
Тя вече е на две нива, има нова 
визия и предлага повече удоб-
ства на клиентите си.  

Два нови обекта на „Хели-
кон” се появиха през годината 
и в София – на ъгъла площад 
„Славейков” със „Солунска” и на 

ъгъла на „Шишман” и „Венелин” 
срещу 7-ма гимназия и вдигнаха 
летвата на конкуренцията. 

Въпреки трудните времена 
„Хеликон” си постави за цел да 
обедини четящите и пишещи-
те хора в България и това се 
случи на фестивала „Четящият 
човек” в началото на август в 
Бургас. Изложби, литературни 
четения, театър, поетически 
двубой и концерти събраха 
немалка публика. Писателят 
Алек Попов получи  едноименна-
та новоучредена награда, която 
се явява третото отличие, 
давано от книжарската верига. 
Новият приз е символ на тези 
две десетилетия,  отдадени на 
книгата.

Наградата „Хеликон”, за 
която и тази година отново се 
борят най-добрите български 
романи и сборници с разкази, се 
утвърди като институция и 

гаранция за качествено писане, 
благодарение на компетентно-
то си жури и принципното му 
оценяване. „Цветето на „Хе-
ликон” пък отново ще зарадва 
най-популярния автор, чиито 
творби клиентите на веригата 
са оценили високо, като са ги 
купили.

Наред с чисто книжарската 
си дейност „Хеликон” държи на 
традициите и всички важни 
празници се отбелязват в кни-
жарниците му, а посетителите  
са добре дошли. Каузата на 
компанията е да развива чита-
телска култура у най-малките, 
както и да поддържа високо 
качество на комуникация и 
обслужване на клиентите си, 
на които дължи успеха си. За-
щото, както е казал френският 
писател Даниел Пенак, думите 
„чета” и „обичам” нямат запо-
ведна форма.

за книгите и хората
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Нова книжарница в Сливен

20 години “Хеликон”



Важни решения” са мемоа-
рите на 43-ия президент 

на САЩ Джордж Уокър Буш. 
Книгата е написана съвместно 
с Кристъфър Мичел – бивш 
заместник-директор „Връзки с 
обществеността” в Белия дом. 
Тя излиза в САЩ на 9 ноември 
2010 г. с първоначален тираж 1,5 
милиона екземпляра. До май 2011 
г. американското издателство 
продава над 3 милиона броя и 
надминава по продажби дори 
мемоарите на Бил Клинтън. 
„Важни решения” заема първото 
място и в класацията на “Ню 
Йорк Таймс”.  За България това 
е нейното първо издание.

Личността на 43-ия 
президент на САЩ е много 
интересна, не само защото 
той често пъти е представян 
в провокативна светлина. 
Книгата разкрива, че Джордж 
У. Буш винаги се допитва до 
експерти и разчита на опита на 
предшествениците си, преди да 
вземе важно решение. Тъй като е 
президент в периода на едни от 
най-забележителните световни 
събития, действията му се 
следят под лупа от цял свят. 
Затова той проучва много до-
бре американската история и се 
опира на нея. Книгата съдържа 
материали от всяка една сфера: 
култура, политика, здравео-
пазване, пенсионно и здравно 
осигуряване, образование. 

„Важни решения” се базира на 
факти, преживявания, емоции и 
управленски опит за действия в 

изключително сложни ситуа-
ции. Цялата книга акцентира 
върху механизма на вземане на 
важни решения при дефицит на 
време, при шантаж от теро-
ристи и при силен вътрешен 
натиск. Всички важни решения, 
които взема Джордж У. Буш, са 
посветени на създаването на 
демократично управление и на 
неговите механизми и инсти-
туции.

жордж Уокър Буш
“Важни решения”

Д
enthusiast представя
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Важни решения
Джордж Уокър Буш

изд. “Enthusiast”
480 страници текст 

+ 32 страници цветни снимки, 
25,00 лв.

Роден в Ню Хейвън, 
Кънектикът на 6 юли 
1946 г., Буш е първо-
то дете на Джордж 

Хърбърт Уокър Буш и 
Барбара Буш. Oтгледан 
e в Мидланд и Хюстън, 

Тексас, с тримата си 
братя Джеб, Нийл и 
Марвин и сестра си 

Дороти. Друга по-мла-
да сестра Робин умира 
през 1953 г. на 3 години 

от левкемия. Дядото 
на Буш - Прескот, е бил 

сенатор от Кънекти-
кът, а баща му служи 

като президент на 
САЩ от 1989 до 1993 г.

нови заглавия

Пътят
Кормак Маккарти
изд.: Пергамент Прес
236 страници
12.00 лв.

Великите немски 
поети от XII до XX век. 
Антология
Съставителство 
Венцеслав 
Константинов
изд.: Сиела
392 страници
14.00 лв.

Битие
Дейвид Брин
изд.: Бард
784 страници
27.99 лв.

Искрящ цианкалий
Агата Кристи
изд.: Ера
240 страници
8.99 лв.

Рим, моя любов
Кристин Хармел
изд.: Плеяда
328 страници
14.00 лв.

Издирваният
Лий Чайлд
изд.: Обсидиан
416 страници
17.00 лв.

Имена на цветя и 
момичета
Елизабет Гилбърт
изд.: Прозорец
190 страници
12.00 лв.

Проклятието на 
огледалото
Агата Кристи
изд.: Ера
272 страници
8.99 лв.
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Изкуството да очароваш” е блестящ наръчник как да използваме 
едно от най-простите и същевременно най-мощни оръжия в 

общуването си с хората – очарованието – за да развием една добра 
идея или мечта и да я превърнем в реалност. Да очароваш значи да 
доставиш удоволствие на хората от стока, услуга или идея.  И кога-
то го правиш, това действа по-силно от традиционното убеждава-
не, влияние или маркетингови техники.

Книгата е безценен наръчник за това кога и 
как да използвате своето въображение. Авторът 
дава примери с конкретни ситуации, в които се 
нуждаете най-много от очарование.  Когато се 
стремите към високи, важни резултати, вземате 
трудни решения, преодолявате дълбоко вкоренени 
навици или искате да се отличавате от тълпата, 
Гай Кавазаки съветва да се действа дългосрочно, 
като се провокира доверие.

„С прочитането на тази книга ще се научите 
да прилагате моя опит на евангелист, предприемач 
и инвеститор на рисков капитал. За един автор 
няма по-голямо признание от това, да вижда как хо-
рата използват книгата му, така че нямам търпение 
да започнем…“, споделя Гай Кавазаки.

За първи път в България на пазара е завоювалият световна извест-
ност роман антиутопия „Калокаин” на Карин Бойе. Книгата 

излиза в  колекцията Enthusiast Vintage. 
Създаването на „Калокаин” е резултат от посещението на ав-

торката в Съветския съюз през 1928 г. и последвалото едногодишно 
пребиваване в Берлин. Сблъсъкът й със социалис-
тическия строй отприщва мощния й творчески 
заряд. Авторката описва държава от далечното 
бъдеще, която изцяло контролира живота на 
своите поданици – чрез умело създадени струк-
тури и техники за контрол.  Личният живот, 
семейното всекидневие, отглеждането на деца 
– всичко е в нейни ръце. Като основно средство 
за контрол се налага откритието на Лео Кал, 
наречено на негово име – Калокаин. Това е бледозе-
лена течност, с инжектирането на която можеш 
да разкриеш с лекота всички мисли и страхове на 
човека пред теб.

Забелязва се изумителна прилика на „Калокаин” 
с култовия роман – „1984” на Джордж Оруел, изля-
зъл цели осем години след книгата на Бойе. Според 
литературните изследователи Oруел е черпил вдъх-
новение от шведската писателка.

Изкуството да очароваш

Калокаин

Калокаин
Карин Бойе

изд. “Enthusiast”
224 стр., 12,00 лв.

Изкуството да очароваш
Гай Кавазаки

изд. “Enthusiast”
209 стр., 12,00 лв.

нови заглавия

Вторият гол
Юнас Карлсон
изд.: Роборид
222 страници
16.00 лв.

Пътят към рая
Робърт Браун
изд.: Обсидиан
400 страници
16.00 лв.

Петата погибел
Пол Хофман
384 страници
14.99 лв.

Дебелянов и други 
стихотворения
Борис Роканов
изд.: Литературен 
вестник
100 страници
12.00 лв.

Черна пакост
Ивлин Уо
изд.: Прозорец
230 страници
14.00 лв.

Нацистът и фризьорът
Едгар Хилзенрат
изд.: Колибри
328 страници
14.00 лв.

София- Берлин
Пламен Дойнов
96 страници
10.00 лв.

Умерена облачност и 
други стихотворения
Георги Белев
изд.: Жанет-45
106 страници
12.00 лв.





Открита пред теб
Силвия Дей 
изд. “СофтПрес”
352 стр., 15,99 лв.
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ензацията на 2012
“Открита пред теб”

С
Експертите определят 

„Кросфайър” – еротичната 
трилогия на американката с 
японски произход Силвия Дей, 

като попкултурната сензация 
на 2012 г. 

Над милион и половина 
продадени копия в САЩ, над 
половин милион – във Вели-
кобритания, челни места в 
10 национални класации по 

продажби, сред които тези 
на Америка, Великобритания, 
Канада, Австралия, Гърция и 
Бразилия, и права за превод 

в 34 страни по света – това 
са само част от числата за 

„Открита пред теб”, първата 
книга от трилогията.

Така поредицата, появила се в 
САЩ през май, дава недву-

смислен отговор на въпроса: 
Какво ще четат феновете 
на „Петдесет нюанса сиво” 

след трилогията на Е. Л. 
Джеймс? „Вярно е, че „От-

крита пред теб” има много 
общо с „Петдесет нюанса 

сиво”, но „Открита пред 
теб” е далеч по-завършена и 
по-добре написана история – 
категорична е рецензията на 
„Romance Novel News”. – Това 
е еротичен роман, който не 

трябва да се пропуска.”
Силвия Дей има зад гърба си 

повече от десет романа.

Мъжът се приведе елегантно към мен. Зам-
ръзнах, напълно зашеметена от мъжкар-

ското му излъчване.
А после нещо премина във въздуха между 

нас.
Той отвърна на погледа ми и сякаш се 

трансформира за миг… като че някакъв щит 
се отмести от очите му и разкри изгаряща, 
унищожителна воля, която изсмука дъха ми. 
Непосилният магнетизъм, който излъчваше, се 
усили и се превърна в почти осезаемо усещане 
за трептяща от жизненост и безпощадна 
сила.

Реагирах инстинктивно – отдръпнах се 
назад. И тупнах по задник.

Лактите ми пулсираха след острия сблъсък 
с мраморния под, но аз едва регистрирах 
болката. Бях прекалено заета да се взирам, 
обездвижена от мъжа пред себе си. Черна като 
катран коса обграждаше поразителното му 
лице. Чертите му биха накарали всеки скулп-
тор да се разплаче от щастие, а изсечените му 
устни, ясно очертаният прав нос и наситено-
сините очи го превръщаха в олицетворение на 
свирепото съвършенство. Същите тези очи 
сега бяха леко присвити, макар лицето му да бе 
застинало в очевидно заучена невъзмутимост.

И ризата, и костюмът му бяха черни, но 
вратовръзката идеално се съчетаваше с искря-
щите му ириси. Очите му бяха проницателни, 
а погледът му оценяващо се впи в моя. Пулсът 
ми се ускори, а устните ми леко се разтвори-
ха, за да поемат бързи глътки въздух. Ухаеше 
греховно добре. Не беше одеколон. Може би 
душ-гел. Или шампоан. Каквото и да бе, караше 
устата ми да се пълни със слюнка… както ми 
въздействаше и самият мъж.

Той протегна ръка към мен, разкривайки 
златни, инкрустирани с оникси копчета за 
ръкавели и очевидно много скъп часовник.

Поех си рязко въздух и поставих длан в 
неговата. Когато пръстите му се свиха около 

моите, сърцето ми подскочи. Докосването 
му бе като токов удар, електричеството се 
стрелна нагоре по ръката ми и косъмчетата 
по тила ми настръхнаха. В продължение на 
няколко секунди той не помръдна, а между аро-
гантно очертаните му вежди се вряза бръчка.

– Добре ли сте?
Гласът му бе овладян и плавен, с дрезгавина, 

от която в стомаха ми започнаха да пърхат 
пеперуди. Извикваше представата за секс. Не-
вероятен секс. За миг помислих, че е в състоя-
ние да ме докара до оргазъм, стига просто да 
говори достатъчно дълго.

Устните ми бяха изсъхнали, затова ги 
навлажних с език, преди да отговоря:

– Добре съм.
Той се изправи с пестелива грация, издърп-

вайки и мен. Продължихме да се гледаме в 
очите, защото не бях в състояние да от-
късна своите. Беше по-млад, отколкото бях 
сметнала първоначално. Вероятно на по-малко 
от трийсет, макар очите му да показваха 
далеч по-голям опит. Погледът му бе твърд и 
разкриваше будна интелигентност.

Усетих силно привличане, сякаш около кръ-
ста ми бе завързано въже, което той бавно, 
неумолимо дърпаше към себе си.

Примигнах, отърсвайки се от унеса, и пус-
нах ръката му. Не беше просто красив, беше… 
омагьосващ. От онези мъже, които карат же-
ната да гори от желание да разкъса ризата им 
и да наблюдава как копчетата се разпиляват 
– заедно със собствените й задръжки. Гледах го, 
облечен в този изискан, цивилизован, безумно 
скъп костюм, и мислех за грубо, първично 
чукане, което оставя чаршафите събрани на 
топка.

Той се наведе отново и вдигна служебната 
карта, която не бях разбрала, че съм изпусна-
ла, освобождавайки ме от въздействието на 
предизвикателния си поглед. Умът ми бавно 
заработи отново.

от
къ

с

нови заглавия

Безсънна. Търсачът в 
дълбините
Джоузефин Анджелини
изд.: Intense
416 страници
18.00 лв.

След тъмнината
Сидни Шелдън; Тили 
Багшоу
изд.: Бард
382 страници
15.99 лв.

Кралска кръв Кн.2 
от Кинжалът и 
монетата
Даниел Ейбрахам
изд.: Бард
446 страници
17.99 лв.

Джуджетата Т.1: 
Претендент за 
престола
Маркус Хайц
изд.: MBG BOOKS
350 страници
12.90 лв.

Братството на черния 
кинжал: Пътеводител 
за посветени
Дж. Р. Уорд
изд.: Ибис
496 страници
16.90 лв.

След смъртта на 
Франсоа
Станимир Димитров 
изд.: Сиела
102 страници
10.00 лв.

Тайната на мъртвите
Том Харпър
изд.: Бард
508 страници
15.99 лв.

Паднали кралства 
Книга 1 от трилогията 
“Паднали кралства”
Морган Роудс
изд.: MBG BOOKS
320 страници
12.90 лв.



нови заглавия

Непознатият Никола 
Гешев
Андрея Илиев
изд.: Сиела
438 страници
20.00 лв.

Изкуството да 
побеждаваш: Заветите 
на великите водачи 
Кн.4 от Бележки от 
вечността
изд.: Пергамент Прес
224 страници
6.99 лв.

Александър Екзарх. 
Една българска 
съдба
Пиер Воалри
изд.: Колибри
340 страници
25.00 лв.

Молитви. Единение 
със Създателя
Дон Мигел Руис
изд.: Кибеа
110 страници
8.00 лв.

Силата на твоя Дух
Соня Чокет
изд.: Сребърно звънче
224 страници
15.00 лв.

Раждането на 
свръхдържавата
Сергей Хрушчов
изд.: Прозорец
310 страници
16.00 лв.

Как да обогатим 
живота си
Дейл Карнеги
изд.: Колибри
150 страници
12.00 лв.

Тайните на Втората 
световна война. 
Сталин, нацистите и 
Западът
Лорънс Рийс
изд.: Сиела
480 страници
16.00 лв.

В живота на писателя се 
случва поне веднъж някоя 

книга да дойде при него като 
неочакван дар. За Алис Хофман 
това е романът „Пазителките 
на гълъбиците”. „Той бе дар за 
мен от моите прапрапрабаби, 
жените от древен Израел, 
които ми „проговориха” за пръв 
път, когато посетих планинска-
та крепост Масада. Пиша вече 
35 години, създала съм повече 
от 30 романа, но едва сега ми 
бе дадена историята, която е 
трябвало да разкажа.”

В продължение на много 
години Алис Хофман проучва 
историческите събития, като 
основен източник са текстове-
те на историка Йосиф Флавий, 
който описва падането на 
крепостта. Според него само 
две жени и пет деца оцеляват, 
след като юдеите избират 
да се самоубият вместо да се 
предадат на римския легион. 
Тези жени разказват историята 
на римляните. Авторката из-
ползва и проучванията на Игаел 
Ядин, най-известният библейски 
археолог, ръководил разкопките 
на Масада. „Бях вдъхновена от 
първото си посещение на Маса-
да, духовно преживяване, което 
бе толкова силно и дълбоко, че 
имах усещането как сенките на 
живелите там преди две хиляди 
години хора придобиват плът 
и застават редом с мен, за да 
ми разкажат своята история. 
Събитията от миналото и 
изключителната саможертва 
на тези хора сякаш оживяха. 

Като че ли всичко се бе случило 
само преди часове. Беше ужасно 
горещо и хоризонтът пред мен 
пулсираше от синя жега. Сред 
дълбоката тишина, потънала в 
мистерията на миналото, зао-
биколена от мъката на загинали-
те там, изведнъж се почувствах 
и обгърната от живот, и от 
историите на жените, които 
са били там. В този момент за 
мен се родиха и моите героини - 
пазителките на гълъбиците.”

“Пазителките на гълъбиците”

пустошителен 
романО

кръгозор представя
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Какво знаят 
жените
Малки женски тайни

Прекрасен, опустошителен 
роман, огромен принос към 
литературата на XXI век!

Тони Морисън, 
Нобелов лауреат за литература

Хофман създава литература от 
една трагедия... разказ за силни, 
интелигентни жени, обречени от 
съдбата на любов и саможертва. 
Вълнуваща история, поднесена с 
литературно умение!

Киркъс ревю

Какво знаят жените .Малки 
женски тайни” е колекция от 

женска мъдрост, откровен разказ 
за мръсните чинии, любовта и 
секса или просто истинския жи-
вот на Нейно величество жена-
та. Авторки са  Мишел Джаксън 
и д-р Джулиет Бресан. Ето какво 
казват те за книгата си:

„Всяка жена има история, 
която ще вдъхнови някого. Всяка 
жена има съвет, който ще разре-
ши проблемите на милион други. 
Искахме да намерим начин да вле-
зем в съзнанието на жените и да 
съберем техните преживявания.

Почти хиляда жени от целия 
свят дадоха своя принос. Пи-
тахме ги за всекидневието им, за 
убежденията им, за това, което 
искат за децата си, как харчат 
парите си, какво работят. За-
давахме им въпроси за любовта, 
приятелството, амбициите 
и силата им. От тези хиляди 
интервюта се роди истинско 
съкровище на женската мъдрост, 
вдъхновение и сила”. 

Какво знаят жените. 
Малки женски тайни
Мишел Джаксън,
д-р Джулиет Бресан
изд. “Кръгозор”
384 стр., 14,00 лв.

Пазителките на гълъбиците
Алис Хофман
изд. “Кръгозор”
440 стр., 15,00 лв.



нови заглавия

За Китай
Хенри Кисинджър
изд.: Труд
528 страници
25.00 лв.

Рейки. Основен 
наръчник на лечителя 
и учителя
Лорънс Елиард
изд.: Кибеа
240 страници
15.00 лв.

История на нощта
Ален Кабанту
изд.: Рива
344 страници
18.00 лв.

Още за Четирите 
споразумения
Дон Мигел Руис и 
Джанет Милс
изд.: Кибеа
176 страници
15.00 лв.

Кукулкан слиза от 
небето
Богомил Герасимов
изд.: Труд
342
14.99

Духовна психология
Стийв Ротър
изд.: Аратрон
240 страници
11.00 лв.

Русия между два свята
Елен Карер д’Анкос
изд.: Рива
200 страници
16.00 лв.

Дарбата да прощаваш 
(Толтекски подарък от 
дон Мигел Руис)
Оливие Клер
изд.: Кибеа
112 страници
12.00 лв.

На 13 май 1945 г. двайсет и 
четирима военнослужещи 

и жени от Женския армейски 
корпус се качват на транспор-
тен самолет, за да станат част 
от развлекателен полет над 
Шангри-Ла – красива и загадъчна 
долина, дълбоко в покритите с 
джунгли планини на Холандска 
Нова Гвинея. За разлика от ми-
ролюбивите тибетски монаси 
от романа на Джеймс Хилтън 
„Изгубеният хоризонт”, тази 
Шангри-Ла е дом на въоръжени 
с копия туземци със слава на 
канибали. Но разходката се 
превръща в сурова битка за 
оцеляване, когато самолетът 
се разбива. Като по чудо трима 
пасажери се спасяват. Маргарет 
Хейстингс – боса и с изгаряния, 
няма друг избор, освен да носи 
обувките на мъртвата си най-
добра приятелка. Джон Макка-
лъм, който оплаква смъртта 
на своя брат-близнак, загинал на 
борда на самолета, прикрива мъ-
ката си под маска на стоицизъм. 
Кенет Декър има жестоки изга-
ряния и дълбока рана на главата. 
Емоционално опустошени, теж-
ко ранени и напълно беззащитни 
пред скритите опасности на 
джунглата, тримата оцелели са 
изправени пред сигурна смърт, 
ако не напуснат мястото на 
катастрофата. Пасажерите 
се впускат в мъчителен поход 
в планината – пътешествие 
към непознатото, което ще ги 
отведе право в селището на 
примитивно племе от суеверни 
туземци, които никога преди не 

са виждали бял човек. Написана 
на базата на интервюта, раз-
секретени военни документи, 
лични снимки и спомени, дневни-
ци и оригинална филмова лента, 
„Изгубени в Шангри-Ла” за пръв 
път разказва за това изумител-
но приключение. Мичел Зукоф 
разкрива как тримата оцелели 
прекосяват гъстата джунгла, 
за да търсят помощ; как група 
храбри парашутисти рискуват 
собствения си живот, за да ги 

спасят; и как полковник с прив-
кус към драматизъм организира 
невиждана до този момент 
спасителна операция. Мичел 
Зукоф посещава отдалечени 
селца в Нова Гвинея, среща се с 
туземци, станали свидетели на 
самолетната катастрофа като 
деца, и пресъздава спомените 
им от деня, в който странни 
създания паднали от небето.

“Изгубени в Шангри-Ла”

пираща дъха одисеяС
вакон представя
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Мичел Зукоф е препода-
вател по журналистика в 

Бостънския университет. 
Писал е за сп. „Ню Йоркър”, 
сп. „форчън” и други нацио-

нални и регионални издания. 
като репортер във в. „Бос-

тън Глоуб” Зукоф е обявен 
за финалист за наградата 
„Пулицър” за разследваща 

журналистика. 
Награждаван е също от 
Американското друже-

ство на редакторите на 
вестници. Живее в Нютън, 

Масачузетс.

Изгубени в Шангри- Ла
Мичел Зукоф 
изд. “Вакон”
336 стр., 16,00 лв.

Интервю с Мичел Зукоф 
на www.lira.bg



нови заглавия

Славното време
Никола Даскалов
изд.: Сиела
612 страници
16.00 лв.

Мидхат паша и 
българите. Митове и 
реалност
Мария Витошанска
изд.: Тангра ТанНакРа
224 страници
12.00 лв.

Сбогом, извинения
Уейн Дайър
изд.: Кибеа
288 страници
18.00 лв.

Индиговите деца- 10 
години по-късно
Лий Каръл; Джен 
Тоубър
изд.: Аратрон
328 страници
15.00 лв.

Защо грешим? или 
какво казва науката за 
грешките ни
Катрин Шулц
изд.: бгкниг@
558 страници
25.00 лв.

Студената война. 
Щрихи от неин 
очевидец
Петър Кожухаров
изд.: Изток-Запад
348 страници
14.90 лв.

Нещата от живота 
и съпътстващите ги 
чудеса
Екатерина Илиева-
Георгиева
изд.: Изток-Запад
198 страници
10.00 лв.

Невидимото и ние. 
Мъдрост, идваща от 
Вечността
Мариана Илиева
изд.: Алтея
264 страници
10.00 лв.

Чудовището се появява след 
полунощ. Както винаги.

Но това не е чудовището, кое-
то 13-годишният Конър очаква. 
Той очаква чудовището от 
кошмарите си, което идва поч-
ти всяка вечер, откакто майка 
му започна лечението си. Чудо-
вището с тъмнината, вятъра 
и виковете. Това чудовище е 
нещо различно, обаче. И иска 
възможно най-опасното нещо 
от Конър. Иска истината.

Патрик Нес създава истори-
ята по идея на Шавон Доуд, чи-
ято преждевременна смърт от 
рак не й дава възможност сама 
да я напише. „Часът на чудови-
щето” е изключителен роман 
за загубата и как да продължим 
след нея. Книгата е явление и 
наградите, които печели са до-
казателства: Медалът Карнеги 
2012; награда Kate Greenaway 
2012; Deutscher Jugendliteraturpreis 
2012; награда Kitschies Red 
Tentacle Award за най-добър 
роман, 2011; номининация за Тhe 
Red House Children’s Book Award, 
2011; номинация за Тhe Galaxy 
National Book Award, 2011. 

При получаването на награда-
та „Карнеги” Патрик Нес заяви: 
„Най-лошото нещо, което 
прави правителството, е че 
настройва обществото срещу 
тийнейджърите. Посвещавам 
наградата на младите читате-
ли –  които продължават да 
вървят напред и опровергават 
целия негативизъм, който се 
излива по техен адрес”.

“Часът на чудовището”

Н
artline studios представя
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Книгата е шедьовър и се надявам 
да не съм обезценил тази дума. Не 
само с текста, но и с мрачното гра-
фично оформление тя е силна като 
смъртта и слаба като надеждата. 
Нес отново защитава убежденията 
си, че младите читатели не бива 
да бъдат подценявани с лиготии. 
Както във великолепната трило-

гия „Живият хаос”, така и тук ис-
тинските измерения на романа са 
много надълбоко.Това е от книгите, 
които ни правят по-добри Човеци 
и мога само да се надявам, че ще 
стигне до колкото се може повече 
хора в нужда.

Христо Блажев, Книголандия

Часът на чудовището
Патрик Нес, по идея на Шавон Доуд

Илюстрации Джим Кей
изд. “Enthusiast”, 216 стр., 15,99 лв.

адеждата на слабите

ПАТРИК НЕС е авторът на 
трилогията „Живият хаос”, спе-

челила одобрението на критиката 
и на читателите. Той е получил 

множество награди, сред които 
са: наградата „Гардиан”, наградата 

Booktrust Teenage Prize 
и Costa Children’s Book Award. 

Живее в Лондон.

ШАВОН ДОУД беше много 
обичана, печелеща множество 

награди авторка на четири 
книги, две от които публикувани 
след смъртта й от рак на 47 го-
дини. През 2009 г. тя е първият 
автор в историята, награден с 

медала Карнеги посмъртно.

ДЖИМ КЕЙ е учил илюстрация 
и е работил в архивите на галерия 
„Тейт” и в Кралската ботаническа 

градина в Кю. Места, които са 
оказали силно влияние върху рабо-
тата му. В неговите илюстрации 

в „Часът на чудовището” той 
използва всичко от бръмбари до 

дъски за хляб, за да създаде инте-
ресни акценти и текстури.



нови заглавия

Лесна йога XXL. Йога 
за отслабване
Прити Сата
изд.: Хомо Футурус
96 страници
6.00 лв.

Дилемата 
на всеядния
Майкъл Полан
изд.: Изток-Запад
178 страници
19.90 лв.

Селски гозби
Мария Атанасова
изд.: Булхерба
7.00 лв.

Джейми Оливър: Мо-
ето меню за 30 ми-
нути- революционен 
метод за приготвяне 
на бърза храна
Джейми Оливър
изд.: Хермес
288 страници
29.99 лв.

Йога за начинаещи
Хари Весе, Мартин 
Кирейн
изд.: СофтПрес
134 страници
12.00 лв.

Бих слушал 
родителите си, ако...
млъкнеха за малко
Антъни Улф
изд.: Хермес
376 страници
14.95 лв.

Здраве от природата 
за най-малките от 
А до Я
Д-р Джон Брифа
изд.: Хермес
312 страници
19.95 лв.

Хомеопатия за деца и 
тийнейджъри
Д-р Мариян Иванов, 
Д-р Зорка Угринова
изд.: Изток-Запад
400 страници
19.90 лв.

Можем ли да преосмислим 
живота и бизнеса си и 

същевременно с това да спо-
могнем за осъществяването на 
положителна промяна в света? 
Ричард Брансън вярва, че това 
е възможно и с присъщия си ис-
крен, убедителен и мотивиращ 
стил представя на вниманието 
ни визията си за бъдещето.

“Бизнесът на бъдещето” не е 
книга за успешното предприема-
чество, каквато бихте очаквали 
да бъде. Тя е много повече. В нея 
Брансън не просто дава идеи и 
съвети за успешен бизнес, а ни 
разкрива как от печеливш, да 
развием процъфтяващ бизнес, 
който освен това да бъде 
ангажиран с това да спомогне 
за разрешаването на сериозни 
и неотложни проблеми като 
гладната смърт и епидемиите 
в страните от Третия свят, 
глобалното затопляне, изсича-
нето на вековни гори, замър-
сяването на околната среда 
и безработицата в световен 
мащаб. Традиционният бизнес и 
неговата единствена цел досега – 
печалбата, са едни от главните 
причинители за задълбочаването 
на глобалните проблеми. Дошло 
е времето това да се промени. 
Най-доброто, което всеки 
предприемач трябва да направи, 
е да каже “Майната му!” на тра-
диционния бизнес и да прегърне 
идеята за Капитализъм 24 902 – 
бизнеса на бъдещето. Това е биз-
нес моделът, който ще донесе не 
само печалби, но и положителна 
промяна за целия свят.

“Бизнесът на бъдещето”

AMG Publishing представя
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П

съР РичаРД БРаНсъН:“От 
деня, в който ми хрумна идеята за 
тази книга, до нейното написване, 
изминаха седем години. Толкова 
време ми трябваше, за да осъзная 
напълно, че макар бизнесът да е 
мощен двигател за напредъка на 
човечеството, нито „Върджин”, 
нито някоя от другите корпорации 
е направила достатъчно, за да спре 
стремглавото движение надолу по 
спиралата, което увлича всички 
нас. Нещо повече – в много от 
случаите, както стана ясно от 
връхлетялата света финансова 
криза, ние дори сме спомогнали 
това движение надолу да се ускори. 
Всички ние сме част от проблема: 
хабим, прахосваме неразумно, грубо 
казано – прецакваме нещата. При-
родните богатства се изчерпват 
много по-бързо, отколкото могат 
да се възстановят. Всъщност много 
от тях – петрол, гори, минерали 
– никога няма да се възстановят. 

Веднъж изчерпани, те никога не се 
появяват отново. Капитализмът 
– такъв, какъвто го познаваме,  
появил се в резултат на Индус-
триалната революция, е направил 
възможен икономическия напредък 
на човечеството и е създал много 
блага за хората, но всичко това си 
има цена, която няма да откриете 
в счетоводните книги. Поставяне-

то на акцента върху печалбата 
е довело до непредвидими отрица-
телни последици. В продължение на 
век и половина евтината работна 
ръка, мизерията, вредите, нанесени 
на планетата, и замърсените 
водни басейни са оставали на заден 
план, когато е ставало въпрос за 
стремежа към  печалби. Нещата 
обаче се променят.”

Бизнесът на бъдещето
Ричард Брансън

изд. AMG Publishing
480 стр., 25,00 лв.

равете добро и ще
 успеете

РичаРд БРансън е све-
товноизвестен предприемач, 

оприличаван от много анализа-
тори като „икона на съвремен-

ния бизнес”. Той е основател и 
президент на „Върджин Груп” 

– уникално действаща система 
от около 300 компании, обеди-

нени под общо лого, но всяка 
действаща като самостоятел-

на единица. Брансън е известен с 
нетрадиционния си бизнес стил, 

ексцентричните си рекламни 
инициативи.



probook представя
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Великият магистър на 
приключенския роман 

Клайв Къслър и талантливият 
му партньор  Грант Блекууд 
остават верни на стила си в 
новата си книга „Кралството”. 
Тя е третата от поредицата  
„Приключенията на семейство 
Фарго”. Дуетът Фарго отново 
е поставен в извънредна си-
туация – екшън от най-висока 
класа, който държи в напреже-
ние читателя от първата до 
последната страница.

Бащата на тексаски петро-
лен магнат е изчезнал.Изчезва и 
пратеният да го търси детек-
тив. Сам и Реми Фарго отклик-
ват на лична молба и се заемат с 
издирването на двамата, макар 
усетът им да говори, че нещо не 
е наред. 

Пътят им тръгва от Тибет, 
минава през Непал, Индия и 
Китай, за да стигне до България. 
Двамата се озовават насред 
мрежа за черна търговия с 
вкаменелости, откриват много-
вековен сaндък-пъзел, дирижабъл, 
изпреварил времето си, стигат 
до тибетското кралство 
Мустанг, в търсене на… скелет, 
който може да преобърне исто-
рията на човешката еволюция. 

Откритие, което може да 
пренапише човешката исто-
рия... 

Окултни нацистки находки...
Ренесансово изобретение, 

изпреварило времето си... 
Средновековен български 

свещеник е част от пъзела... 

ъспенс от висша 
класа

“Кралството”

С
Клайв Къслър

Механик на самолетите 
и авиационен инженер в 
американската военно-
въздушна транспортна 

база по време на войната с 
Корея. създател на  Нацио-
налната морска и подводна 

агенция NUMA. рекордьор 
по откриването  потънали 

кораби (над 60). Дипломи-
ран правоспособен водолаз. 
Майстор на приключенския 

роман!

ГраНт БлеКууД 
ветеран от военномор-

ските сили на саЩ с три 
години активна служба на 

борда на фрегата USS Ford 
като специалист операции 
по направлявани ракети и 
пилотен плувец-спасител. 

Живее в Колорадо.

Златото на Спарта
Клайв Къслър, Грант Блекууд 

изд. “ProBook”
464 стр.,14,99лв.

Изгубената империя
Клайв Къслър, Грант Блекууд 

изд. “ProBook”
464 стр.,15,99лв.

Кралството
Клайв Къслър, 
Грант Блекууд 

изд. “ProBook”
400 стр.,15,99лв.

Книгата излиза и в 
E-book вариант

нови заглавия

Синонимен речник на 
българския език
Емилия Пернишка
изд.: Наука и изкуство
614 страници
18.00 лв.

Енергийна 
ефективност
изд.: Итус-98
232 страници
15.00 лв.

Петата дисциплина
Питър Сенги
изд.: Изток-Запад
512 страници
24.90 лв.

Мик Джагър. 
Бунтарят-рицар
Кристофър Сандфорд
изд.: Еднорог
464 страници
19.90 лв.

Теодосий Спасов. 
Преследващият звуци
Владимир Гаджев
изд.: Изток-Запад
216 страници
14.00 лв.

Когато времето 
кристализира
Божидар Кунчев
изд.: Хермес
288 страници
11.95 лв.

Бил Гейтс- 
нетърпеливият 
оптимист
Лиза Рогак
изд.: Locus
128 страници
10.00 лв.

Снимам, следователно 
живея
Микеланджело 
Антониони
изд.: Колибри
352 страници
16.00 лв.



ера представя
17

езпощадният
Ъпдайк

“Заеко, бягай”

Доскоро Хари Енгстръм-
Заека, главният герой, се 

е радвал на безгрижен и славен 
живот. Сега той е нещастен 
млад баща от предградията. 
На 26 години Хари е прикле-
щен в капана на съмненията и 
неудовлетвореността. Зарязва 
семейството си и поема по 
дългия път към себе си. Лута се 
в лабиринтите на самотата и 
семейния дълг, на собствените 
си желания и обществените 
порядки, секса и духовността. 
Но Заека неизменно вярва, че е 
избрал правилната посока и е 
прекрачил невидимата граница 
към спасението. 

„Заеко, бягай” е един от ем-
блематичните романи на Джон 
Ъпдайк. Излиза на американския 
пазар през 1960 г. Предизвиква 
бурни дискусии и попада в топ 
100 на най-забраняваните книги 
през ХХ в.

„Заеко, бягай”  е обявен и 
за един от 100-те най-добри 
романи на всички времена, а 
неговият автор е носител на 
многобройни отличия, сред 
които и наградата „Пулицър”. 
За поредицата си с главен герой 
Заека самият Ъпдайк казва, че 
е „хроника на съдбата на моя 
герой и нашата страна”. 

Б
Джон Хойър ъпДайк 
е роден в американския  

рединг, пенсилвания, 
където е живял до на-

вършване на 13 години. 
публикувал е 22 романа 

и още дузина сбор-
ници с къси разкази, 

освен това и поезия, 
литературна критика 
и детски книжки. Све-
товна слава му носят 
поредицата за Заека, 

„Вещиците от Ийсту-
ик” и „кентавърът”.

Стотици от неговите 
разкази, критики, поеми 
се появяват в списание 

ню йоркър. В произве-
денията му се разглеж-

дат сексът, вярата, 
смъртта, и тяхната 
взаимовръзка. Умира 
на 27 януари 2009 г. 

в болница в Данвърс. 
Тази година щеше да 

навърши 80.

Почувствайте магията, 
сътворена от вълшебното 

перо на Чарлс Дикенс! 
Насладете се на празничната 

атмосфера на викторианска Ан-
глия, в която големият разказвач 
неусетно ни потапя. С попу-
лярните си коледни повести 
„Щурец в огнището” и „Сделка 
с призрак” Дикенс ни отвежда 
в един неповторим свят, в 
който страхът и съмненията 
са победени от добротата и 
съпричастието. Ненадминато-
то му майсторство оживява 
в запомнящите се образи и 
картини, изпълнени с коледен 
дух и топлина.

Почти непознати на бъл-
гарския читател, повестите 
се появяват в нов превод и 
с оригиналните илюстрации 
на съвременниците на Дикенс 
- Джон Лийч, Ричард Дойл и 
Кларксън Станфийлд. 

Коледна 
магия с Чарлс 
Дикенс
Щурец в огнището
Сделка с призрак

Щурец в огнищетор,
Сделка с призрак

Чарлс Дикенс
изд. “Ера”

192 стр., 20,00 лв.

Заеко, бягай
Джон Ъпдайк 

изд. “Ера”
364 стр., 14,00 лв.

нови заглавия

Моят първи картинен 
Атлас на света
(С панорамни карти)
изд.: Фют
14 страници
19.90 лв.

Черния мустанг
Карл Май
изд.: Емас
334 страници
10.50 лв.

Моята първа коледна 
книга за оцветяване 
и игри със стикери
изд.: Фют
48 страници
9.90 лв.

Къща на много 
пътеки
Даян Уейн Джоунс
изд.: Артлайн Студиос
286 страници
14.99 лв.

Животни от пластилин 
(Книга + 10 цвята 
пластилин)
изд.: Фют
12 страници
12.99 лв.

Най- добри приятелки 
завинаги/ Това съм 
аз, Луси!
Кели Маккейн
изд.: Фют
176 страници
5.99 лв.

БУМ! Приключения 
на макс на планетата 
Пльок
Марк Хадън
изд.: Унискорп
220 страници
9.00 лв.

Дядо Коледа пристига! 
Коледен венец с 24 
книжки
Тони Улф
изд.: Фют
16.90 лв.
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На 21ноември „USA Today” 
– една от най-влиятелни-

те медии в Северна Америка, 
обнови седмичната си класация 
за най-продавани книги. На върха 
на престижния топ 10 е осмата 
книга на Джеф Кини „Дневни-
кът на един Дръндьо: Третото 
колело”. Зад себе си детската 
книжка оставя автори на 
бестселъри като Гришам, Нора 
Робъртс, Винс Флин и нашумя-
лата напоследък Е Л Джеймс. 

За хората, следящи новините 
в книжния бранш, това не е 
изненада, защото Джеф Кини 
и дневникът на малчугана Грег 
отдавна са се превърнали в 
литературна икона – не само за 
деца, но и за възрастни. Всяка 
нова книга е събитие.

На български са преведени 
4. Последната е „Дневникът 
на един Дръндьо: Горещници”. 
В нея срамежливото момче 
„пише” за проблемното си 

Джеф Кини отговаря на деца пред 
вестник „Гардиън”

Главният персонаж в серията 
базиран ли е на някой от ис-
тинския живот?

Може да се каже, че много от 
нещата съм взаимствал от мо-
ето детство. Не бих казал, че 
това съм аз, но има случки и съ-
бития от моя живот, от този 
на моето семейство, които съм 
включил в книгите. Роднините 
ми ги разпознават.

Животът на Грег ще се подо-
бри ли? Той има толкова про-

блеми.
Не мисля. Дори от корицата 

на първата книга се вижда, че 
той, като цяло, не е щастлив. 
Но никой не е  виновен за това, 
само той самият. Той взима 
грешни решения и има доста 
„плоска” гледна точка.

Смяташ ли, че „плоската” му 
гледна точка е част от него-
вия имидж?

Смятам, че децата се отъж-
дествяват с Грег, защото той е 
несъвършен. В детската литера-
тура често деца постъпват ге-
роично или най-малкото се дър-

жат като зрели възрастни. Това, 
което харесвам в моя персонаж, 
е, че се държи като истинско 
дете. Така се чувствах аз на не-
говите години, такива бяха и 
моите приятели тогава.

Смяташ ли да представиш 
нов член в семейството на 
Грег?

Няколко пъти съм мислил да 
направя така, че майката на Грег 
да забременее или нещо подобно. 
Да включа някой нов. Но от 
друга страна в детските книги и 
телевизионни предавания, сери-
али и т.н., когато им свършат 

идеите, включват някакво ново, 
симпатично дете. Опитвам се 
да избегна този капан.

Разбрах, че идеята ти в на-
чалото не е била да напишеш 
„Дневникът на един Дрън-
дьо” за деца. Вярно ли е това 
и защо?

Вярно е. Написах „Дневникът 
на един Дръндьо” за възрастни. 
Не съм го насочвал по никакъв 
начин към детската аудитория. 
Така че всичко, което се случва е 
голяма изненада.

Пълния текст на интервюто 
на www.lira.bg

адължителен за 
всички

“Дневникът на един Дръндьо”

З
ЕлЕна Бойчинова
хЕликон

Може би съм малко консерва-
тивна по отношение на новите 
технологии и книгите, но един ко-
микс във вид на книга по принцип 
трудно ще привлече вниманието 
ми.

Въпреки това „Дневникът на 
един дръндьо” ме привлече. Може 
би заради непознатата за мен 
дума в заглавието. Всъщност все 
още не знам какво точно е „дрън-
дьо”. След дълго ровене из речни-
ците, установих, че английският 
оригинал - „wimpy”, означава 
„боязлив, плашлив, стеснителен 
човек, избягващ всякакви предиз-
викателства”. Или нещо подобно, 
защото в официалните речници 
тази дума отсъства. 

Прочетох книжката и искрено 
се смях. Компютърният дизайнер 
Джеф Кини намери как да ме върне 
в детството и да ми припомни 
удоволствието от „Малкият 
Никола” на Рене Госини. 

По същия наивен начин главни-
ят „дръндьо” се справя с неволите 
на детството.

Както Госини, така и Кини, на-
блягат на веселите, малко наивни, 
но много чаровни илюстрации!

К н иж аря т 
п ре п о р ъ ч в а

върна ме в 
детството

Джеф Кини: Не написах това за вас, малчугани

лято, за челния си сблъсък със 
своите родители, но това не 
са само неговите проблеми – те 
са проблемите на цялото поко-
ление, родено в края на ХХ и на-
чалото на ХХI в. Животът на 
Грег е точно такъв, какъвто е 
на всяко дете с компютър, само 
че авторът Джеф Кини поднася 
всичко  толкова истински и не-
подправено, сякаш читателят 
вижда себе си в собственото си 
огледало.

Ако детето ви не чете, 
намерете начин да отвори 
която и да е от книгите. Ако 
искате да знаете как изглеждате 
в детските очи, прочетете ги. 
Няма да съжалявате, а и ще ви 
отнеме малко време. Джеф Кини 
е поредното доказателство, че 
едно от условията да се напише 
успешна детска книга е да си 
художник, да мислиш образно.

Дневникът 
на един Дръндьо: 
Горещници
Джеф Кини
изд. ДуоДИЗАЙН
218 стр., 
11,90лв.
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Играта „Танграм” възниква в епохата на династията Тан, управля-
вала Китай от VII до Х век. Това е Златният век на китайската 
литература и изкуство. По времето на династията процъфтяват 
занаятите, науката и техниката. Тогава е конструиран и първият 
механичен часовник. Тогава се формира особеното отношение към чая, 
откъдето възниква чайното изкуство. Докато го пият ритуално, 
китайците започват да редят дървените фигурки.

„Танграм. Мъдростта на Изто-
ка” е произведено от BioMax. Не-
подходящо за деца до 5 години. 
Опаковката съдържа: 7 танграм 
части от дъбова дървесина; 
дървена кутийка и 15 карти с по 
6 картинки, схемата на решения-
та са на гърба на картата.
www.biomax.bg, info@biomax.bg

„Танграм” е отличен подарък, прекрасно 
средство за гимнастика на мозъка и изпит-
ване на фантазията, игра за отмора и за 
уютни часове със семейството. Децата ви 
ще се възхитят на дървените формички, 
които са екологично чисти и безопасни. 
„Танграм” ще ги накара да забравят диспле-
ите и да развият логиката си. Играта би 
била прекрасно занимание дори в часовете 
по математика.

www.helikon.bg

1195
лв.



Зарадвайте вашите познати книгомани – дай-
те им възможност всеки сам да се наслади на 
своя избор във всички книжарници на „Хели-
кон”! Ваучерите са различни – 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 възможност, 
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 четиво да обновят енер-
гията на интелекта си, за да бъде удоволстви-
ето им от четенето наистина празнично!

Подарете 
ваучер!

5095
лв.

Sky Lantern
100% biodegradable!
Fully Assembeled
Factory tasted
Guaranteed to fly

595
лв.
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п
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Енциклопедия 
“Манга” 

в комикси 2 за 990
лв.

1300
лв.
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„Хеликон” предлага богата колекциия Kimmidoll®, 
създадени за деца и тийнейджъри от 4 до 12-годиш-
на възраст.

Kimmidoll® куклата е с фин дизайн, има сим-
патично име и притежава възхитителни черти 
и характер, които са описани в индивидуален 
за всяка една кукла колекционерски паспорт на 
приятелството. Всяка кукличка си има рождена 
дата, любими занимания, желана бъдеща професия, 
приятелки и собствено житейско мото. 

Основното послание на бранда Kimmidoll® е по-
пуляризиране на значението на приятелството и 
забавлението. Приятелствата помагат на децата 
да развиват и контролират своите емоции и ги 
учат как да реагират на емоциите на другите.

Kimmidoll® героините излъчват специални 
съобщения за приятелство, за  любими занимания 
и специални неща, които децата биха направили 
по време на учението си и във времето, което 
прекарват в мечти за утрешния ден.

Kimmidoll 
изисканият подарък

www.helikon.bg

2695
лв. 1395

лв.

1695
лв.

2195
лв.

2795
лв.1695

лв. 1695
лв. 1695

лв.2795
лв.

1095
лв.

1195
лв. 2195

лв.2095
лв.



Ако търсите практичен подарък, който да носи голяма 
доза индивидуалност, бележниците Ciak са отлична 

идея. В „Хеликон” ще ги намерите в разнообразни цветове 
и размери. Това, което ги отличава, е еластичният държач, 
който прави много удобно отварянето и затварянето. 
Благодарение на него можете да съхранявате вътре хвър-
чащи листчета, визитки, календарчета, сметки и изобщо 
всякакви дреболии, които иначе пътешестват свободно из 
чантата и джобовете. 

Бележниците Ciak са продукт на италианска компания 
със седалище в Торино и са познати над 40 години. Те са 
сертифицирани като екологични и безвредни. Кориците им 
са направени от рециклирана кожа, Хартията не съдържа 
вредни за човека и околната среда съставки, безкиселинна е 
и това й придава по-дълъг живот, тъй като няма да пожъл-
тее с годините. 

Предлагат се в различни вариации – с чистобели листа, 
разграфени на редове, дневници, седмичници и др. Така всеки 
може да намери бележника, който отговаря на собствена-
та му натура и да зарадва близките си с изтънчен коледен 
подарък.

Ciak - повече 
от бележник

Днес под бранда „Moleskine” 
се предлагат тефтери, 

дневници, чанти и аксесоари за 
писане. Знаменитите бележни-
ци са прославени от Чатуин в 
романа му „Песенните пътища“ 
от 1986 г. В него той разказва ис-
торията на снабдител на теф-
терите „Moleskine”. В романа 
един от героите казва знаковата 
фраза „Истинските „Moleskine”  
вече ги няма”. Тази книга става 
причината през 1997 г. малката 
миланска фирма да възстанови 
производството и да регистри-

ра запазената марка. Първият й 
тираж е от 5 000 тефтера.

Това е марка, която се 
подкрепя по целия свят от 
общности на ентусиасти, 
които пишат, скицират, черта-
ят само върху книжни тела с 
щемпел „Moleskine”. Отборът 
на почитателите  организира 
първото книжно пътуващо 
шоу в Азия през 2010 г. 

Марката се отличава с висо-
кото си качество и със стилния 
си дизайн. Тя е сертифицирана 
по ISO.

Moleskine - Легендата

Paperblanks - 
непредсказуемите
Канадската марка Paperblanks се появява преди 20 години

Бележниците се произвеждат от екологично чиста 
непрозрачна хартия.

В корицата имат вграден магнит и тефтерът автома-
тично се затваря с приятно щракване.

Страниците са бели, със заоблени ръбове.
Дизайнът е иновативен и същевременно търси връзката 

с миналото. Кориците са изпъстрени с персийски, японски, 
индийски и барокови мотиви. Често партитурите на 
известни музикални произведения се възпроизвеждат върху 
бележниците.

Дневниците са с балансирани цветове, за да може пише-
щият върху тях да усети прилив на енергия и приток на 
идеи, както и успокояващия им ефект.

Paperblanks нямат известни рекламни лица, но са част от 
веригата, която държи модерното общество обединено. 

Брандът се продава в Европа, САЩ и Канада, най-вече в 
книжарници.www.helikon.bg
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лв. 3295

лв.

3295
лв.

1995
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2895
лв.

2195
лв.

1895
лв.



Какво по-хубаво от чаша ароматен чай през зимата? Марката 
Clipper отговаря на всички високи изисквания за аромат, све-

жест, прекрасен вкус, екологичен добив и гаранция за липса на обра-
ботка с химикали. Органичните билки са набрани в Африка, Индия и 
Шри Ланка и са със сертификат, гарантиращ чистотата им. 

Хидратиращ, антиоксидантен, освежаващ, успокояващ, нискока-
лоричен, ароматен – чаят Clipper ще превърне утрините, следобеди-
те и вечерите ви в уютно преживяване. Споделете го с приятели-
те си, запасете се с различни видове, за да предложите многообразие 
на гостите си, подарете от него на родителите и близките си. 
Елегантна кутийка чай върви отлично за подарък с една добра книга. 
Все пак Коледа е зад ъгъла...

Изборът на бележници вече е толкова голям, че всеки 
производител акцентира върху индивидуалните харак-

теристики на бъдещите ползватели на продукта. За хора-
та, които държат на точността, германското качество 
и прословутата немска прецизност, е марката Leuchtturm 
1917 (в превод „светеща кула“), която произвежда хартие-
ни пособия за писане над 90 години. 

Компанията в началото е малка, преструктурирана 
е през 1948 г. в Хамбург, а от 60-те години започва да се 
разраства. Мениджърите й - братята Макс и Аксел Щрю-
кен, налагат бранда през 90-те и категорично заявяват 
присъствие в книжарниците по целия свят.   

Продуктите с марката Leuchtturm 1917 са изпипани и 
в най-малките детайли - страниците са номерирани, а по 
германски образец е оставено специално място за празно 
поле (гражданите на федералната република са маниаци да 
го използват за ремарки и допълнения). Освен това на края 
на всяко хартиено изделие са отделени няколко страници, 
които лесно се късат – идеално решение за оставяне на 
бележки или за услужване с лист на приятел. А най-голямата 
им екстра са листчета за лепене. 

Leuchtturm 1917 предлагат изключително богата гама от 
продукти – дневници за план през седмицата, тетрадки, 
специално предназначени за трениращи, за да записват резул-
татите си, адресници и т.н. Предлагат се както хартиени, 
така и кожени корици и изключително богат дизайн.

Чай Clipper - 
уютът на Коледа

Leuchtturm 1917 - 
германското качество 
в детайлите

от349
лв.  до699

лв.

от1395
лв.  до4195

лв.
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Дервишите - 
мистиците на Изтока

1000
лв.

К
о

л
е

К
ц

и
я

К
о

л
е

К
ц

и
я



серия плакети
“Християнски Светци и светини”

Иисус Христос Пантократор

Тайната вечеря

Св. Богородица

цена на плакет 3995
лв.

15000
лв.

1800
лв.

-50%

-20%
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163 илюстрации 
на Гюстав Доре



здраве
30

2195
лв.

Лампа от 
хималайска сол

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.

4,69лв.
4,89лв.

4,99лв.

899
лв.

Йоги чай 
коледна кутия

499
лв.

500гр
Келтска
морска сол

420
лв.

250гр
Черна Хималайска 
кристална сол
Едри кристали

250
лв.

250гр
Хималайска 
кристална сол
Гурме класа

стара цена 

4995
лв.

2499
лв.

-20%



ДА ПРАЗНУВАМЕ 
ЗИМАТА
с новия брой 63!

списание за модерно храненеm
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 Вкусно и изискано 
   с ИВЕЛИНА ИВАНОВА

 Нови ПОСТНИ ИДЕИ

 Сладка зимна симфония 

 13 ТЕНДЕНЦИИ за 2013

 ХРАНИТЕ, 
  които променят света

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

медии
31



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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