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Топ 10 на “Хеликон” за 2012

„Вече живеем в две Българии: София и 

всичко останало! Получава се така, че прос-

то няма един литературен живот, а оттам 

няма и една национална литература. 

Лоша работа. ”
Христо Карастоянов, носител 

на наградата “Хеликон”

безплатно месечно списание
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Бъди Магелан! 
Открий света 
на новините с 
MAGELANDO 
от твоя смартфон! 
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“един след полунощ” е книга, коя-
то принадлежи на април. защото 
прескача точното време, хвърля 
се като дете към скъпоценна 
играчка, овладява напора на 
словото, преди да е изпепелило 
всичко.

есета, миниатюри и 
фрагменти пишат  мнозина. но 
лекотата, задължително условие 
за четивност, постига човек, 
отдал се съзнателно на някоя 
муза. при Керана ангелова те 
са доста. странджа - митично 
извисява ръст в спомените й, 
бургас – сега зарежда делника й, 
литературата – винаги е нейно 
огледало.

тези откъслеци мемоарна 
проза вършат добра работа, ако 
търсите подходящите думи за 
любим човек, от тях спокойно 
може да се учите на творческо 
писане, защото са гъвкави 
упражнения по стил, или да си 
сверите часовника за суета с 
големите творци, цитирани тук. 
нищо чудно да се заразите с 
вяра, която досега ви е липсвала, 
преди да осъзнаете колко уязви-
ма метафора е тя. и тъй като 
ще поискате още омагьосваща 
словесност, в романите на 
Керана ангелова - “елада пиньо 
и времето”, “Вътрешна стая” , 
“улицата на пеперудите” , има  в 
изобилие. наградите и отзивите 
за тях  говорят  достатъчно. 

“един след полунощ”  -  в 
случай, че не ви се спи.  при 
такъв текст, затваряйки очи, 
се пробужда друго сетиво, от 
онези, които човек скатава дъл-
боко в себе си. Всичко ли трябва 
да излиза на светло? 
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людмила еленкова 
хелиКон-българия
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В 18 книжарници на „Хели-
кон” в 13 града 25 март 

премина под знака на Благове-
щение – Денят, в който Дева 
Мария получава благата вест 
от Архангел Гавраил, че ще роди 
Спасителя.

Това е изконният празник на 
християнската майка и жена, 
който обаче е пренебрегван 
умишлено от десетилетия 
наред заради политическата 
конюнктура. Неговото налагане 
като ден на майката се корени 
дълбоко в историята на хрис-
тиянството, а през годините 
на Първата световна война в 
България 25 март придобива 
гражданственост и популяр-
ност. Чества се до 1948 г., след 

което насилствено е подменен 
с 8 март.

Именно възстановяването 
на историческата истина е 
каузата на книжарници „Хе-
ликон”. Водосвет, молитва, 
питка с мед, благопожелания, 
литературни четения, цветя 
за дамите бяха част ритуална-
та програма на книжарниците. 
Празникът беше отбелязан с 
пет концерта – в „Хеликон-
Витоша”, „Хеликон-България, 
„Хеликон-Пловдив, Център”, 
„Хеликон-Стара Загора” и 
„Хеликон-Габрово”, ценителите 
на книгата ги получиха като 
подарък за Светото Благовеще-
ние от книжарите.

„Благовещение е първият 

пролетен празник. Начало на 
човешкото спасение. Колко е 
почитана Девата? Всеки, кой-
то влезе в който и да е храм, 
ще усети присъствието на 
Божията майка, чрез иконите 
и стенописите. Това е най-про-
славената жена. Тя е символ на 
чистота и смирението, въз-
вишен образ на жената майка. 
Празникът прославя женската 
природа и самото майчинство. 
Защото прославяйки Божията 
майка, е прослава на жената, 
на детерождението. Христи-
янството е първата религия, 
която изравнява мъжа и же-
ната”, заяви отец Александър 
Лашков от храма „Св. Троица” 
в столичната книжарница 

„Хеликон-Витоша”.
Свещеникът акцентира 

върху демократизма на пра-
вославното християнство. 
Подчерта, че другите религии 
не отдават заслуженото на 
жената, като акцентира върху 
дейността на Иисус Христос, 
който освен от ядрото от 
мъже последователи, в лицето 
на апостолите, е имал жени и 
следовнички, равнопоставени 
със силния пол. Затова прекло-
нението към Божията майка , 
оттам и към жената, даваща 
човешкия живот, е естествено 
и неоспоримо.

„Благодаря на „Хеликон”, че 
съм тук, в храма на книгата на 
този светъл празник”, заяви 

лаговещение в “Хеликон”Б
Книжарниците подариха пет концерта на клиентите си

нови заглавия

Едгар Кейси: Как 
сами да проектираме 
бъдещето
Марк Търстън; 
Кристофър Фейзъл
изд.: Хермес
брой стр.: 304
цена: 12.95 лв.

Да обявим мира!
Далай Лама; Стефан 
Хесел
изд.: Колибри
брой стр.: 48
цена: 5.00 лв.

Пробуди се навреме
Питър Ръсъл
изд.: Екслибрис
брой стр.: 252
цена: 14.00 лв.

Един век мъдрост: 
Истинска история 
за силата на духа и 
оптимизма
Каролине Щьосингер
изд.: Хермес
брой стр.: 288
цена: 11.95 лв.

По-красноречиво от 
думите
Джо Наваро в 
съавторство с 
Тони Сиара Пойнтър
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 276
цена: 14.90 лв.

Инструментите
Фил Стъц; Бари Майкълс
изд.: Бард
брой стр.: 272
цена: 15.99 лв.

Разговори със себе си
Нелсън Мандела
изд.: Труд
брой стр.: 384
цена: 25.00 лв.

Сенсей Кн.2 от 
поредицата Изконният 
от Шамбала
Анастасия Нових
изд.: Бард
брой стр.: 224
цена: 14.99 лв.

Пианистът живко Братанов в „Хеликон-Пловдив, Център”

камерната вокална формация 
„юлангело”  в „Хеликон-витоша”

неда атанасова – сопрано (вдясно) и маргарита илиева – пиано в „Хеликон-България”
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Горан Благоев. Водещият на 
популярното телевизионна 
предаване „Вяра и общество” 
прочете авторското си есе 
„Градината на любовта”. Той 
подчерта, че няма доказа-
телства кога и дали въобще 
Божията майка е посещавала 
Света гора, но именно там, на 
полуострова, чрез светогорци 
любовта към нея е най-голяма.

Камерната вокална форма-
ция „Юлангело” изпълни автен-
тични източноправославни 
и фолклорни песни, създавайки 
неповторима атмосфера в 
книжарницата.

Гостите на „Хеликон-Бъл-
гария” пък станаха свидетели 
на уникалния концерт на Неда 

Атанасова – сопрано и Марга-
рита Илиева – пиано. Това беше 
пролетният концерт от цикъ-
ла „Четирите годишни времена 
в „Хеликон”. „Когато подгот-
вяхме програмата за концерта 
спонтанно решихме да заложим 
Рахманинов и Дебюси. Оказа се, 
че това не е било случайно, за-
щото тази година отбелязваме 
140 години от рождението и 70 
години от кончината на вели-
кия руски композитор, а точно 
днес – 25 март, се навършват 
95 години от смъртта на осно-
воположника на импресионизма 
в музиката и поет на пианото 
и мисълта”, сподели Маргарита 
Илиева.

Талантът на младите изпъл-

нителки предизвика бурните 
аплодисменти на публиката, 
хвърляйки по този начин 
ръкавица на Меката на музика-
та – зала „България”, която е 
на една стена разстояние от 
книжарницата. „Любимият ми 
български автор е Димитър 
Димов заради женските образи, 
но продължавам да търся”, 
сподели Неда Атанасова. 
„Бешков и Радичков, както 
и Уилям Голдиг, са любимите 
ми” заяви Маргарита Илиева.  
Ростистлав Йовчев – ръко-
водител на катедра „Пиано” 
в Националната музикална 
академия, покани публиката 
на премиерата на книгите „За 
музикалното изкуство” от Пе-

тър Щабеков и „Изкуството 
на оркестровото дирижиране 
в България (Зараждане и раз-
витие през ХХ век)” от Иван 
Илиев, която ще се проведе на 
24 април от 18,30 ч в „Хеликон-
България”.

В най-голямата книжарница 
в България – „Хеликон-Пловдив, 
Център“, спонтанните джаз 
импровизации на пианиста 
Живко Братанов покориха и 
най-взискателните меломани и 
читатели. В „Хеликон-Стара 
Загора”  дамското трио „Реве-
ранс” очарова с класическите си 
валсове и евъргрийни.

Цигулката на Христофор 
Михайлов създаде неповторима 
атмосфера в „Хеликон-Габрово”.

лаговещение в “Хеликон”
Книжарниците подариха пет концерта на клиентите си

нови заглавия

От Хелзинки до Рио
Дани Нова
изд.: Издателство 
Епоха
брой стр.: 232
цена: 20.00 лв.

Близнаците от 
зачеването до 3 
години
Красимира Дечева
изд.: Хомо Футурус
брой стр.: 256
цена: 12.00 лв.

Основи на аюрведа. 
Аюрведа за 
начинаещи
Амит Радж
изд.: Паритет
брой стр.: 162
цена: 8.99 лв.

Най-щастливото дете
Д-р Харви Карп
изд.: Сиела
брой стр.: 280
цена: 18.00 лв.

Нашето бебе. Албум 
дневник за първата 
година
изд.: Фют
брой стр.: 28
цена: 19.90 лв.

Тайните на хората, 
които никога не 
боледуват
Джийн Стоун
изд.: Колибри
брой стр.: 264
цена: 14.00 лв.

Въпросите на децата и 
как да им отговаряме
Паола Сантагостино
изд.: Тара Пъблишинг
брой стр.: 144
цена: 12.00 лв.

Йога-пилатес и 
медитация за 
всеки/ Практическа 
енциклопедия
Джонатан Мънкс; 
Дариел Хол
изд.: СофтПрес
брой стр.: 152
цена: 19.99 лв.

класическото трио „реверанс” в „Хеликон-стара Загора”

Цигуларят на Христофор михайлов 
в „Хеликон-габрово”



нови заглавия

Прелъстителят
Мери Джо Пътни
изд.: Ибис
брой стр.: 404
цена: 13.90 лв.

Нещо чака...сред 
дърветата
Тана Френч
изд.: Бард
брой стр.: 544
цена: 16.99 лв.

Тиква! Ботаника на 
чувствата
Александър Урумов
изд.: Витлеем
брой стр.: 240
цена: 10.00 лв.

Обратно броене
Лев Пучков
изд.: Хермес
брой стр.: 400
цена: 12.95 лв.

Роял в мазето
Светлана Дичева
изд.: Унискорп
брой стр.: 152
цена: 10.00 лв.

Кървави книги Т.2
Клайв Баркър
изд.: Колибри
брой стр.: 224
цена: 14.00 лв.

Орденът на асасините: 
Възмездие
Оливър Боудън
изд.: Ера
брой стр.: 336
цена: 13.99 лв.

В клопката на вуду
Ник Стоун
изд.: Enthusiast
брой стр.: 480
цена: 15.00 лв.

Ирина Катеринска и 
нейният съпруг Димитър 

продължават да доказват, че са 
един чудесен тандем в своите 
кулинарни пътешествия. По 
професия тя е журналист и 
освен кулинарията, другата й 
страст са думите, а Димитър 
е фотограф. Преди две години 
двамата предприемат кратко 
великденско пътешествие, по 
време на което с удоволствие 
се потапят в характерните 
аромати и вкусове на Италия, 
Англия, Франция и Германия. 
Тази година те поемат на друго 
пътешествие и както винаги 
имат желание да го споделят с 
колкото се може повече хора. 
Всичко започва в кухнята на 
Ирина, където има десетки 
килограми брашно, захар, яйца 
и масло, леят се литри пряс-
но мляко, танцуват свежи 
пролетни зеленчуци и сладки 
сушени плодове, а агнешкото 
има аромат на мента.

Кулинарната магия на автор-
ката изтича от тетрадката 
със спомени за срещнати по 
света различни вкусове и онази 
с рецепти, получени от нови 
приятели, идващи от различ-
ни държави. Тя ви повежда из 
дебрите на вкусните сладкиши, 
които християните в Ливан 
приготвят за Великден, замесва 
малки козуначета с маков пъл-
неж, както ги харесват в Чехия 
и Полша, открива любимата си, 
но забравена рецепта за ризото 
със зелени аспержи, което се 

приготвя през цялата пролет в 
Германия. Вари портокали, дока-
то се стопят на гъсто сладко, 
и покрива с него полския маслен 
сладкиш, наречен „Мазурек”, 
изпича пресни малки картофи с 
розмарин, както ги приготвят 
в Португалия и ги сервират към 
агнешкото за празничния обяд, 
пренася ни в Швеция с една 
особено привлекателна салата 
от яйца, лук и аншоа. За няколко 
часа ще се озовем и в детство-
то на Димитър, където заедно 
с баба Елена замесват тестото 
на любимите в семейството 
им курабии. 

Като приготвя всички онези 
рецепти – за италианския пай, 
спаначения киш, английските 
хлебчета, с които Ирина 
Катеринска се среща преди две 
години на живо, тя отново пре-
живява всичко,  докато ги вкус-
ва. И меси козунаци, разбира се. 
Меси ги бавно и с наслада, за да 
им даде нужното време и сили 

да се превърнат в пухкави слад-
ки облаци. Димитър запечатва 
уханието на всички ястия в кра-
сивите снимки, които ще наме-
рите в тази книжка. Рецептите 
са 23, сладки и солени. Носят в 
себе си духа на Великден, който 
можем да открием в сърцата 
на хора, разпръснати по целия 
свят, на всички континенти. 
И няма значение къде точно се 

намираме – във влак, на кораб 
или в самолет, в Азия, Африка 
или Европа, у дома с близките 
си хора или сами със себе си. 
Празникът се случва в нас дори 
и когато обикаляме света, 
седнали на кухненската маса с 
книжка с рецепти в ръка.

кусни рецепти от 
цял святВ

Малка книжка за Великден
Ирина Катеринска

изд. “Enthusiast”
29 стр. + 23 стр. цветни фотографии, 9,99 лв.

“Малка книжка за великден”

Enthusiast представя
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нови заглавия

Промяната
Мо Йен
изд.: Колибри
брой стр.: 136
цена: 12.00 лв.

Малки сладки 
лъжкини Кн.10: 
Безпощадно
Сара Шепард
изд.: Ергон
брой стр.: 288
цена: 12.99 лв.

Тайната на Бонапарт
Грег Лумис
изд.: Сиела
брой стр.: 376
цена: 16.00 лв.

Дванайсетте
Джъстин Кронин
изд.: Intense
брой стр.: 600
цена: 23.00 лв.

Пътник без багаж
Жан Ануи
изд.: Фама
брой стр.: 216
цена: 14.00 лв.

Сомнамбулите
Херман Брох
изд.: Алтера
брой стр.: 808
цена: 26.00 лв.

Сянката на снега
Йосиф Перец
изд.: Жанет-45
брой стр.: 182
цена: 15.00 лв.

Хищникът 
и неговата сянка
Хяртан Фльогста
изд.: Прозорец
брой стр.: 376
цена: 14.00 лв.

Това е книга, която се чете на един дъх. Откровена женска 
изповед за живота, изневярата и безвъзвратно изгубеното 

време. Романът на Сара Ратаро разчупва стандартите и ни предлага 
различен поглед за любовта и отношенията между мъжете и жени-
те, като ни оставя в размисъл за живота, който 
водим и изборите, пред които сме изправени. В 
„Да се възползвам всякак от теб” Сара Ратаро се 
отъждествява със своята героиня, която опитва 
да преосмисли живота си, без да може да признае 
грешките си пред своя съпруг.

Романът започва когато Виола, доста небреж-
на и разсеяна майка и съпруга, получава тревожно 
телефонно обаждане от съпруга си Карло. Трябва 
да отиде в болницата по най-бързия начин. В този 
така драматичен момент обаче Виола се намира в 
чуждо легло...

Сара Ратаро от младото поколение италиан-
ски писатели. Тя  е на 37 години. „Да се възползвам 
всякак от теб” е втората й творба, която 
издателство „Ентусиаст” публикува за първи път в 
България.  През май тази година в Италия предстои 
да излезе следващата книга на авторката „Не отли-
тай надалече”.

да се възползвам всякак от теб

Да се възползвам 
всякак от теб

Сара Ратаро
изд. “Enthusiast”

192 стр., 12,00 лв.

Това е книга за пътуването на автора от Билбао до Ню Йорк 
– време, в което той разсъждава и разказва за семейството си 

и родната баска страна. Главният герой тръгва за Америка, като пъ-
тува през Франкфурт до Ню Йорк. Подобно пътуване са предпри-
емали и други баски в по-стари времена, но тогава е било по вода и 
е отнемало месеци. От въздуха младият мъж поглежда към родната 
си Баския и най-вече към историите, разказвани в семейството: за 
дядо си Либорио Урибе, чийто кораб носи загадъчното име „Двама 
приятели”, за леля си Маргарита, която открива 
загубената си венчална халка в корема на риба-
та, която приготвя за обяд, за годеницата си и 
още многo незабравими семейни разкази. Когато 
Либорио Урибе разбира, че ще умре, той пожелава 
да види за последен път картината на Аурелио 
Артета. Кирмен е заинтригуван от тази картина 
и покрай проучванията си научава много за прия-
телството на художника с друга голяма личност 
– архитекта Бастида.

С романа „Билбао – Ню Йорк – Билбао”, 
носител на Националната награда за проза (2009), 
на Националната награда на критиката (2008) 
на баски език,  Наградата на фондация „Рамон 
Рубиал“ за популяризиране страната на баските 
и на Наградата на Сдружението на книжарите – 
Еускади, Кирмен Урибе дебютира по бляскав начин 
в испаноезичната литература.

билбао – ню йорк – билбао 

Билбао - Ню Йорк - Билбао 
Кирмен Урибе

изд. “Enthusiast”
176 стр., 12,00 лв.

Enthusiast представя
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нови заглавия

Кучето, запътило се 
към далечна звезда
Хенинг Манкел
изд.: Емас
брой стр.: 184
цена: 9.00 лв.

Асамтой
Етгар Керет
изд.: Жанет-45
брой стр.: 156
цена: 12.00 лв.

Две истини и една 
лъжа
Сара Шепард
изд.: Ергон
брой стр.: 240
цена: 12.99 лв.

Озърнах се, няма те
Йекта Копан
изд.: Сиела
брой стр.: 148
цена: 10.00 лв.

Битката за империята. 
Втора книга от 
трилогията “Стражи на 
историята”
Деймиън Дибън
изд.: Егмонт България
брой стр.: 390
цена: 9.90 лв.

Проникване в Аушвиц
Денис Ейви; Роб Брумби
изд.: Skyprint
брой стр.: 296
цена: 12.99 лв.

Опасност в червена 
рокля
Кристина Дод
изд.: Ергон
брой стр.: 296
цена: 12.99 лв.

Червената клетка
Марк Хеншоу
изд.: Хермес
брой стр.: 384
цена: 14.95 лв.

Британката с венециански ко-
рени Марина Фиорато, по-

зната на българските читатели 
с романите „Стъкларят от 
Мурано”, „Тайната на Ботиче-
ли” и „Мадоната на бадемите”,  
се отправя към Тоскана за своя-
та поредна, изпълнена с любов 
и интриги, история на фона на 
красива Италия. „Дъщерята на 
Сиена” е вълнуващ исторически 
трилър, изграден върху реални 
исторически събития от нача-
лото на XVIII век, когато Сиена 
е управлявана от Виоланте 
Беатрикс.

Проучванията на Фиорато 
я отвеждат в Сиена, където 
се радва на гостоприемство на 
отделните контради (кварта-

ли). Техните представители й 
разказват за културните тра-
диции, за конното надбягване 
(Палио), което се провежда два 
пъти в годината на Пиаца дел 
Кампо, и я запознават с истори-
ческите детайли. Авторката 
опознава сложните взаимоот-
ношения в кралските фамилии 
от този период и умело вплита 
исторически достоверните съ-
бития в художествения сюжет 
по непредсказуем начин. 

Богатото наследство на 
Сиена е показано с цялата му 
пищност, сцените се разгръщат 
в красиви зали и осветени от 
свещи катедрали, в мръсни 
конюшни и мрачни подземия. 
Читателите ще се насладят на 

динамичното темпо, с което се 
развиват събитията в „Дъще-
рята на Сиена”, сякаш самите 
те участват в тази оставяща 
ги без дъх надпревара. 

Сияещ от цветове и богат 
на исторически детайли, 
романът „Дъщерята на Сиена” 
разказва за честта и предател-
ството, за превратностите 

на съдбата, за смелостта и за 
силата на любовта.

„Дъщерята на Сиена” е номи-
ниран за Най-добър исторически 
роман на годината от RONA 
(Асоциацията на романтични-
те писатели). 

“Самоконтрол”“Дъщерята на Сиена”

Кръгозор представя

10

името на честта и 
любовтаВ

Дъщерята на Сиена
Марина Фиорато 
изд. “Кръгозор”

320 стр., 14,00 лв.

от
къ

с Сиена, 1723 г.

Навечерието на Палиото... 
конното надбягване, което 

се провежда два пъти в година-
та на Пиаца дел Кампо. Година 
планиране, десетима ездачи, три 
обиколки на площада – и всичко 
свършва в един-единствен миг. Но 
този път залогът е огромен... 

За Виоланте де Медичи, прин-
цеса на Тоскана и управителка 
на Сиена, надбягването бележи 
началото на нов период – да спре 
насилието в града. И да положи 
основите на нови по-справедливи 
закони.

За Пиа, от рода на Пто-
ломеите, далечна потомка на 

Клеопатра и най-красивата жена 
в Сиена, Палиото е последната 
надежда да избегне принудителния 
брак с жестокия наследник на 
водача на квартала на Орлите.

За Деветимата – групата 
заговорници от най-богатите и 
знатни родове на Сиена, надбяг-
ванията са начин да завземат 
властта над града...

Зазвучават тромпетите. И на 
пиацата се появява красив непо-
знат конник, облечен в цветове-
те на квартала на Кулата. Неочак-
ваната му постъпка по време на 
първото Палио за годината може 
да промени не само живота на 
Пиа и Виоланте, но и съдбата на 
династията на Медичите...



нови заглавия

Непокорна кръв Кн.1 
от “Разбунтувани 
ангели”
Джилиан Филип
изд.: Ергон
брой стр.: 320
цена: 15.00 лв.

Един ден
У Цин
изд.: Сиела
брой стр.: 272
цена: 14.00 лв.

Когато... (Избрано)
Иван Странджев 
изд.: Летера
брой стр.: 168
цена: 12.00 лв.

Убиец назаем
Лора Лазар
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 324
цена: 14.90 лв.

100 основателни 
причини да имаш 
куче, а не жена
Андо Рачоне
изд.: Фама
брой стр.: 118
цена: 9.00 лв.

Две поколения
Боян Ст. Бенев
изд.: Жанет-45
брой стр.: 198
цена: 10.00 лв.

Фарадеев кафез
Екатерина Григорова
изд.: Жанет-45
брой стр.: 62
цена: 11.00 лв.

Завръщане у дома. 
Част първа
Розамунде Пилхер
изд.: Труд
брой стр.: 526
цена: 15.99 лв.

Целта на тази книга е да 
помогне на всеки, който 

иска да усъвършенства своя 
самоконтрол, за да достигне 
по-бързо и по-ефективно целите 
си. Разглеждайки най-новите из-
следвания в областта на волята 
от психологическа, невробио-
логична и медицинска точка, 
авторката ни показва как да се 
отървем от вредните навици и 
да си създадем по-здравословни, 

и как да постигнем по-добро съ-
средоточаване, за да се справим 
със стреса.

Д-р Кели Макгонигъл е 
здравен психолог и лектор в 
Станфордския медицински ин-
ститут. Тя е носител на редица 
награди за научните си изследва-
ния, в сферата на психичното 
здраве.

илата на 
волята

“Самоконтрол”

С Моята работа е да помагам 
на хората да се спра-

вят със стреса и да живеят 
здравословно. След като 
години наред наблюдавам как 
курсистите ми се мъчат да 
променят мислите, емоци-
ите, телата и навиците 
си, аз съм достигнала до 
извода, че погрешните 
им представи за воля-
та до голяма степен 
пречат на успеха им и 
ненужно ги стреси-
рат. Въпреки много-
бройните постиже-
ния на науката в тази 
област, новите знания очевидно все още не са достигнали до 
широката публика. Вместо това хората продължават да се осла-
нят на отживели стратегии за самоконтрол. Многократно съм 
се убеждавала, че тези методи не са просто неефективни – те са 
вредни, водят до демобилизиране и загуба на самообладание.

Това ме накара да напиша „Наука за самоконтрола” – курс, 
който е достъпен за всекиго в програмата на Станфордския 
университет. В него разглеждаме най-новите открития по 
отношение на самоконтрола от психологическа, икономическа, 
невробиологична и медицинска гледна точка и с тяхна помощ 
учим хората как да се отърват от старите навици, да си създа-
дат нови и по-здравословни, да се преборят със склонността да 
се разтакават, да постигнат по-добро съсредоточаване и да се 
справят със стреса.

Обясняваме защо се поддаваме на изкушенията и как да им 
устоим. Показваме колко е важно човек да знае границите на 
самоконтрола си и предлагаме най-добрите начини за трениране 
на волята.

Една анкета, която проведохме четири седмици след нача-
лото на курса, показа, че 97% от участниците смятат, че вече 
разбират по-добре поведението си, а 84% са убедени, че благо-
дарение на курса са развили по-силна воля и самоконтрол. След 
края му имах възможност да чуя всякакви истории за успехите 
на курсистите: как са преодолели дългогодишната си пристрас-
теност към сладко, как найсетне са се мобилизирали да плащат 
навреме данъците си, как са престанали да се карат на децата 
си, как са започнали да следват редовна програма за физически 
упражнения или сега просто се чувстват по-добре и по-способ-
ни да вземат правилни решения и да ги изпълняват. Мнозина 
признават, че курсът е променил живота им. Единодушното 
мнение е, че правилното разбиране на науката за волята им е 
позволило да постигнат самоконтрол и достатъчно упорство, 
за да преследват най-важните си цели.
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Skyprint представя

Кели Макгонигал
Самоконтрол

изд. “Skyprint”
328 стр.,14,99 лв.

„кели макгонигъл е лидер, воден 
от страст и прагматизъм.” 

forbes.com



нови заглавия

Когато приятелството 
наранява
Джан Йейгър
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 252
цена: 14.00 лв.

Още театър, още свят
Калина Стефанова
изд.: Унискорп
брой стр.: 272
цена: 12.00 лв.

Изгубената империя 
Атлантида
Гавин Менсес
изд.: Сиела
брой стр.: 444
цена: 18.00 лв.

VII състав на 
Народния съд
Съставители Върбан 
Тодоров; Николай 
Поппетров
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 464
цена: 22.00 лв.

Човекът в търсене на 
смисъл
Виктор Франкъл
изд.: Хермес
брой стр.: 224
цена: 9.95 лв.

Животът на душата
Лиса Уилямс
изд.: Аратрон
брой стр.: 302
цена: 14.00 лв.

История на Сицилия
Жан-Ив Фретинье
изд.: Рива
брой стр.: 432
цена: 18.00 лв.

Магията на здравето
Роман Фад
изд.: Бард
брой стр.: 176
цена: 12.99 лв.

Вакон представя
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от
къ

с ГЛАВА 1
Екипировка: 
Принципите на добрата раница

Има много различни видове раници – малки, 
големи, още по-големи, чак до военния тип 
„берген” (с обем над 100 литра). Размерът, 
който ще изберете, зависи от това за какво 
ще я използвате – еднодневен излет очевид-
но изисква по-малко багаж от десетдневен 
преход. Ако изберете твърде голяма раница, 
вероятно в един момент ще започнете да я 
тъпчете с излишни неща и така ще нару-
шите най-важния принцип на добрия багаж 
– вземи само това, от което наистина се 
нуждаеш.

Видове раници

Когато избирате раницата си, има няколко 
неща, на които трябва да обърнете специ-
ално внимание. Едно от тях са качестве-
ните и здрави шевове – последното, от 
което имате нужда насред пустошта, 
е дупка на раницата. Страничните 
джобове са полезни за неща, които ще 
използвате през деня. Подплатеният 
колан за кръста ще отклони част от 
тежестта от гърба към бедрата, а 
някои раници имат и разтегателни

капаци, които увеличават 
капацитета им при необходимост. 
Традиционната метална структура 
на туристическите раници е Н-
образна, но днес има и много видове 
модерни рамки, които са оформени 
така, че да пасват на контурите 
на тялото. Последното звучи 
добре, но както знаем, човешките 
тела имат всевъзможни форми и 
размери. Ако искате такава рам-

ка, уверете се, че сте пробвали достатъчно 
видове и сте избрали тази, която наистина 
пасва точно на вашето тяло. Запомнете, че 
голяма част от тези раници са проектира-
ни за мъжка структура; жените трябва да 
избират раници, специално изработени за 
женското тяло.

риковете на Беър 
Грилс

“оцеляване в дивата природата”

т

Оцеляване в дивата природа
Беър Грилс 

изд. “Вакон”
256 стр., 22,00 лв.

В „Оцеляване в дивата 
природата: най-добрият 

наръчник за живот в пус-
тошта”  Беър Грилс споделя 
своя опит и множество от 

триковете, научени през 
годините на оцеляване в 

екстремни ситуации – от 
избора на подходяща екипи-

ровка и място за лагеруване 
до организирането на най-

добрия бивак и запалването 
на перфектния лагерен 

огън. Надеждното и успешно 
ориентиране във всякакви 
терени и при всякакви ме-

теорологични условия вече 
не е проблем. Без значение 

дали имате карта и компас, 
или не, ще се научите да 

разпознавате посоките по 
слънцето и по звездите на 
нощното небе. Ще разбе-

рете какви следи оставят 
различните животни, как да 

ги различавате и как да ги 
проследите.

Беър Грилс е световноиз-
вестен експерт по оце-

ляване, а предаването му 
„Оцеляване на предела” е 

едно от най-гледаните на 
планетата, достигнало 

милиард и половина зрители 
в над 180 страни. Самият 

той е пътешественик, 
приключенец и бивш член на 
21-ви полк на Британските 

специални части. През 2009 
г. е обявен за Главен скаут 
на Английската асоциация 

на скаутите.



нови заглавия

Флорънс Сковъл Шин/ 
Сборник
Флорънс Сковъл Шин
изд.: Кибеа
брой стр.: 350
цена: 25.00 лв.

Окото на съзнанието
Оливър Сакс
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 333
цена: 12.99 лв.

Жените на 
диктаторите
Диан Дюкре 
изд.: Рива
брой стр.: 304
цена: 16.00 лв.

Психологическо 
тестиране. Принци-
пи, приложения и 
проблеми
Робърт Каплан, 
Денис Сакъзо
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 672
цена: 59.00 лв.

Ключ към тайните 
на съня
Лори Куин Лоуенбърг
изд.: Ергон
брой стр.: 288
цена: 23.00 лв.

Митовете за щастието
Соня Любомирски
изд.: Обсидиан
брой стр.: 288
цена: 14.00 лв.

Глас незаглушен: 
Радиопредаванията 
на Дянко Сотиров за 
България 1955-1960 г.
Под редакцията на 
Мариета Станкова
изд.: Сиела
брой стр.: 404
цена: 14.00 лв.

Швейцарският модел
Венелин Цачевски
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 446
цена: 20.00 лв.

Може ли човек да е достатъч-
но умен, за да устои на изкуше-
нието?

Има разлика между това да си 
задоволен от постигнатото и 
да си изкушен. 

Бихте ли обяснили?
Да си задоволен от постигна-

тото означава да си доволен от 
състоянието си в момента. Да 
се изкушиш означава да вземеш 
нещо, което не е за теб, в дълго-
срочен план. Може да си мислиш, 
че сега е супер, но в бъдеще ще си 
изпатиш. Понякога имаме морал-
ната сила да кажем „нe”, а поняко-
га я нямаме.

Значи поставяме на кантар 
това, което имаме, и това, 
което рискуваме.

Абсолютно. Моралът е това, 
което ни позволява да кажем: 
„Това съм аз, това има значение”. 
Можем да бъдем изкушени от 
много неща: храна, секс, власт, 
пари, статус, вещи. Наистина ли 
човек се нуждае от нов телеви-
зор? Не особено. Дали дъщеря ми 
има нужда от още една плюшена 
играчка? Не, има си достатъчно, 
повярвайте ми. Но винаги иска 
още една.

Може ли една любов да унищо-
жи друга любов?

Зависи. Когато се роди първо-
то ми дете, не вярвах, че мога да 
обичам някого повече. Когато се 
роди дъщеря ми, вече е различно. 
Но не означава, че обичам дъщеря 

ми повече или че обичам сина ми 
по-малко.

Такъв ли е случаят в книгата 
ви „Прегрешения”, когато ста-
ва въпрос за съпругата и любов-
ницата?

Не. Хари обича наистина жена 
си, тя е неговата душа. Но по-
някога ние се отнасяме най-зле с 
хората, които най-много оби-
чаме. Освен това, колкото сме 
по-сигурни, толкова по-малко 
усилия влагаме. Когато приемаме 
нещо за даденост, няма стимул. 
Освен това, когато мъжете ос-
таряват, преживяват тежко 
загубата на младостта. Нищо 
не е каквото е било. Появява се 
страх от времето и смъртта. 

Кризата на средната възраст 
при мъжете е породена именно 
от страха. Изчакай и ще видиш.

Не мога да чакам.
Какво да кажа, не всичко е 

лошо. Така се случва. На мъже, на 
жени, всички се плашим много. 
Все пак, да си върнеш младостта 
и да излъжеш смъртта са едни от 
най-старите човешки желания.

Да, но можеш да го постигнеш, 
ако се посветиш на семейство-
то си.

Разбира се. Но е дълъг процес. 
Семейството е нещо невероят-
но, но не всички моменти са за-
бавни. Като си със семейството 
си, не се чувстваш по-млад. 

интервю
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овек винаги иска 
още

чарлс Дюбоу, автор на “прагрешения”:

Ч
чарлс дюбоу живее в манха-

тън със съпругата си и двете 
им деца. бил е редактор във 
„Форбс” и „бизнесуик”. преди 

това е пътувал в цял свят 
и е пробвал различни профе-

сии – овчар в нова зеландия, 
бояджия в лондон и помощник в 
Конгреса във Вашингтон. здра-
вословен проблем преди няколко 

години най-после го подтиква 
да напише дебютния си роман. 

за да не напуска работа, той 
пише „прегрешения” между 5 

и 7 ч. сутринта (точно както 
и героят му хари уинслоу) и 
през почивните дни. друго 

общо между чарлс и неговите 
герои е, че също като тях има 
лятна вила на брега на океана 

и произхожда от богато семей-
ство – негов прапрапрадядо 

е б.Ф. гудрич, чието име днес 
носи една от най-известните 

марки автомобилни гуми. 
чарлс дюбоу говори за романа 
си пред interviewmagazine.com.

Те са съвършената двойка. Той е известен писател и 
привлекателен мъж, тя – богата наследница и олице-
творение на идеалната жена. Хари 

и Мади Уинслоу имат всичко – успех, 
пари, талант, страстна любов и 

прекрасен малък син. 
Младата Клеър случайно попада в 

бляскавия им живот, низ от коктей-
ли, остроумни разговори и срещи с 

приятели в лятната им вила. Хари и 
Мади я приемат с отворени обятия. 
Копнежът й да бъде като тях, неже-

ланието й да се завърне към предиш-
ния си обикновен живот и неудържи-

мото привличане, което изпитва към 
Хари, запалват огъня на безразсъдна 
авантюра. Който без угризения опо-

жарява всичко по пътя си.
Прегрешения
Чарлс Дюбоу

изд. “Ера”
358 стр., 14,00 лв.
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нови заглавия

Моята Великденска 
книга с игри
изд.: Фют
брой стр.: 20
цена: 4.99 лв.

Как се оцветява 
крава
Зоя Василева
изд.: Жанет-45
брой стр.: 56
цена: 12.00 лв.

Малката Божана в 
подводния свят
Божана Апостолова
изд.: Жанет-45
брой стр.: 40
цена: 10.00 лв.

Хариша в 
дъждовната гора/ 
Епизод 3
Биляна Траянова
изд.: Арт Уинар ЕООД
брой стр.: 68
цена: 14.99 лв.

Атлас на животните
Джини Джонсън
изд.: Пан
брой стр.: 128
цена: 29.90 лв.

Малкото таралежче: 
Книга “Излет в гората” 
и двустранен пъзел с 
30 елемента
изд.: Фют
брой стр.: 24
цена: 14.90 лв.

Светът на животните 
(Илюстрована 
енциклопедия)
изд.: Пан
брой стр.: 128
цена: 29.90 лв.

Голяма книга 
на приказките: 
Шекспирови приказки
Чарлс и Мери Лам
изд.: Пан
брой стр.: 238
цена: 7.90 лв.

Кръгозор представя
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Някои от най-твърдите 
ни убеждения – включи-

телно за ползите от това 
сами да произвеждаме храната, 
която консумираме – ще бъдат 
преобърнати с главата надолу 
в новата книга за здравето и 
храненето „Празните калории”. 
Авторите без празни приказки 
разкриват голата истина за 
това, което ядем, и как неволно 
навиците ни саботират 
нашето здраве. Тайната се крие 
в микроелементите (витамини-
те, минералите и др.), които не 
присъстват в хранителната ни 
диета като следствие на начина 
ни на живот. Съвременните 
практики (като международно-
то разпространение на храни, 
технологизираното земеделие 
и обработката на храната) 
създават храни, пълни с празни 
калории – калории, лишени от 
всякаква реална хранителна 
стойност. 

Авторите разбиват плана 
си на три прости стъпки и ни 
показват как да се сдобиваме с 
по-качествени продукти, как 
да елиминираме нездравословни-
те си навици и как да изберем 
нужните за нас хранителни 
добавки.

АКЦЕНТИТЕ

• разбива мита за балансирания 
хранителен режим. Книгата 
обяснява как най-популярните 
диети всъщност ни лишават 
от съществените микроелемен-

ти, от които се нуждаем, за да 
отслабнем или да бъдем здрави.
• разкрива кои са микроелемен-
тите, без които не можем да 
живеем.
• представя веществата, кои-
то всекидневно ни ограбват от 
съществените за организма ни 
микроелементи.
• издава кои са шестте питей-

ни съставки, които „изпиват” 
живота от нас.
• научава ни на всичко, което 
е необходимо да знаем, за да 
вземаме правилни решения при 
купуването на хранителни 
добавки.

олата истина за 
храната

“празните калории”

Г

Празните калории
Мира Келтън, 

Д-р Джейсън Келтън
изд. “Кръгозор”

семейство Келтън са сред 
водещите експерти в областта 

на здравето. през 2005 г. те 
се отправят на шестгодишно 
пътешествие из 100 страни, 

за да изследват всекидневните 
хранителни навици на хората по 
света. проучването им ги води 

до заключението,  че дефицитът 
на микроелементи е най-раз-

пространеното и опасно здраво-
словно състояние на ххI век

мира Келтън е сертифициран 
нутропат (CN), завършила 

Колежа по клинична нутрология, 
сертифициран личен фитнес 

треньор и специалист по 
цялостно здраве. има диплома 

по здравни науки от колежа „хън-
тигтън” и завършен специален 

онлайн здравен курс в универси-
тета „йейл”.

д-р джейсън Келтън има сте-
пен по молекулярна микробиоло-
гия от колежа „бърнет хонърс”, 

той е доктор на науките и лекар 
по нутрология.  има следдоктор-

ска специализация и медицинско 
образование в медицинските 

училища на „харвард”, „Корнел” 
и „йейл”. член е на борда на 

директорите на американската 
холистична здравна асоциация.



Книгата „Неделник” съдържа проповеди за всички 
недели и за големите празници през годината, 

събрани от свети Софроний, епископ Врачански. Това 
е първата българска новопечатна книга, излязла през 
1806 г. След това е претърпяла множество издания: 
1844 г. – Одеса,1856 г. – Нови Сад, 1865 г. – Букурещ, 
1868 г. – Белград, 1881 г. – София, 1901 г. – Свищов, 
1905 г. – Варна, 1914 г. – Стара Загора, 1937 г. – София. 
Три от изданията са Атонски. Това издание е подгот-
вено въз основа на изданието на Паисий Българин от 
Хилендарската Келия „Успение Богородично” – Карея, 
Света Гора, 1905 г., отпечатано във Варна.

Книгата съдържа евангелски текстове за всички 
недели  и за големите господарски, Богородични и 
светийски празници. Към всеки текст е прибавено 
тълкувание и поучение. Сборникът е написан, по ду-
мите на светителя Софроний, „на говорим български 
език, за душевна полза на християните, за да разбира 
всеки българин  и да бъде упътен към християнския и 
прав път”.

Господи Иисусе Христе, отвори 
ми очите на сърцето, за да чуя 

Твоето слово и да го разбирам и да 
върша Твоята воля, защото съм 
странник на земята, не скривай 
от мене Твоите наредби, но отвори 
очите ми да разбирам чудесата на 
Твоя Закон. Научи ме на Твоята 
безвестна и тайна премъдрост: 
на Теб се уповавам, Боже мой, Ти 
да просветиш моя ум и разбиране 
със светлината на Твоя разум, не 
само да чета написаното, но и да 
го изпълнявам, да не прочета за 
свой грях тези свети жития и слова, 
но за обновление, и просвещение, за 
освещение и за спасение на душата, 
и за наследяване на вечния живот. 
Защото Ти просвещаваш живеещите 
в тъмнина и от Тебе е всяко благо 
даване и всеки съвършен дар. Амин.

Молитва преди четене 
на духовна книга

От светителя Йоан Златоуст

Препечатано по изданието на 
Светия Синод на Българската 
православна църква от 1990 г. изд. Славянобългарски манастир 

“Св. вмчк. Георги Зограф”, Света Гора, Атон,
504 стр., 18,00 лв.

изд. 
Славянобългарски 
манастир 
“Св. вмчк. 
Георги Зограф”, 
Света Гора, Атон,
575 стр., 
20,00 - 22,00 лв.

изд. Славянобългарски манастир 
“Св. вмчк. Георги Зограф”

699 стр., 12,00 лв.

изд. Славянобългарски манастир 
“Св. вмчк. Георги Зограф”

479 стр., 18,00 лв.

Св. Вмчк. Георги Зограф
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Коя е необикновената жена, 
за която пишете в новата Ви 
книга „Дневник на необикно-
вената жена“? Защо решихте 
да я напишете?

Според мен всяка една жена е 
необикновена, независимо дали 
го осъзнава, или не. Всички жени 
сме уникални и неповторими, но 
твърде често забравяме това. 
„Дневник на необикновената 
жена” е призив да повярваме в 
себе си и в своята неповторима 
красота на личността.

Написах тази книга, защото 
смятам, че в това динамично и 
изпълнено със стрес време имаме 
нужда от повече вдъхновение, 
от повече усмивки и емоционал-
но презареждане, за да можем да 
живеем пълноценно.

Съобразили ли сте книгата си 
със социално-икономическата 
криза в България?

Така смятам. Необикнове-
ната жена всъщност е жената, 
която изплаща ипотеки, бори 
се с безработицата в България, 
страхува се за сигурността на 
децата си… Мисля, че именно 
сега повече от всякога трябва да 
търсим допълнителна информа-
ция за това как можем да живеем 
щастливо и пълноценно въпреки 
социално-иконическата криза. 
Защото ако чакаме първо да се 
стабилизира икономическото 
положение в страната ни и едва 
след това да живеем добре, току 
виж животът ни е към края си, а 
имаме само един живот.

Или съветите Ви са принцип-
ни и глобално валидни?

Повечето от нещата в кни-
гата са насочени към вътрешни-
те потребности на жената, а 
те са доста подобни за различ-
ните националности.

Жените в България не могат 
да се оплачат от дискримина-
ция. Например за разлика от 
Западния свят много жени са 
на високи позиции – вземете 
например шефовете в медии-
те. Как ще обясните това?

Аз наистина вярвам, че бъл-
гарката е една изключителна 
жена. Сред жените в страната 
ни се забелязва един стремеж към 
получване на повече, стремеж 
към растеж и самоусъвършенст-
ване. Може би до известна сте-
пен сме принудени да се опит-
ваме с всички сили да постигаме 
успехи, защото нямаме избор, 
повечето от нас разчитат пре-
димно на себе си.

Какво точно разбирате под 
„необикновена жена”? А какво 
да кажат обикновените жени?

Моето лично мнение е, че 
няма обикновени жени. Точно 
това се опитвам да кажа чрез 
книгата си – че в ежедневното 
се крие свещеното, че зад обик-
новеното стои приказното. Не-
зависимо от обстоятелствата 
около нас можем да видим собст-
веното си величие и красота и 
да се опитаме да живеем според 
повелите на душата си.

Интелектът играе ли роля 
в необикновеността според 
Вас?

Да, стига да не говорим прос-
то за висок коефицент на инте-
лигентност, а за умението да си 
служим правилно с този инте-
лект. Можеш да си интелекту-
алец, но да не познаваш себе си. 
Така че интелектът е една от 
брънките на цялостната лич-
ност, но съвсем не е единстве-
ната.

Интервюто взе Румен Василев
Пълния текст на интервюто 

четете на www.lira.bg

интервю
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яма обикновени 
жени

Моника василева: 

н

Дневник на необикновената жена
Моника Василева

изд. “AMG Publishing”
316 стр., 13,00 лв.

нови заглавия

Едноминутният 
предприемач
Кен Бланчард; Дон 
Хътсън и Итън Улис
изд.: Класика и стил
брой стр.: 160
цена: 12.00 лв.

Еретикът Великовски
Леърд Скрантън
изд.: НСМ-Медиа
брой стр.: 168
цена: 11.00 лв.

Еволюцията на Бог
Робърт Райт
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 636
цена: 34.90 лв.

Зомби икономикс
Джон Куигин
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 314
цена: 18.00 лв.

Мъчителните 
пунктуационни грешки
Весела Кръстева
изд.: Маре
брой стр.: 160
цена: 10.00 лв.

Спецназ “Алфа” - 
моята съдба
Генадий Зайцев
изд.: Ню медиа груп
брой стр.: 576
цена: 22.00 лв.

Нетърпимите 
граматични грешки
Весела Кръстева
изд.: Маре
брой стр.: 160
цена: 10.00 лв.

Коучинг на екипи и 
работни групи
Дейвид Клатърбък
изд.: НЛП България
брой стр.: 336
цена: 22.00 лв.

„дневник на необикновената 
жена” е втората книга на мони-
ка Василева. през 2010 г. излезе 
„подари си желаното тяло!”. ро-
дена е и живее във Варна. от 10 
години работи като терапевт 

„тяло” и консултант по хранене 
и здравословен начин на живот 

в център за красота. Води и гру-
пови курсове – семинари за от-

слабване и здравословен начин на 
живот. притежава дипломи за 

специалист по спортно хранене, 
рейки, масаж, шиатцу масаж, за 

терапевт тяло. занимава се с 
медитация, йога, природна меди-

цина, ароматерапия, аюрведа.

“Християнски Светци и светини”
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лътка свежест от 
Алпите

натуралната изворна вода WILDALP

Г
Водата е главният принцип 

на всички неща. Всичко идва 
от водата и се връща във вода-
та.” Тези думи на древногръцкия 
философ Талес, смятан за един 
от седемте мъдреци на Елада, са 
мотото на натуралната извор-
на вода WILDALP. Името й идва 
от съкращението на “диви” и 
“Алпи”. 

Талес е първият учен в света, 
който дава натуралистични, а 
не свръхестествени, обяснения 
на природните явления. Него-
вата космологическа теория 
гласи, че светът произлиза от 
първоначална водна субстанция 
– факт, който днес звучи съвсем 
познато. 

Водата WILDALP е от 
карстов извор в австрийските 
Алпи в местността Хохшваб – 
място, където чистотата на 
природата и въздуха е закрепе-
на със закон от 1958 г. Там се 
намира най-големият природен 
парк на Австрия с площ 51 хил. 
хектара. Там цъфтят редки цве-
тя, извират кристални извори, 
извисява се едноименният връх 
Хохшваб, висок 2277 м, изкате-
рен от турист за първи път 
едва през 1895 г. 

Биосферният коридор, кой-
то образуват Хохшваб, реката 
Залца и нейната долина, е мяс-
тото, откъдето ви предлагаме 
глътка свежест. Тя е с балан-
сирано минерално съдържание, 
литър и половина от нея на ден 
осигурява здравословно функцио-
ниране на организма. Бутилира 
се директно на извора, вкусът й 
е свеж и без никакъв дъх. 

Водата WILDALP има много 
ниско съдържание на сода и висо-
ко съдържание на кислород, аб-
солютно чиста е от нитрати. 
Тя е идеална за майки и бебета 
заради слабата си минерализация 
и гарантираната чистота на 
състава й. Препоръчва се за пие-
не на стайна температура. 

Освежете се с WILDALP, 
пийнете глътка здраве  
от Алпите!

натурална изворна 
вода 1 л. WilDalP

Висококачествена натурална 
изворна вода от сърцето на 
австрия. Филтрирана през 
варовиковите скали на алпите, 
под постоянен строг контрол - 
гарантира за постоянно високо 
качество. подходяща е за диета 
с ниско съдържание на натрий.
свежа и натурална като от из-
вора. тя допринася за поддържане 
на тялото да бъде жизнено и 
здраво. Водата е без нитрати, 
има високо съдържание на нату-
рален кислород.

натурална изворна 
вода пълнолуние 1 л. WilDalP

 Фазите на луната влияят на би-
офизичното качество на водата. 
бутилирането при пълнолуние 
подобрява електрическата й 
проводимост. тази природна 
енергия се запаметява във во-
дата и по този начин се засилва 
енергийното и въздействие. 
чиста натурална изворна вода с 
естествена енергия и оригинал-
ни характеристики, бутилирана 
при пълнолуние.

натурална изворна вода 
за бебета 250 мл WilDalP

чиста и натурална изворна вода, 
специално пригодена за нуждите 
на Вашето бебе. подходяща за 
приготвяне на бебешка храна: 
към мляко за кърмачета и пре-
ходно мляко, разтворими бебеш-
ки храни с мляко и разтворими 
чайове, за смесване с бебешки 
сокове, утолява жаждата. с 
високо съдържание на естест-
вен кислород, достатъчно 
калций и флуорид, както и с ниско 
съдържание на натрий. поради 
това е идеална за приготвяне на 
бебешка храна.

Начин на съхранение: Далеч от топлина 
и пряка слънчева светлина.

230
ЛВ.

139
ЛВ.

150
ЛВ.
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600 г.  – в Централна Америка вече се отглежда какао

1502 г.  – колонизирането на Никарагуа става повод в 
Европа да се пренесат безценните какаови зърна

1657 г.  – за първи път във Франция е произведен шоколад

1780 г.  – сладкар от Барселона произвежда първия испан-
ски шоколад с машина

1810 г.  – Венецуела става световен лидер в производ-
ството на какао

1879 г.  – производството на шоколад става фабрично 

1999 г.  – испанската компания CHOCOLATES SOLЕ 
започва да произвежда биопродукти

2013 г.  – клиентите на „Хеликон” имат възможност  
да се насладят на превъзходния био шоколад 
Chocolate Sole, съдържащ ценни вещества, 
съобразен с диетичното хранене и произведен 
от захарна тръстика, какаово масло и аромати. 
Опитайте различните видове – с бадеми, орехи, 
канела, портокал и натурален. Шоколадът вече е 
здравословен!

hocolate Sole
новата глава от историята на шоколада

C

470
ЛВ.

540
ЛВ. 440

ЛВ.
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здраве

Известното флорентинско кафе 
вече е в „Хеликон”. Една глътка – и 

сте в центъра на италианския Ренесанс, 
без да сте похарчили нито стотинка 
за път. Флоренция на Медичите, на 
Микеланджело, Леонардо да Винчи, Ти-
циан и Ботичели  се крие в глътка кафе 
„Chiaroscuro”. То е истинското итали-
анско еспресо, част от най-известната 
кухня в света. 

От 1999 г. марката „Chiaroscuro”, 
с която е пакетирано финото бразил-
ско кафе, е водеща в света. Името й в 
превод на български означава светло-
тъмно, контрастът между светлината 
и тъмнината. В изкуството това е 
умението на художника да предизвика 
открояването на обекта и да създаде 
илюзия за неговата триизмерност.

Кафето „Chiaroscuro” ще ви позволи 
да му се насладите във всичките му ню-
анси – от почти бяло с мляко до черно. 
Това е то – истинското флорентинско 
изкуство.

афе “Chiaroscuro”
Изкуството на Флоренция

К

1860
ЛВ.



Обогатете своите кулинарни 
познания със списание МЕНЮ

Търсете нашите рецепти и статии на www.menumag.bg

списание за модерно хранене

тест
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1. Коя е родната страна на 
галангала?

a. Индонезия
b. Франция
c. Англия

2. На езика на южноамери-
канския народ тупи „акажу” 
означава жълт плод и се 
отнася за:

a. Бадема
b. Кашуто
c. Фъстъците 

3. Във външната обвивка на 
семенцата на киноата при-
състват горчиви вещества, 
които се наричат...

a. Бисулфити
b. Сапонини
c. Хлороформ

4. По време на печене целина-
та се...

a. Карамелизира
b. Оцветява в лилаво
c. Разпада

5. Обикновено къри листата 
се слагат..

a. В началото на готвенето
b. В края на готвенето
c. Използват се само за 

украса.

6. Името на салвията идва 
от латинския глагол salvеo, 
какво означава?

a. Свободен съм
b. Здрав съм
c. Горд съм

7. Коя е най-скъпата подправ-
ка в света?

a. Шафран
b. Босилек
c. Мащерка

Списание “Меню”

отгоВори на теста „жул Верн”
1. според статистика юнесКо 
книгите на жул Верн са преведени 
на 148 езика; 2. жул Верн произ-
хожда от богато адвокатско 
семейство. Какъв е мечтаел да 
стане бъдещият писател? – мо-
ряк; 3. двама известни писатели 
стимулират студента по право 
жул Верн да се занимава с лите-
ратура. Кои са те? – александър 
дюма и виктор юго; 4. В кой 
литературен род жул Верн де-
бютира? – драма; 5. през 1863 г. 
жул Верн се отдава изцяло на 
писателската си работа. причи-
ната затова е огромният успех 
на: „Пет седмици с балон”; 6. жул 
Верн е бил силно повлиян едгар 
алън по, бащата на детектив-
ския жанр в литературата. Как 
френският писател засвидетел-
ства този факт? – пише продъл-
жение на единствения роман на 
По „историята на артър гордън 
Пим”; 7. през 1908 г. посмъртно 
е публикуван романа „дунавският 
лоцман” на жул Верн. на кое съби-
тие е от българската история 
е посветен той? – априлското 
въстание от 1876 г.; 8. Кой от 
романите не е жул Верн? – „ос-
тровът на доктор моро”.

а един по-вкусен 
святЗ

Използвайте www.menumag.bg, 
за да отговорите правилно на 

всички въпроси.






