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Благоевград 

ул. „васил левски“ № 1, 

тел: 02 4604068, blagrad@helikon.bg 

Боровец
тел. 02 4604059, borovets@helikon.bg

Бургас 

пл. „тройката“ № 4, 

тел. 02 4604083, burgas@helikon.bg 

варна - Пикадили Парк 

бул. „приморски парк II“ № 482, 

тел. 02 4604073, varna@helikon.bg 

велико Търново 

ул. „васил левски“ № 17, 

тел: 02 4604070, v.tarnovo@helikon.bg 

гаБрово 

бул. „априлов“ № 40, мол габрово, 

ет. 2, тел. 02 460 4086, gabrovo@helikon.bg 

доБрич 

ул. „25 септември“ № 34, 

тел: 02 4604065, dobrich@helikon.bg 

кърджали 

бул. „българия“ № 58, 

тел: 02 4604057, kardzhali@helikon.bg

кюсТендил 

ул. „демокрация“ № 33, 

тел: 02 4604069, kiust@helikon.bg 

Плевен 

ул. „васил левски“ 161, 

тел: 02 4604058, pleven@helikon.bg 

Пловдив 

ул. „райко даскалов“ № 13, 

тел: 02 4604064, plovdiv@helikon.bg 

Пловдив - ценТър 

ул. „Княз александър батенберг“ № 29, 

тел. 02 4604074, plovdiv2@helikon.bg 

русе 

ул. „александровска“ № 50, 

тел: 02 4604071, ruse@helikon.bg 

сливен 

ул. „Цар освободител“ № 28

тел. 02 4604079, sliven@helikon.bg 

софия - виТоша 

бул. „патриарх евтимий“ № 68, 

тел: 02 4604060, 02 4604061, 

bigbookshop@helikon.bg 

софия - гранд ХоТел България 

бул „Цар освободител“ № 4 

тел: 02 4604063, bulgaria@helikon.bg 

софия - славейков
пл. „славейков“ № 1, 

тел: 02 4604067, 

slaveykov1@helikon.bg

софия - сТамБолийски 

бул. „ал. стамболийски“ № 17, 

тел: 02 4604062, officeeubcc@helikon.bg 

софия - съБорна 

ул. „съборна“ № 5, 

тел: 02 4604087, saborna@helikon.bg

софия - шишман 

ул. „Цар иван Шишман“ 27б, 

тел: 02 4604082, shishman@helikon.bg

сТара Загора 

ул. „Цар симеон велики“ № 100, 

тел: 02 4604066, helikon_sz@helikon.bg

шумен 

бул. „славянски“ № 88, 

тел: 02 4604072, shumen@helikon.bg

софия - логисТичен ценТър
с. Казичене, ул. „индустриална“, 

тел. 02 4604051, 53, 54, helikonsklad@helikon.bg 

ценТър За оБслужване на клиенТи 
Тел. 02 4604081
e-mail: service@helikon.bg

Helikon.bg
всеки ден новите 
книги онлайн

helikon.bg
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и започнах да следя полета му, с 
твърдото намерение да му видя 
сметката. Тези молци не са изкус-
ни летци, те залитат насам-
натам като пияни и от опит 
знаех, че с малко търпение – в 
подходящия миг и с ловко пляс-
ване на ръце – щях да прекъсна 
безцелния животец на този тук. 
Зачаках като тигър в буша, пред 
когото се моткат невинните 
антилопи. Бях сигурен в неотме-
нимостта на предстоящото и 
това ме караше да се чувствам 
като малък домашен бог. 

Молецът продължаваше да 
кръжи над масата, но сякаш до-
лавяйки какво го чака, така и не 
се приближаваше достатъчно. 
Е, нямаше да скокна и да го гоня, 
щеше да ми кацне! И тогава 
нещо се пречупи в мен. Видях се 
отстрани: стокилограмов звяр, 
чиято едничка цел бе да смачка 
тази трошичка от материята, 
която, за добро или зло, другият 
Бог, единственият, бе сътворил 
така, както бе сътворил и моя 
милост. И тя дишаше като мен 
и се бореше за прехраната си, и 
тя се уморяваше и се кротваше 
в някой ъгъл. Въздъхнах мислено: 
„Живей, бе!” Определено се 
почувствах по-добре.

И ето, че стана чудото. 
Не се мина минута, и молецът 
започна да кръжи все по-наблизо. 
Прелиташе на ръка разстоя-

ние пред мен, че и на по-малко. 
Сякаш заничаше в очите ми 
и искаше да види в тях онова 
нещо, което не бе подозирал, че 
се намира там. Накрая прелетя 
край ухото ми и дори ми се сто-
ри, че го докосна с прозрачното 
си крилце. 

„Прекаляваш, приятелче!”, 
скастрих го меко, но удържах на 
обещанието си. После явно тази 
игра му омръзна и той се скри 
някъде из хола. А аз отпивах от 
бирата си, разнежен и объркан, 
и още не можех да повярвам, че 
всичко това се бе случило. 

Има едни запалени читатели, 
които смятат, че тяхната 
книга е по-важна от тази, която 
харесвам аз. Не споделям мнение-
то им. Твърди се, че тяхната е 
миролюбива, но все не намирам 
време да го проверя. Не ми 
допада обаче те да прииждат на 
талази насам, за да ми докажат 
правотата си. Аз съм свободен 
читател и сам избирам какво 
да чета и ценя. Нямам нужда 
от търговски пътници да ми 
тропат на вратата. 

Чудя се доколко бях прав 
онази вечер. Да, чувството бе 
приятно. Но не знам дали не 
дадох лош пример на другите 
молци, които – сигурен съм – 
зорко ме следят и точат зъби 
някъде наоколо за брашното и 
нишестето ми.   
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Редактор
Иван Голев
0878 803 139

Оформление и предпечат
Калина Равуцова

Новини
Елена Бойчинова

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

Печат Multiprint
тираж 30 000

www.helikon.bg

септември 2016, година XIII, брой 140

ISSN-1312-4161

Литературно-спортно 
шоу в Несебър:
“ДА на книгите, НЕ на дрогата!”

Из репортажа на стр. 12-13

как рухват 
държавите 

краЛиЦата  
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литературния 

живот

безплатно месечно списание

Животът е скъпоценен 
и когато сте загубили 
много хора, тогава 
осъзнавате, че всеки ден  
е подарък.

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

Седях пред телевизора, 
похапвах нещо, пийвах бира 

и, отмаряйки след работния 
ден, отдавах с половин око 
дължимото на визуалната 
поп култура. По едно време 
между мен и екрана започна да 
прехвърча молец. Не от онези, 
ситните, златистите, които 
ни съсипват вълнените дрехи, а 
по-едричък, кафеникав, каквито 
периодично изпълваха кухнята 
и при късмет откривах щаба 
им в кутия с брашно или нишес-
те. Има периоди, в които те 
се превръщат в напаст, крият 
умело леговищата си и дори 
щателната проверка не ми раз-
крива къде и защо се пръкват. 
После, някак от само себе си, 
размножителната им актив-
ност стихва и аз забравям за 
тях. До някоя подобна вечер, в 
която екземпляр като този ми 
напомня колко са нахални. 

Може би влизат през отво-
рената балконска врата. Или 
пък – подобно на спящи клетки 
– си кротуват в апартамента, 
додето някой по-нетърпелив 
решава да разкърши крилца и 
да ме подразни. Зарязах екрана 

Да убиеш молец
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Верният тон на 
хубавите книги
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Класации август  

ново остава нагоре надолу връща се

художествена литература

аз преди теб
джоджо мойс
хермес

след теб
джоджо мойс
хермес

дневник от  
панелните блокове
никола Крумов
пощенска кутия  
за приказки

вила в сицилия
розана лей
софт прес

Барселона гореща  
като шоколад
Каре сантос
Smart Books

английският шпионин
даниъл силва
хермес

абсолютна памет
дейвид балдачи
обсидиан

собственост  
на благородница
даниел стийл
бард

вещицата
венета райкова
Enthusiast

През онази нощ
джули джеймс
ибис

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1495 
лв.

1900 
лв.

1699 
лв.

1500 
лв.

1290 
лв.

1595 
лв.

1800 
лв.

1799 
лв.

1000 
лв.

1595 
лв.

нехудожествена литература

изкуството на войната
сун дзъ
хеликон

самолечение  
с Пайда ладжин 
хончи Шао
КинезиологиЯ бг

отвъд играта  
(ново преработено и 
допълнено издание)
иво иванов
вакон

кривата на щастието:  
за спорта, вселената  
и всичко останало
иво иванов
вакон

нови 101 отбивки (идеи 
за пътешествия до малко 
познати места в България)
иван михалев
сиела

черво с чар
джулия ендерс
Колибри

корените на омразата. 
моята истина за исляма 
ориана Фалачи
сиела

винаги има надежда.  
150 притчи за  
изкуството на живота
съставител Калина  
петрова, гнездото

Подсъзнанието  
може всичко   
(ново допълнено издание)
джон Кехоу
инфодар

илън мъск: PayPal, Tesla, 
spaceX и походът към 
невероятното бъдеще
ашли ванс
Кръгозор

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

595 
лв.

2000 
лв.

1600 
лв.

1600 
лв.

 
лв.

1690 
лв.

1500
лв.

1900 
лв.

1400 
лв.

1299 
лв.

2500 
лв.

между фентъзи  
и реалност

жанрът на  „друговремец“ 

е спорен, в него се преплитат  

исторически роман, фантасти-

ка и фентъзи. Книгата носи духа 

на отминала епоха - историята 

започва в 1945 г., но внезапно 

ни прехвърля в бурните вре-

мена на 1743 г. насред дивите 

Шотландски планински райони. в 

случая пътуването във време-

то свързваме с фантастиката. 

от друга страна, се сблъскваме 

с вярвания за вещици, друиди 

и водни духове типични за 

фентъзи. въпреки това „друго-

времец“ някак остава част от 

реалността.

обемът на тази книга е 

плашещ, но успеете ли да пре-

възмогнете предразсъдъците 

си, не мисля, че ще съжалявате. 

диана габалдон е невероятен 

писател, съумява да въплъти 

духа на цяла епоха в своите 

книги. от страниците им 

можете да доловите уханието 

на свежия  планински въздух 

на някога дивата и необятна 

Шотландия. няма как да не се 

влюбите в героите, толкова 

истински: образът на джейми 

ще се отпечата в съзнанието 

ви – ще го обикнете, ще тръп-

нете за съдбата на Клеър и ще 

ненавиждате джак рандал. 

сюжетът на „друговремец“ 

е непознат, затрогващ... на мо-

менти ще ви кара да се смеете, 

а в други да тъжите. насладете 

се на завидните белетристични 

умения, с които диана габалдон 

ни позволява да се потопим в 

един почти напълно непознат  

свят.

мария-десислава 
ЩиПлийска,  
хелиКон славейКов

К н и ж а рЯ т 
препоръчва
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 Класации август

ново остава нагоре надолу връща се

елеКтронни Книги

шейхът
едит хъл
Millenium 

дългия път
Юджийн джейк
евгения георгиева

е на квадрат
пам граут
софтпрес

Безсрочен договор
Юджийн джейк
евгения георгиева

силата на разума
ориана Фалачи
издателска къща маК

йордан радичков.  
дума, разказ и тъга 
инна пелева
просвета

между две души
марион дели
Millenium

аз още броя дните
георги бърдаров
сиела

Български загадки
григор николов
сиела

Тишина през октомври
йенс Кристиан 
грьондал
Колибри

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

500 
лв.

500
лв.

840 
лв.

900 
лв.

1100 
лв.

400 
лв.

595 
лв.

990 
лв.

800 
лв.

990 
лв.

Книга, която те 
покрива с белези

рю мураками – един 

откровен до болка ексцентрик, 

който с разголените души и 

тела на героите си скандализира 

Япония, е впил пръсти в мозъка 

ми. почти като болест е... в 

началото си мислиш, че силите 

няма да ти стигнат, за да го 

преглътнеш, но след това свик-

ваш с болката и дори започва да 

ти харесва, а накрая си обсебен 

от него. за да звуча повече 

като себе си, ще го кажа така: 

свършваш в усмирителна риза, 

в лудницата на рю-сан... 

това преживях с „децата от 

гаровия сейф“. това е една от 

най-влудяващите и пристрас-

тяващи книги, които съм 

чела. тъжна, смешна, иронична, 

саркастична, депресираща, 

объркваща. парад на лудост-

та. героите є са вманиачени, 

отхвърлени, луди, пристрас-

тени, неразбрани; мечтатели, 

жадуващи любов, съчувствие, 

щастие, отмъщение...

„и какво като е илюзия, 

знам, че виждам миражи... и 

какво от това? Какво като пия 

пясък вместо вода? до гуша 

ми е дош ло от вода, предпочи-

там да пия пясък – нека скърца 

между зъбите ми, нека дращи и 

разкървавява гърлото ми, ето, 

поглъщам изпълнения с досадна 

скука въздух и той ме задавя, 

повдига ми се от него, изпълва 

ме погнуса, скуката ми обгръща 

земната повърхност и изгаря, и 

изгаря на слънцето...“ 

след като си прочел тази 

книга, си целият покрит с 

белези...

мариеТа иванова, 
хелиКон русе

1500 
лв.

тийн Книги

малкият принц
антоан дьо  
сент екзюпери
софтпрес

Warcraft. дуротан
Кристи голдън
сиела

1

10

499 
лв.

1200 
лв.

6 Хари Потър и 
философският камък
дж. К. роулинг
егмонт

1990
лв.

minecraft: книга за 
тайните на оцеляването
стефани милтън
егмонт

4

990 
лв.

дневникът на един 
дръндьо: двама са 
малко, трима са много
джеф Кини
дуодизайн

5

1290 
лв.

2 soy luna / аз съм луна.
началото на лятото 
егмонт

699 
лв.

3 Пърси джаксън и 
боговете на олимп кн.1: 
Похитителят на мълнии
рик риърдън
егмонт 1290 

лв.

girl online на турне с 
рокбожественярското 
момче
зоуи съг
Кръгозор

7

1400 
лв.

Българ: книга-игра 3 
- междузвезден 
унищожител
неделчо богданов
сиела

8

1390 
лв.

Бабата бандит
дейвид уолямс
дуодизайн

9

1490 
лв.

К н и ж а рЯ т 
препоръчва
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Класации август  

българсКа художествена литература

дневник от  
панелните блокове
никола Крумов
пощенска кутия  
за приказки

вещицата
венета райкова
Enthusiast 

аз още броя дните
георги бърдаров
сиела

чудомир събрани произве-
дения; Т.1: стихотворения. 
разкази. фейлетони
чудомир
рамита

Президентът.  
роман-утопия
димитър недков
захарий стоянов  

калуня-каля  
луксозно издание
георги божинов
хермес

самодива
Краси зуркова
егмонт

Бяло сладко
димитър Шумналиев
Колибри 

антихрист
мартин ралчевски
хермес

Щъркелите и планината
мирослав пенков
сиела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1000
лв.

1490
лв.

2000
лв.

1495 
лв.

1790
лв.

1995
лв.

1200 
лв.

1295
лв.

1400
лв.

1500 
лв.

Приятелите на книгата 
вече имат нов уютен и 

пълен с книжни съкровища дом 
в центъра на София. Врати 
отвори шестата книжарница 
на „Хеликон” в София – на 
улица „Съборна” No 5, на 
мястото на досегашния клон 
на „Райфайзенбанк”. Това е 22-
рата книжарница на веригата в 
страната.

Преди няколко години в 
пресата излезе вдъхновяващата 
новина, че в Лондон, поради 
все по-дигитализиращите 
се банкови операции и 
намаляващата нужда от големи 
помещения, някои банки се 
превръщат в книжарници. 
Ето че това се случва и у нас. 
Цифрите се отдръпват, за да 
сторят място на буквите.

„Хеликон Съборна” посреща 
клиентите си на площ от над 
200 квадратни метра и два 
етажа, пълни с литературни 
съкровища. Книжарницата 
работи всеки 

ден от 9:30 до 20:30, като само 
в неделя приема клиенти от 
10:00 ч. Един от най-опитните 
управители в „Хеликон” - 
Светлана Димова оглавява 
знаещ и ентусиазиран екип, в 
който влизат изпитани кадри 

като Маргарита Янова 
и Василена Крумова, 
натрупалите вече 
известен стаж Амелия 
Илиева и Кристиан 
Александров и 
отзивчивите „зайци" 
Димитър Димитров, 
Деница Кръстева, 
Севда Младенова и 
Нели Велева. През 
първите седмици им 
помага и „дяланият 
камък” Елена 
Бойчинова от сайта 

„Хеликон Съборна” „Хеликон Съборна” 
от месец посреща клиенти
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Лира.бг - с опит, познания и 
енергия. Те се грижат за това, 
всеки, влязъл в книжарницата, 
да получи най-подходящото за 
себе си или за подарък томче. Не 
са забравени и любителите на 
електронни книги, които могат 
да намерят различни видове 
четци, както и почитателите 
на бордови игри и всякакви 
книжни аксесоари.

Улица „Съборна” e може 
би една от най-известните в 
София, защото тук се намираше 
сградата на американското 
посолство, спомня си 
историкът и журналист 
Мариана Първанова. Навремето 
това е било търговското 
сърце на столицата с най-
луксозните магазини – слава, 
която отново бе донякъде 
възродена след 10 ноември с 
настаняването на известни 
марки бутици в бившата 
сграда на „Детмаг”. Преди 9 
септември 1944 г. тук са били 
модните шивашки салони на 
Клайн и на Ангел Буюклийски, 
известният магазин за дамско 
вносно бельо на Полицер, 
продавачките на дамски шапки 
Елена Теодорова, Анна Щарк и 
Естер Коен. По протежение на 
улицата се редували още скъпи 
бижутерийни магазини, дамски 

и мъжки фризьорски салони, 
тапицерски и декораторски 
ателиета. 

 В далечното минало ул. 
„Съборна” е била известна 
преди всичко с две сгради – 
кръчмата „Червен рак”, която 
се намирала на мястото на 
днешната сграда на БНБ (на 
ъгъла с ул. „Княз Александър I”), 
и с представителния хотел 
„Континентал” (на ъгъла на 
ул.„Съборна” и ул.„Леге”), в 
който били настанени гостите 

за сватбата на цар Борис III и 
царица Йоанна Савойска. Днес 
четириетажната сграда на арх. 
Наум Торбов не съществува, 
защото е разрушена от 
бомбардировките по време на 
Втората световна война. На 
отсрещния ъгъл обаче още може 
да се любуваме на великолепната 
сграда на арх. Киро Маричков, 
която била построена като 
хотел „Империал”. Срещу 
Археологическия институт с 
музей при БАН има още една 
интересна сграда, разположена 
на ъгъла на ул. „Съборна” и ул. 
„Леге”. Тя се е наричала „доходна 
сграда на Пипев” (зет на братя 
Прошек, построили бирената 
фабрика срещу днешната сграда 
на БНТ), в която сега има 
офиси. 

Кой казва, че материята 
смачквала духа? Ето – днес 
на тази култова улица 
вече има и книжарница на 
„Хеликон”! Заради ключовото 
си местоположение, 
непосредствено до сградата на 
президентството, Народния 
театър и жълтите павета, 
тя обещава да се превърне 
не само в място за културен 
отдих на работещите в 
„софийското сити”, но и 
в любима дестинация за 

чуждестранните гости на 
столицата и туристи. За тях, 
разбира се, а и за всички, които 
предпочитат да четат на 
други езици, е предвидено голямо 
разнообразие от чуждоезична 
литература. Доказателство за 
това е, че първата книга, купена 
от немскоговорящи туристи, 
е Библията. Веднага след това 
пък две френски момчета – 
колекционери се сдобиват с 
копие на „Малкият принц”. 
Търсят се фототипни издания 
и карти на София и България, 
нещо от историята ни, дори 
от литературата, където, уви, 
предлагането е скромно – засега 
само Людмила Филипова и 
Михаил Вешим.  

Радостното е, че много 
от верните клиенти на 
„Хеликон” минават специално 
да поздравят екипа на новата 
книжарница и да му пожелаят 
успех. Други пък са благодарни, 
че книгите са все по-близо до 
тях.

Макар и съвсем млада, 
книжарницата вече трупа 
и забавен фолклор, какъвто 
по-възрастните ´ посестрими 
притежават в завидни 
количества. В обедната почивка 
елегантна, очевидно прегладняла 
дама, пита дали тук се предлага 
промочипс. Друг клиент учтиво 
е подканен да си остави кафето 
в клетките за багаж. На което 
той отвръща: „Не, благодаря, 
имам фобия от плюене в 
кафето ми!”

Екипът на книжарницата е 
обучен като стюардесите във 
въздухоплаването – да е мил, 
любезен, готов да помогне на 
всекиго, но при нужда и твърд. 
Важното е полетът сред 
книгите да бъде комфортен 
и пътниците да останат 
доволни. Така че, приятели 
на „Хеликон”, изпълнявайте 
инструкциите му и използвайте 
познанията му. Той винаги ще 
бъде на ваше разположение и ще 
ви очаква отново и отново 
на борда за нови чудесни 
пътешествия!

„Хеликон Съборна” „Хеликон Съборна” 
от месец посреща клиенти
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нови заглавия  www.helikon.bg

хроника на една 
предизвестена смърт
Габриел Гарсия 
Маркес
изд.: Лъчезар Минчев
брой стр.: 112
цена: 15.00

двама души
А. А. Милн
изд.: Книгомания
брой стр.: 328
цена: 15.00

Пролетта  
на варварите
Йонас Люшер
изд.: Колибри
брой стр.: 160
цена: 12.00

Градината  
на боговете
Джералд Даръл
изд.: Колибри
брой стр.: 280
цена: 15.00

един от нас спи
Йосефине Клоугарт
изд.: Персей
брой стр.: 256
цена: 12.00

Останалата част  
от техния живот
Жан-Пол Дидиелоран
изд.: Ера
брой стр.: 200
цена: 12.99

Срещу изкуството
Томас Еспедал
изд.: Персей
брой стр.: 160
цена: 7.00

Безименна  
лунна соната
Давор Стояновски
изд.: Изида
брой стр.: 384
цена: 15.00

Съпругът на Джули Баренсън ´ 
оставя два неочаквани подаръка 

преди ненавременната си смърт – 
кученце, което да я пази, и обещанието, 
че винаги ще бди над нея…

Четири години по-късно 
29-годишната Джули се отскубва от 
скръбта и е емоционално готова да 
се впусне в търсене на нова връзка. 
Елегантният Ричард Франклин 
привлича вниманието ´ с лешниковите 
си очи, красивата си усмивка и 
перфектния си тен. Той се отнася с нея 
като с принцеса, но Джули постепенно 
осъзнава, че има чувства към здраво 
стъпилия на земята Майк Харис – най-
добрият приятел на съпруга ´.

Ала съдбата е подготвила още 
изпитания за младата жена. И вместо 

да изпита щастието отново, съвсем 
скоро Джули се оказва в опасност и 
трябва да се бори за живота си.

С „Никога не си сама” Никълъс 
Спаркс отново ще трогне 
читателите с емоционална 
история за силата на вярата 
и любовта, които могат да 
ни спасят и в най-критичните 
моменти. Автор е на 
бестселърите „Нощи в Роданте”, 
„С дъх на канела”, „Последна песен”, 
„Моят път към теб”, „Най-дългото 
пътуване”,  „Изборът”, „Виж ме”.

Нова книга в набиращия скорост 
импринт „Сиела teen” ще стопли 

сърцата на всички, които още помнят 
какво е да си тийнейджър и да се 
справяш с предизвикателства, далеч 
надхвърлящи възможностите на 
годините ти.

В същината си „Ще бъда до теб” 
е книга за любовта. Но подобно на 
„Баба праща поздрави и се извинява” не 
романтичната любов е в центъра на 
сюжета, а кръвната. 17-годишният Сам 
е поел грижата за по-малкия си брат, 
който е аутист. Бащата е престъпник 
с болен ум и децата са принудени да 

оцеляват под непрестанния домашен 
тормоз. До деня, в който увлеченият 
по китарата Сам среща случайно Емили 
– самата тя тъкмо е претърпяла пълно 
фиаско по време на солово изпълнение в 
училищна музикална програма. (Емили пее 
песента I`ll Be There, дала и заглавието 
на романа.) След като между двамата 
тийнейджъри бързо пламват чувства, 
родителите на момичето приемат 
двамата братя като родни деца и ги 
даряват с най-естественото – чиста 
родителска обич. Някой обаче ще развали 
безоблачното щастие и ще запрати Сам 
и Ридъл на поредното изпитание.

Завладяваща история за силата 
на вярата и любовта

Никога не си сама
Никълъс Спарк

изд. “Ера”
304 стр., 15 лв.

Роман за човечността  
и изпитанията пред нея

Ще бъда до теб
Холи Голдбърг Слоун
изд. “Сиела”
376 стр., 13,90 лв.
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Катастрофа...
Любов! Романс... Но с 

кого? Човек или ангел?
Забрава... Сън или реалност?
Коя съм аз? Кой е той? Кои 

сме ние?
Какво следва...
Това е новата приказка, 

която искам да ти разкажа. 
Не приемай нищо за истина, 
ако душата ти не откликва! 
Просто се забавлявай с 
историята, сглобена от 
парченца житейски случки в 
пъзела, който ти предлагам. 
Нека всеки вземе от книгата 

само онова, от което има 
нужда.

И не забравяй, ти никога не 
си сам.

Всичко, което те заобикаля, 
е плод на избора, който правиш 
във всяка житейска ситуация, 
и е уникално също като теб 
и пътя, който си избрал да 
следваш.

Внимание!

Тази книга не е за теб! Тя е за 
душата ти, която иска да си 
спомни. Не посягай към нея, ако 
не си готов!

Предупреден си! Изборът е 
твой...

докосване
Оура Лов

изд. “Бард”
448 стр., 16.99 лв.

Книга за душата ти

оставете се ангелите да ви водят
– За какво докосване разказва твоята 

книга?
То е едно тайнствено, нежно, феерично, 

ангелско докосване от невидимия свят. 
Докосване от ангели. 

– Как „Докосване” надгражда 
„Пчелата”?

Ако в „Пчелата” героите Рая и Оуз 
търсят себе си и се оглеждат един в друг, 
то тук, в „Докосване”, Ани и Виктор 
вече се свързват със света на ангелите. 
В „Пчелата” главните герои преминават 
през времето и пространството, за 
да разбират идеята за вечната душа и 
причината да се срещнат след много 
инкарнации, както и да си отговорят 
на въпроса, който всеки си задава: „ Кой 
всъщност съм аз?”. В „Докосване” Ани и 
Виктор също търсят себе си – единият 
обикаляйки света, изоставяйки снобския 
си живот, а другият – потапяйки се в 
дълбините на духовното и накрая успяват 
да изградят стабилна връзка със своето 
висше Аз. Те се чувстват вече цялостни 
сами по себе си и не търсят 
любовта навън, а просто я 
излъчват. Затова и успяват да се 
вдигнат на онази вибрация, която 
ги свързва с ангелите. Успели да се 
свържат с тях, героите осъзнават, 
че именно те са ги събрали заедно, 
отвели са ги на вълшебни места, 
едно от които е България. Тук вече 
всеки поема мисията на душата си 
като път на собствено израстване. 
Те се отдават на творчески 
проекти и осъзнато работят 
върху трайното установяване 
на радостта като светоусещане, 
а любовта е неизменна част от 
живота им. Ани и Виктор завършват 
подготовката си като бъдещи родители 
на новото поколение деца. Тяхната 
чувствителност ги свързва с онзи свят 
на чудеса, в който живеят ангелите. А 
България е любима тяхна дестинация. 

– Защо при катастрофа става 
срещата им?

Душите се познават преди да се 
срещнат телата им. Ани разпознава 
душата на Виктор от предходна 
инкарнация, но не е успяла да изживее 
любовта си с него. Тя е чувствителна 

млада жена, която се оставя на 
интуицията да я води и така се свързва 
с майката на главния герой. От разказа 
на личния му шофьор разбира, че той е 
плейбой и живее единствено за работата 
си. В нормална ситуация тя няма как да 
се запознае с него или поне да го разпознае 
като сродна душа, но ангелите са 

около нас и ни водят. Трудното в 
ситуацията е, че Ани не разбира до 
последно кой всъщност е Виктор, 
защото един ангел му помага да оцелее след 
катастрофата и изненадващо бързо да 
се възстанови. Тя се влюбва в ангелската 
харизма на героя и е трайно омагьосана. 
Това отключва женската ´ природа, 
която тя от дълги години подтиска. 
Помагат ´ също уроците на една местна 
лечителка от остров Бора – Бора, за 
която невидимият свят не е празен и тя 
свободно комуникира с ангели. 

Двамата герои са много различни 
като стандарт на живот и това прави 
връзката им сложна. Всеки сам търси път 
към себе си, борейки се със собствените 
си страхове и чак след това осъзнато 
решават да заживеят заедно. 

– Не е ли ангелът една чисто 
психическа проекция? 

В никакъв случай. Ангелите са огромна 
енергия, която съществува. Тук логиката 
не върви и няма как да обясня накратко 
тяхната ангелска структура. Но факт 
е, че присъстват във всяка религия и се 
споменават във всяка свещена книга. Ако 
се настроим на тяхната вълна, можем 
да разберем много за себе си. Когато съм 
притеснена, те ме успокояват. Ако ми 
е самотно, ми дават утехата, че не съм 
сама. Когато ми е тъжно, осъзнавам, че 
трябва да променя вибрациите си, за да 
не ги отпъждам от себе си. Вслушвайки 
се в тихия им гласец, ще чуем как ни 
пращат сигнали. Аз буквално съм виждала 

ангелски облаци, които се образуват на 
небето. Научила съм се да следя знаците, 
които ми оставят. Често, когато се 
отпуснете и просто се разхождате, 

без да определяте някакъв маршрут, се 
озовавате на места, които се оказват 

ключови в живота ви. Ще се озовете в 
точното време някъде, където може да 
сте повикани да помогнете на човек в 
нужда. Може да се запознаете с хора, които 
след време ще са важни за вас. Оставете се 
ангелите да ви водят и следете знаците. 
Бъдете отворени за всяка изненада, която 
ви очаква. 

Р ади Тишелова (с творчески псев-
доним Оура Лов) е рейки мастер, 

учител по прана и енергийно лечение към 
института за вътрешни науки - Ав-
стрия, създател на собствена система 
за скулптиране на тялото. Първият ù 
роман „Пчелата“ пожъна касов успех, а 
„Докосване“, изпълнен с мистични проек-
ции и практически техники за медита-
ция, действа терапевтично.     

Интервю на 
Людмила Еленкова

Цялото интервю четете в Лира.бг 
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Предателства. 
разкази за война  
и страст
Йосип Новакович
изд.: ICU
брой стр.: 280
цена: 15.00

Не чакай слънцето 
да залезе. 
Политически 
роман
Ева Кантуркова
изд.: Ерго
брой стр.: 286
цена: 14.00

Смъртта кара ауди
Кристиан Банг Фос
изд.: Прозорец
брой стр.: 200
цена: 12.00

всяка събота  
по същото време
Кемпър Донован
изд.: Кръгозор
брой стр.: 336
цена: 16.00

Ще бъда до теб
Холи Голдбърг Слоун
изд.: Сиела
брой стр.: 375
цена: 13.90

кръгът
Дейв Егърс
изд.: Жанет-45
брой стр.: 482
цена: 16.00

верижна реакция
Симон Елкелес
изд.: Ибис
брой стр.: 288
цена: 12.90

Огнената звезда
Кн. 1 от трилогията  
“Пазителите”
Нора Робъртс
изд.: Хермес
брой стр.: 320
цена: 14.95

Голямата мерил Стрийп

винаги тя:  
Мерил Стрийп
Майкъл Шуман
изд. “Бард”
312 стр., 19.99 лв.

✗  „Ако имате мозък, сте 
длъжни да го използвате.“

✗  „Младите жени не 
трябва да се притесняват 
толкова много за теглото 
си. Момичетата прекарват 
твърде много време в притес-
нения покрай това. Има много 
по-важни неща за мислене. На 
младите мъже, а също и жени, 
ще кажа, че това, което ви 
прави различни и странни, е 
вашата сила. Всеки иска да из-
глежда като изваден от калъп, 
но всъщност хората, които 
изглеждат различно, биват 
забелязвани. Преди мразех носа 
си. Вече не. Сега го приемам 
такъв, какъвто е.“

✗  „Да слушаш – това е всич-
ко. Да слушаш – това е цялата 
тайна. Преди и по време на ра-
бота, с децата си, със съпруга 
си, с майка си, с баща си… Това 

е всичко, защото така можеш 
да научиш всичко!“

✗  „Всичко, което ни прави 
щастливи, е много просто: лю-
бовта, сексът, храната. Всичко 
останало - властта, влияние-
то, силата - всички тези неща 
могат да вземат превес над 
това, което наистина си стру-
ва в живота. Но докато имаме 
какво да ядем и покрив над 
главата си, докато жизнените 
ни нужди са задоволени, това, 
което ни прави най-щастливи, 
е много просто.“

✗  „Моят съвет: не губете 
време да се тревожите за кожа-
та или теглото си. Развивайте 
способностите си, това, което 
ви е дадено на тази земя.“

✗  „Мисля, че трябва да 
намериш собствения си път. 
Собствените си правила. Всеки 
има собствено разбиране за 

себе си и на него трябва да 
разчита. В крайна сметка, 
важното е това, което изглеж-
да правилно за теб. Не това, 
което майка ви е казала. Не 
това, което една актриса ви 
казва. Не това, което някой си 
ни е казал, освен ако не е онова 
малко спокойно гласче вътре 
в нас.“

✗  „Трябва да приемете 
остаряването. Животът 
е скъпоценен и когато сте 
загубили много хора, тогава 
осъзнавате, че всеки ден е 
подарък.“

✗  „Винаги си спом-
ням думите на Катрин 
Деньов: „На определена 
възраст жената трябва 
да избира – или лицето, 
или фигурата“. Избрах 
лицето. А останалото… Седя 
върху останалата част.“

Портрет на една жена, една 
епоха и една професия: първата 

изчерпателна биография на Мерил 
Стрийп – „желязната лейди” на 
актьорското изкуство, номинирана за 
деветнайсет и спечелила три награди 
„Оскар”. 

През 1975 г. Мерил Стрийп завършва 
театралната академия в „Йейл” и търси 
своето място на нюйоркската театрална 
сцена. Още през първия си сезон в 
мегаполиса успява да привлече вниманието 
с участия в бродуейски пиеси, постановки 
на фестивала „Шекспир в парка” и 
номинация за награда „Тони”.

С увлекателността на роман „Винаги 
тя” разкрива пътя на млада жена, 
която открива любовта, феминизма и 
изумителния си талант, за да стигне 
до първите си звездни роли в „Ловецът 
на елени”, „Манхатън” и „Крамър срещу 
Крамър”.
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георги Данаилов

известен български писател, кинодрама-

тург и драматург. сред книгите му са „деца 

играят вън“, „при никого“, „убийството на 

моцарт“, „до чикаго и назад, сто години по-

късно“. пиеси и филмови сценарии: „хирурзи“, 

„похищение в черно“, „за къде пътувате?“, 

„а сега накъде?“„лагерът“. признание получа-

ва и с „Къща отвъд света“, „спомени за градския идиот“, „зимникът на 

рая“, „Към никъде“, „Цената на безсмислието“, „доколкото си спомням“ (в 

три части), „весела книга за българския народ“.

„легенда за сан микеле“ от аксел мунте

„малкият принц“  от антоан дьо сент-екзюпери

„Щастливият принц“ от оскар уайлд

„Тортила флет“ от джон стайнбек

„ако можеха да говорят“ от йордан йовков

„разкази“ от антон павлович чехов

„стихове“ от Константинос Кавафис

„чичовци“ от иван вазов

„стихове“ от димчо дебелянов

„Пиеси“ от уилям Шекспир

„стихове“ от пейо Яворов

Ърнест Хемингуей

някога той казал: „няма по-верен и лоя-

лен приятел от книгата“. през 1935 г. 

изброява за сп. „ескуайър“ списък с 

„приятелите“, които би предпочел „да 

прочете отново за първи път, вместо 

да получи милион долара“. ето ги:

„анна каренина“ от лев толстой

„Far away and long ago“ от уилям хенри хъдсън

„Буденброкови“ от томас ман

„Брулени хълмове“ от емили бронте

„мадам Бовари“ от гюстав Флобер

„война и мир“ от лев толстой

„Записки на ловеца“ от иван тургенев

„Братя карамазови“ от Ф. достоевски

„hail and Farewell“ от джордж огъстъс мур

„Приключенията на Хъкълбери фин“ от марк твен

„уайнсбърг, охайо“ от Шърууд андерсън

„кралица марго“ от александър дюма

„домът Телие“ от ги дьо мопасан

„червено и черно“ от стендал

„Пармският манастир“ от стендал

„дъблинчани“ от джеймс джойс

Читателски дневник

нови заглавия  www.helikon.bg

На орлови криле
Кен Фолет
изд.: Артлайн 
Студиос
брой стр.: 468
цена: 17.99

вендета: Операция 
в Сицилия
Ян Гиу
изд.: Персей
брой стр.: 320
цена: 12.99

Бавачката на ангели
Камила Лекберг
изд.: Колибри
брой стр.: 464
цена: 20.00

английският 
шпионин
Даниъл Силва
изд.: Хермес
брой стр.: 448
цена: 15.95

ангелите не 
оцеляват на леда
Александра 
Маринина
изд.: Хермес
брой стр.: 496
цена: 15.95

Гробна тишина
Арналдур 
Индридасон
изд.: Колибри
брой стр.: 328
цена: 16.00

Голата кралица
Александър Бушков
изд.: Персей
брой стр.: 352
цена: 14.99

Покварено сърце
Патриша Корнуел
изд.: Бард
брой стр.: 400
цена: 19.99

все повече денят ни се 

нуждае от друг тип исторически 

разказ, от опора в институци-

ите, от знание за миналото, 

от здрав разум. със „знакът 

на българина“ димитър недков 

вече показа смисъла на сим-

волика, обединяваща нацията. 

зачестилото присъствие на 

подобни автори в публичното 

пространство, впрочем, стана 

алтернатива на абдикиралия от 

отговорност политически елит. 

за него и обезверените хора е 

романът „президентът“ . утопи-

чен, но не невъзможен. Както не 

е мираж войната, в която сме 

въвлечени, противопоставянето 

на изтока и запада, глобалист-

ките сценарии за съсипването 

на националните държави. „ти 

обичаш ли българия?“ е големият 

въпрос на тази книга. търсим 

го в новото лице на представи-

телната власт, фигура, дарена с 

харизма и нюх, с мъжки характер. 

човек, тачещ традициите, целе-

устремен и принципен, осъзнал 

личното си несъвършенство 

пред вселенските закони, не 

позволил да бъде марионетка в 

ръцете на велики играчи. 

сюжетът преплита 

фундаментално познание и 

литературна фикция. бъдещият 

президент е представен като ар-

хеолог, споделящ ценностите на 

богомилите. преди падането на 

берлинската стена, младостта 

му го отвежда в Южна Франция, 

в древната крепост Каркасон, 

при техните приемници – ката-

рите, а колелото на историята 

го завърта към греховна любов 

с видна потомка на тамплиерски 

род. в наши дни изборът му 

за държавен глава преосмисля 

всички минали събития. 

тук спираме с четенето в 

стил индиана джоунс. днес, 

когато европа се разпада, няма 

място за политически авантю-

ри, а за единение на духовно ниво. 

дали ще разпознаем в романа 

опасна ерес или спасителна 

реконструкция на колективната 

памет, ще следваме българската 

следа в езотеричното християн-

ство, ще търсим масонски сим-

воли и сбъднати пророчества от 

преди 700 години, важно е едно 

– да не тръгваме към избирател-

ните урни като на кръстоносен 

поход. нека бъде с просветена 

мисъл и съдбовна мисия. същото 

очакваме от президента.

людмила еленкова 
радио „хелиКон“

исторически аналогии
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ССтотици, граничещи 
с хиляди, почитатели на 
четенето и спорта се 
стекоха в съботната лятна 
вечер на тричасовото шоу, 
което Верига книжарници 
„Хеликон” и Българската 
федерация на силовите 
атлети, с подкрепата на 
Община Несебър, организираха 
на северната крайбрежна 
алея в началото на провлака. 
Дългоочакваното събитие 
събра млади и стари жители 
на Несебър, чуждестранни 
гости и фенове на мъжката 
сила и литературата. Под 
девиза „ДА на книгите, НЕ 
на дрогата” се подписаха с 
присъствието си всички 
дошли – а бурните им 
аплодисменти дълго заглушава 
шума на морските вълни 
и стряскаха гларусите, 
прелитащи любопитно 
наоколо.

С топли думи към 
спортистите и приятелите 
на „Хеликон” се обърна г-н 
Златин Чаушев, началник 
отдел „Несебър – Световно 
наследство”. „Нека здравият 
дух и здравото тяло и 
занапред ни събират на 
такива чудесни празници на 
младостта и културата”, 
пожела той и предложи 
подобни инициативи да се 
превърнат в традиция.

Шестимата млади 
български състезатели по 
силов многобой – Кристиян 
Златков, Юрий Божанов 

– Божанката, Кристиян 
Йорданов, Тарек Щеуи, Иван 
Янакиев и 16-годишният Сашо, 
чието фамилно име бурните 
овации заглушиха, както и 
румънският им гост Рамон 
Касагранда – нетърпеливо 
чакаха стартовия сигнал. 
Първата дисциплина беше 
изключително впечатляваща 
– да се издърпа с голи ръце 
16-тонният, натъпкан с родни 
и чуждестранни бестселъри 
автобус-книжарница „Хеликон” 
на разстояние 25 метра. 
Стартът бе даден и един след 
друг юначагите впрегнаха на 
макс силите си и любовта към 
четенето, за да се справят с 
трудната задача. Публиката 
на живо се увери колко тежат 

добрите книги, особено 
когато са доставени в подобна 
уютна и функционална 
пътуваща книжарница. 
Впрочем, тя цяло лято е на 
тяхно разположение, както и 
посестримата ´ в Созопол.

Една след друга се заредиха 
останалите не по-малко 

трудни дисциплини – 
„Фермерска разходка” с два 
сто и десет килограмови 
„куфара” в ръце, 300 и 350 
килограмовите „кобилици”, 
особено когато върху тях 
седяха две красиви млади 
читателки, „Раменна щафета”, 
„Мъртва тяга с автомобил” 
и „Камъните на Атлас”, 
по-тежкият от които, объл 
като земното кълбо, само 
малко по-малък, трябваше да 
се повдигне и прехвърли през 
висока летва. Ободряващите 
викове на публиката не 
секваха, нови и нови зрители 
се редяха пред загражденията и 
подкрепяха четенето, силата 
и опълчването на дрогата. С 
изключително задоволство 
можем да съобщим, че нито 
една молекула наркотично 

„Хеликон” 
събра верни приятели 
на шоу в Несебър
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вещество не прехвръкна над 
отцепения район през тези 3 
вълнуващи часа.

Бургаската поетеса и, 
както се оказа, изключително 
сърцата водеща Елка 
Стоянова не само помагаше 
на титулярния водещ Яни, 
а и на моменти напълно го 
засенчваше. Нейните въпроси 
към доброволците, които 
задържаха вана с книги с 
изпънати напред ръце, караха 
едни от тях да се гордеят, 
а други да се сконфузват. 
„Колко книги прочетохте 
това лято?”, питаше ги 
тя неизменно и въпреки 
различно задоволителните 
отговори, всички получаваха 
подаръци – не само стекове с 
бира, което беше разбираемо 
предвид жегата, а и книги, 
което също бе разбираемо, 
особено за тези, които не 
бяха прочели много от тази 
толкова полезна стока. Оказа 
се, че най-малкият участник 
бе прочел най-много книги - и 
множеството заслужено го 
аплодира.

Гост на шоуто беше 
писателят и телевизионна 
звезда Иво Сиромахов. В 
характерния си ироничен 
и самоироничен стил, той 
развесели част от публиката 
с шегите си, друга част накара 
сериозно да се замисли, а 

трета – която предпочиташе 
технологиите – покани да си 
прави селфита с него и дори 
„каквото си поиска”. Не една 
и две интелигентни дами се 
възползваха от офертата му, 
додето съпругата на Иво, 
седнала скромно в храстите 
с книга на колене, учтиво се 
правеше, че не забелязва нищо.

Небето над Несебър се 
стъмни, задуха лек ободряващ 
бриз, а и спортисти, и публика 
не искаха да се разделят. 
Все пак и този момент 
настъпи. Председателят на 
спортната федерация Мирон 
Йорданов, самият той по 
образование български филолог 

и по презумпция приятел на 
книгите, който беше и главен 
рефер на състезанието, обяви 
победителите. Първо място 
зае Тарек Щеуи, второ – 
румънецът Рамон Касагранда, 
трети пък стана Кристиян 
Златков, един от най-добрите 
български състезатели, когото 
умората този път леко 
изтощи, но пък го зареди с 
амбиция да грабне първото 
място при следващото 
състезание.

Добромир Панайотов 
от „Хеликон” здраво 
стисна десниците на тежко 
дишащите мъже и им 
благодари от името на всички 

приятели на книгата. След 
това връчи купите и медалите 
на победителите, а на всички 
участници – щедри подаръци. 
И хартиени, и течни.

А гларусите още дълго 
кръжаха над литературно-
спортната арена и се чудеха 
дали да се запилеят навътре 
в морето или да вземат да 
клъвнат някоя и друга буква.

И ние бяхме там, три 
часа гледахме и се вълнувахме, 
и се веселихме, (не) пихме и 
(не) ядохме, поради което по 
брадата ни не тече и в устата 
ни не влезе. Но пък сърцата ни 
бяха пълни, а умът – доволен и 
предоволен!

„Хеликон” 

ДА
на книгите, 
НЕ
на дрогата

събра верни приятели 
на шоу в Несебър
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Съдружник  
по неволя
Нора Робъртс
изд.: Сиела
брой стр.: 220
цена: 9.99

Мило палаво 
момче
Кристина Лорен
изд.: Егмонт
брой стр.: 336
цена: 12.90

Сърца за разбиване
Али Новак
изд.: Ибис
брой стр.: 280
цена: 11.90

роклята
Софи Никълс
изд.: Сиела
брой стр.: 256
цена: 13.90

Барселона гореща 
като шоколад
Каре Сантос
изд.: Smart Books
брой стр.: 400
цена: 18.00

Собственост  
на благородница
Даниел Стийл
изд.: Бард
брой стр.: 288
цена: 16.99

Никога не си сама
Никълъс Спаркс
изд.: Ера
брой стр.: 304
цена: 15.00

амбиция и страст. 
хазартният живот 
на жозефин 
Бонапарт
Кейт Уилямс
изд.: Плеяда
брой стр.: 328
цена: 18.00

Едва ли ще е преувеличено, 
ако кажем, че днес идеята за 

разпадане на политически форми 
е по-реалистична и по-често 
наблюдавана в международен 
план, отколкото идеята за 
интеграция. Нещо повече, днес 
все повече откриваме, че колапс 
на политически тела протича 
най-често отвътре, по 
причини, заложени в тяхното 
собствено устройство, а не 
поради традиционни военни 
атаки отвън. Книгата е опит 
да бъде развита именно тази 
перспектива – на рисковете, 
които политически форми, 
най-вече държави, носят за 
собственото си разпадане.

Развити са пет профила на 
политически форми, които 
са примери на действителен 
или възможен колапс. Две от 
тях – СССР и Югославия – 
действително са изчезнали. 
Другите са носители на висок 
риск от дезинтерация. Русия 
е разгледана във връзка със 
СССР и като частично негово 
продължение. Една от формите 
– ЕС – не е държава, а голяма 
международна организация. 
Ето накратко и примерите 
на дезинтеграция, описани в 
книгата.

Съветският съюз е разгледан 
като екстатично имперско 
тяло с архаична неспособност 
да се помести в свои устойчиви 
граници. СССР не признава не 
само граници в международните 
отношения, а всевъзможни 
други граници като етнически, 
генетически, географски, 
природни в широк смисъл. 

Неговата експанзивна натура е 
продължена по един осъвременен 
начин от Русия.

Югославия е видяна като 
изначално ориентирана към своя 
колапс поради опита ´ да бъде 
многонационална федерация. 
Този проект е неуспешен и 
няма как да бъде инженерно 
изпълнен въпреки усилията 
на Тито. При една сериозна 
трансформация в структурата 
на международната среда 
липсващото условие на 
протофедералната кохезия 
отключва процеса на 
дезинтеграция. Нещо повече, 

в случая той протича по 
невиждан след Втората 
световна война самоубийствен 
начин.

Украйна е разбрана като 
изначално раздвоена. Тази 
представа съответства на 
нейното хилядолетно име като 
указващо място по границата, 
на края. Като изграждаща 
се по този начин, Украйна е 
съдбовно обвързана с онези 
позиции извън нея, които 
я виждат като свой край и 
граница, в частност Русия, но 
не само. Съответно на тази 
си историческа конституция, 
тя остава да живее като 
сдвоено политическо тяло. 
Днес Украйна отново изживява 
тази си раздвоеност по особено 
интензивен начин. Тя за пореден 
път в своята история е видяна 
като гранична зона на Русия, а не 
като независимо политическо 
тяло.

Македония е видяна по 
замисъл и произход като 
постоянно недовършено 
политическо тяло. Тя е 
вътрешно раздвоена между 
двете големи национални 
общности - славянската и 
албанската. Към това условие се 
добавя столетното разслояване 

на политическото тяло от 
характерните отношения на 
съседите. Македония, видяна 
отвън, е изначално оспорвана по 
директен политически начин. 
Днес тя продължава да изживява 
серии от кризи, които я 
разтърсват и застрашават 
съществуването ´. Най-солиден 
начин да бъде преодоляно 
това двойно условие би било 
включване на Македония в по-
мащабна политическа формация, 
каквато е ЕС, независимо от 
установените критерии за 
членство.

Европейският съюз 
не е политическо тяло в 
традиционен смисъл. Нещо 
повече, отсъства дефинитивна 
яснота какъв тип политическа 
форма е ЕС. В зависимост от 
това как ще бъде определена 
тя, ще се стигне и до различни 
отговори. Дали на ЕС се гледа 
като на недовършена федерация, 
конфедерация, постмодерна 
формация, тип имперско тяло, 
международна регионална 
организация или нещо друго, има 
съществено значение. И не само 
за констатации или прогнози 
за дезинтеграцията му, а и за 
възможни политики по редукция 
на екзистентни рискове.

Защо се разпадат 
държавите

атлантис. дезинтеграция  
на политически тела”
Стефан Попов
изд. “Обсидиан”
236 стр., твърда подвързия 15.00 лв.
мека подвързия 12.00 лв.
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Изследвания, проведени 
от група шотландски 

учени тази година, показва, 
че четенето на книги е 
един от най-ефективните 
немедикаментозни способи 
за лечение дори на тежки 
форми на депресия. В 
експеримента участвали две 
групи хора, страдащи от 
депресия. Общото количество 
участници било 2500 души. 
Доброволци от първата група 
получавали антидепресанти, 
а на другите била предписана 
библиотерапия – да четат 
книги. Изследването, 
продължило 4 месеца, показало, 

че от пациентите от първата 
група да се излекуват от 
депресията успели 40%, а от 
втората – 25%. Повторното 
изследване, проведено година 
по-късно, дало превес на 
втората група: по-ефективно 
се борели със заболяването си 
тези пациенти, които четeли 
книги. При това четенето се 
отразявало положително на 
пациенти с различна степен на 
депресивност.

Днес мнозина лекари са 
уверени, че четенето на 
книги е отлично лекарство 
не само срещу депресията, 
но и срещу безсънието и 

тревожните състояния, 
и позволява на човека да 
контролира емоциите си. 
Лекарят Пиер-Андре Бонне, 
автор на дисертация на тема 
библиотерапия, споделя: „Върху 
рецептата аз отпечатвам 
обложката на книгата, 
която препоръчвам, като 
по този начин комбинирам 
медикаментозното лечение 
и лечебното четене. При 
следващото посещение на 
пациента ние обсъждаме 
прочетеното. В повечето 
случаи болните откриват сами 
в книгите ключа към своето 
оздравяване.”

Резултати от нови научни изследвания: 
Четенето на книги лекува от болести

Ето още няколко факта за това защо четенето на книги  
е полезно за нашето здраве:

✗  Четенето подобрява паметта, разви-
ва мозъка и умствените способности. То е 
отлична тренировка за мозъка, като увеличава 
количеството нервни връзки за съхраняването 
на получената информация. Както показват 
изследванията , понижаването на умствената 
активност значително се забавя при хората, 
обичащи да четат.

✗  Предпазва от болестта на Алцхаймер. 
При четенето на книги мозъчната актив-
ност се увеличава, което влияе благотворно на 
състоянието на мозъка. Както казват учените, 
четенето на книги е универсален способ да се 
съхрани умът ни жив дори в старостта.

✗  Четенето намалява стреса. Нищо друго 
не спасява така ефективно от стрес, както 
четенето на хубава книга. Предишни изследва-
ния показват, че четенето не може да се сравни 
дори с разходката или със слушането на музика: 
само 6 минути четене снижават нивото на 

стреса с 2/3.
✗  Разочарованието и лошото настроение не 

са страшни за тези, които обичат да четат. 
Докато подтиснатите депресивни състояния 
и информационното пренапрежение са чести 
спътници на хората, свикнали да си почиват 
пред телевизора или компютъра.

✗  Четенето лекува безсънието. Четенето на 
книга на приглушена светлина ни помага да се 
успокоим и да се подготвим за сън.

✗  Четенето ни стимулира към спортуване. 
Установено е, че четящите хора са по-склонни 
да се занимават със спорт.

✗  Книгите за самопомощ ефективно борят 
депресията. Добавете четенето на книги в 
своя всекидневен работен график и сами ще се 
убедите в ползата от тази терапия. Хубавите 
книги ще ви подарят отлично настроение и вие 
ще поискате да ги прочетете още веднъж, за да 
откриете в тях нещо ново. 

лЮбопитни ФаКти 
за четенето. да четеШ – 
значи да останеШ млад!

■ максим горки четял със 
скорост 4000 думи в минута.

■ през XVII век никола де сер-
виера изобретява машина за ско-
ростно четене на книги: подобие 
на мелнично колело с поставки 
за книги вместо лопати, на 
които едновременно се слагали 
по няколко книги, разтворени на 
желаните страници.

■ томас едисон четял 
едновременно два-три реда, 
като запомнял цели страници 
благодарение на максималното 
си съсредоточаване.

■ при бързо четене очите се 
уморяват по-малко, отколкото 
при бавно.

■ 95% от хората четат много 
бавно – 180-220 думи в минута 
(1 страница за 1,5-2 минути).

■ нивото на възприемане при 
традиционното четене е 60 %, а 
при бързото – 80 %.

■ за 1 час очите на четящия са 
фиксирани в текста 57 минути, 
тоест, намират се в относите-
лен покой.

■ балзак е прочитал роман от 
200 страници за половин час.

■ при четенето очите на че-
тящия, следящи различни букви, 
предават различни изображения, 
а мозъкът ги обединява в една 
картина.

■ тренираният читател може 
безпроблемно да следи четири 
телевизионни предавания, прев-
ключвайки от едно на друго.

■ очите на човек със средни 
читателски навици се спират на 
един книжен ред 12-16 пъти, а на 
бързо четящия – 2-4 пъти.

■ на четящия човек не му е не-
обходима висококалорийна храна, 
за да се справи с тегобата на 
скучния живот. четящите хора 
са много по-малко податливи на 
свръхтегло.

■ при бавно четене се случват 
0,5-0,7 неоправдани връщания 
към прочетеното на един ред. 
при учениците те са 20, а при 
студентите – 15.

■ наполеон четял със скорост 
2000 думи в минута.

■ средностатистическият 
випускник от американски колеж 
прочита 5 книги през целия си 
оставащ живот.
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експрес 
“възкресение”
Стивън Романо
изд.: Бард
брой стр.: 448
цена: 19.99

вдовицата
Фиона Бартън
изд.: Enthusiast
брой стр.: 312
цена: 15.00

вещицата
Венета Райкова
изд.: Enthusiast
брой стр.: 344
цена: 15.00

Проклятието  
на златото
Стефан Кръстев
изд.: Бард
брой стр.: 320
цена: 17.99

5-те неща,  
които не можем  
да променим
Дейвид Ричо
изд.: Кибеа
брой стр.: 296
цена: 16.00

киберпсихология. 
Поведенчески 
аспекти
Д-р Астра Манасиева
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 212
цена: 13.00

Посланието  
на Лилит
Вилма Младенова
изд.: Асеневци
брой стр.: 104
цена: 10.00

докосване
Оура Лов
изд.: Бард
брой стр.: 448
цена: 16.99

Макар и написана преди 
2300 години, тази малка 

книга е актуална и до днес. 
В нея известният гръцки 
философ Теофраст описва 
тридесет типа отрицателни 
човешки характери. Книгата 
на Теофраст е неподвластна на 
времето включително и заради 
реалните човешки образи, 
представени в нея.

Гръцкият интелектуалец е 
роден през IVв.пр.Хр. в Ерезос, 
на о-в Лезбос. Рожденото му 
име е Тиртам, но той остава в 
историята с прякора Теофраст 
(божествено говорещ). Това 
име му е дадено от Аристотел 
заради умението му да се 
изразява  леко и изкусно.

Теофраст произхожда от 
заможно семейство, което 
искало да му осигури добро 
образование. След като 
учи в родния си град, той 
отива в Атина, където е 
слушател в т.нар. Академия 

на преподаванията, 
основана от Платон. В 
Академията авторът 
на „Характери” 
среща Аристотел. 
Теофраст става 
съратник на великия 
мислител и участва 
в основаването на 
Аристотеловата 

философска школа – 
т.нар. Ликейон. Самият 
Аристотел го определя 
за свой наследник и 
Теофраст е начело на 
Ликейона в продължение 
на 35 години.

Теофраст се отличавал 
с приветлив нрав и у него 
наистина съвпадали възгледи, 
характер и житейска практика. 
Съчиненията му следват 
системата на Аристотел 
и обхващат всички страни 
на знанието. Предполага се, 
че ученият е автор на над 
двеста съчинения. До нас 
обаче са достигнали само 
две цели съчинения – едното 
е по ботаника, а другото е 
„Характери”.

В „Характери” Теофраст 
пленява читателите със своя 
иронично реалистичен тон. 
Авторът ни представя хора 
от един напълно човешки 
свят, лишен от метафизика. 
Тази малка книга е изпълнена 
с подробности от 
живота на атиняните 
през IVв.пр.Хр. и е безценен 
извор за бита в полиса през 
този период. Характерни за 
съчинението на Теофраст са 
житейските подробности, 

частното, човешката 
индивидуалност, характерът 
като тип и неповторимост. 
Отрицателните човешки 
типове са представени с хумор 
и без морализаторстване. 
Морализмът на Теофраст е 
прикрит и скептично тънък. 
Както пише проф. Богданов в 
послеслова към съчинението, 
„Характери”-те на Теофраст са 

от ония значителни творби 
в световната литература, 
които имат и буквален смисъл.

Настоящата книга е 
четвърто, преработено 
издание. Преводът от 
старогръцки, бележките и 
послесловът са дело на проф. 
Богдан Богданов, един от 
най-добрите познавачи на 
старогръцката култура и 
литература. Видният учен 
напусна този свят през август 
тази година. Неговите преводи 

и научни трудове 
оставят ярка следа в 
културната история 

на България. 
Съчинението 

на Теофраст 
излиза в 
елитната 

библиотека 
„Извори” на 
издателство 
„Изток-Запад”, 

част от която са 
„Пир” на Платон, 
„Поетика” на 
Аристотел, „Към себе 
си” от Марк Аврелий, 
„Атинската държавна 
уредба. Лакедемонската 
държавна уредба” 
от Ксенофонт. 
Библиотечното 
оформление на кориците 
е дело на Деница 
Трифонова.

характери 
Теофраст
изд. “Изток-Запад”
88 стр., 10 лв.

Непреходните „Характери”  
на Теофраст с ново издание
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Амброаз е изключително отдаден на 
своята необичайна професия. Но тя 

често отблъсква жените, с които той 
се среща.

Красивата Манел е убедена, че не 
можеш да подхожаш към работата си 
безпристрастно и приема присърце 

проблемите на хората, за които се 
грижи. 

Двамата получават неочакван шанс да 
открият щастието, когато са въвлечени 
в необичайно пътуване към Женева „на 
борда” на луксозна… катафалка (колкото 
и невероятно да звучи). Изпъстрено 
със забавни премеждия и нелепи 
недоразумения, това пътешествие 
ще ги отведе по-далеч, отколкото са 
предполагали.

Деликатно, задълбочено и с хумор 
Жан-Пол Дидиелоран игражда ярка галерия 
от пълнокръвни и колоритни образи: 
недоверчивият старец, който оставя 
една и съща банкнота на най-невероятни 
места из къщата си с надеждата да 
уличи Манел в кражба; ексцентричната 
дама, запалена по бордови игри, която 
си „създава” нови думи и им измисля 
невероятни значения, сякаш цитирани 
от речник; двойката, която доказва, че 
голямата любов не може да е дребнава, но 
се крие в детайлите...

След успеха на „Четецът от влака в 
6:27” Дидиелоран затвърждава дарбата си 
да озарява с магия незабележимите „малки 
хора” от всекидневието. „Останалата 
част от техния живот” е модерна 
приказка, възраждаща ода за живота и 
любовта към хората.

Сгушено насред живописни планини, 
идиличното градче е съвременен 

рай... с изключение на електрическата 
ограда с бодлива тел, снайперистите, 
дебнещи денонощно 
от позициите си, и 
непрекъснатото следене, 
което не пропуска нито 
една дума или жест.

Никой от жителите 
не знае как е попаднал 
тук. Казва им се къде 
да работят, как да 
живеят и с кого да 
живеят. Някои вярват, 
че са мъртви. Други си 
мислят, че са попаднали 
в някакъв неразбираем 
експеримент. 
Всички тайно 
мечтаят да се 
махнат, но онези, 
които се осмеляват, 
ги чака ужасяваща 
изненада.

Итън Бърк е виждал света 
отвъд оградата. Той е шерифът 

и един от малцината, които знаят 
истината – че Уейуърд Пайнс не е 
просто обикновено градче. И че светът 
от другата страна на оградата е кошмар, 

надхвърлящ всякакво 
въображение.

Блейк Крауч е автор 
на над десет книги – 
трилъри и романи на 
ужасите, превърнали 
се в бестселъри. 
Много от творбите 
му, включително 
поредицата за Уейуърд 
Пайнс, са превърнати 
в телевизионни и 
широкоекранни филми.

Освен че е награждаван журналист 
на Washington Post и е един от най-

популярните и уважавани анализатори на 
Близкия изток и ЦРУ през последните 25 години, 
Дейвид Игнейшъс е автор и на наистина добри 
трилъри, които се хвалят с главозамайващи 
тиражи. Една от последните перли в короната 
от бестселъри на Игнейшъс е романът 
„Директорът”, на чиито страници са разказани 
страховете на ЦРУ в XXI век.

Авторитетни издания като Publishers Weekly 
и New York Times написаха положителни рецензии 
за романа, а комплименти за новата си книга 
Игнейшъс получи и от свои колеги:

директорът
Дейвид Игнейшъс
изд. “Сиела”
468 стр., 16,90 лв.

„мистър игнейшъс зарежда сюжета с широки 
познания по история, геополитика и национална 

сигурност, като в същото време читателят 
се запознава отблизо със занаята на неговите 

герои.“
Мичико Какутани, New York Times

„игнейшъс предлага на читателите още 
един задълбочен и информиращ поглед върху 

неща, които могат да се случат и след месец. 
Задължително четиво за шпионажа през XXi век.“

Booklist

„Поредният брилянтен трилър от властелина на 
международните машинации. Заблуда, измама 

и непочтеност – „директорът“ не ме пусна от 
хватката си до самия край! Заобичах тази книга!“

Брад Тор, автор на „Тайният орден”  
и „Черният списък”

„най-хубавото на „директорът“ е, че виждаме как 
игнейшъс сграбчва историята на американското 
разузнаване и я използва, за да разгадае нашето 

технологично бъдеще. Това е вашият шанс да 
надникнете в цру. изваян с майсторството 

на вътрешен човек, „директорът“ ви разкрива 
реални хора, реален шпионаж и реални заплахи за 

нашата национална сигурност.“
Брад Мелцър, автор на „Вътрешен кръг”  

и „Петият убиец”

Да срещнеш  
щастието в катафалка

Страховете 
на цРу 

в XXI век
Останалата част  
от техния живот 
Жан-Пол Дидиелоран
изд. “Ера”
200 стр. 12.99 лв.

Добре дошли в уейуърд 
Пайнс, население 461

уейуърд
Блейк Крауч
изд. “Бард”
368 стр., 17,99 лв.
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Тим адамс, The observer

Разговарях с Винъс Уилямс за разликите 
между нея и сестра ´ Серина. Тя се 

замисли за миг и каза през смях, че е въпрос 
на вдъхновение и труд: за Винъс, по-
голямата с година и три месеца сестра, 
всичко се получавало с лекота, но „малката” 
Серина трябвало здраво да се потруди, за 
да успее.

– Аз бях много добра от самото начало 
– казва Винъс с усмивка. – При Серина 
обаче не бе така. Като малка тя беше 
дребничка, прекалено слаба и ракетата бе 
твърде голяма за нея. Безнадежден случай. 
Започна да играе добре на около 15 години, 
достатъчно ранна възраст, тъй като все 
пак спечели Откритото първенство на 
САЩ две години по-късно, но в сравнение с 
мен се разви доста късно. – Винъс обобщи 
разликата между двете сестри накратко: 
– Аз бях тенисистката Винъс от самото 
начало.

На Серина обаче, както става ясно от 
автобиографията ´, е нужно доста време, 
докато се превърне в онази Серина, която 
познаваме днес. От книгата ´ научаваме как 
по-малката от двете най-известни сестри 
в света на тениса, излиза от сянката 
на „Ви”. Серина си спомня как веднъж я 
попитали колко титли от Големия шлем 
би спечелила, ако Винъс, най-голямата ´ 
съперничка, не стояла на пътя ´. Серина 
отговорила, че вероятно нямало 
да спечели нищо, защото Винъс я 
тласкала напред – най-голямото 
предимство в живота ´ било, че 
от съвсем малка знаела, че успее 
ли да победи сестра си, ще 
победи всеки.

По този начин Серина 
разбрала, че трябва да 
дава всичко от себе си, 
дори в най-тежките 
моменти. От самото 
начало на кариерата си тя 
си изградила навик да записва 
вдъхновяващи фрази в бележник, 
който държи в сака с ракетите. 
Някои от тези бележки приличат на 
послания от Мартин Лутър Кинг: „Не 
показвай емоциите си. Ти си чернокожа и 
можеш да понесеш всичко. Бъди издръжлива. 
Бъди упорита. Дръж главата си гордо 
изправена.” Или: „Бъди силна. Гордей се 
с цвета на кожата си. Сега е времето да 
блестиш. Бъди уверена. Те искат да те 

видят гневна. Гневи се, но не допускай те да 
го видят.”

В спорта расовите противоречия често 
са тема табу, но Серина заявява, че цветът 
на кожата ´ е неразделна част от имиджа ´ 
на корта. Когато двете с Винъс започват 
да жънат успехи, Ричард Уилямс казва, че 
дъщерите му са „пепеляшки от гетото, 
нахлули с гръм и трясък в снежнобелия свят 
на тениса”. Тази мисъл винаги е била много 
ценна за Серина.

Ричард Уилямс е важна фигура в 
спомените на Серина за детството ´, 
което от тригодишна възраст насетне 
протича във всекидневни тренировки 
на запуснати обществени кортове в 
Комптън, Лос Анджелис. Ричард, бивш 
фермер от Луизиана, планира тенис 
кариерата на дъщерите си от ранна 
възраст. Той казва, че завел семейството 
си в Комптън, за да „видят лично къде ще 
свършат, ако не се трудят и не завършат 
образованието си.” За това, както и за 

много други неща, Серина е признателна 
на баща си – въпреки всичките си титли 
и пари (тя е най-богатата спортистка в 
историята), тя твърди, че най-щастлива се 
чувствала, когато се качвала в раздрънкания 
семеен микробус при сместената между 
седалките количка за пазаруване, пълна с 
износени тенис топки.

Както най-щастливите ´ детски 
спомени са от Комптън, така и най-
тежките моменти в живота на Серина 
също започват на улиците на това 
предградие, където най-голямата ´ сестра, 
Йетунде, загива през 2003 г. в престрелка 
между банди, в която е замесен приятелят 
´. Макар да не описва подробно самия 
инцидент, Серина разказва искрено за 
дълбоката скръб, която я обзема. Споделя 
как постепенно губи всякаква мотивация 
да играе тенис, как прекарва твърде много 
време в магазина за понички край дома си и 
как през 2006 г., след поредица от контузии, 
единствената ´ физическа активност 
извън корта е „да обикаля магазините по 
Родео Драйв”. По това време тя е 139-та 
в световната ранглиста и е на път да се 

откаже от тениса.
Две неща я връщат 

обратно на пътя към върха: 
вярата ´ – семейство 
Уилямс са последователи 
на Свидетелите на Йехова 
(и като се има предвид 
историята им, как да не 
повярваме, че са богоизбрани?) 
– и пътуване до Африка, 
за да открие корените си, 
което я отвежда до робските 
замъци в Гана. Серина твърди, 
че това преживяване ´ помага 
да си възвърне гордостта и 
самочувствието и отново 
разпалва в нея невероятното 
желание за победа.

За съжаление няма как да 
се научите да изпълнявате 
мощни бекхенди само като 
прочетете тази книга, но в нея 
ще откриете фразите, с които 
Серина се мотивира за успех: 
„Задръж подаването си, задръж 
подаването си, задръж подаването 
си. Концентрирай се, концентрирай 
се, концентрирай се. Бъди уверена, 
бъди уверена, бъди уверена. Сервирай. 
Излизай на мрежата. Атакувай. Нанеси 

победния удар. Усмихвай се.”

автобиографията 
на кралицата  
на корта 
Серина уилямс

Пътят към победата
Серина Уилямс
изд.“Интенс”
288 стр.,16.95 лв.
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Тази книга на Яна Телер е ту 
забранявана, ту включвана 

в задължителната учебна 
програма по литература, 
ту награждавана с едни от 
най-престижните награди, ту 
отхвърляна като апологетика 
на крайния нихилизъм. Ние в 
издателството решихме, че 
трябва да я издадем на всяка 
цена.

защо
тази книга излиза  

на български
Защото „Нищо” е сред 

малкото романи, които се 
противопоставят на ескапизма 
и замазването на истинските 
проблеми във фентъзито, май 
напълно превзело младежката 
литература, заради войната, 
която – видима и невидима – 
се води сякаш навред, заради 
света, който се носи в някаква 
нравствена безтегловност 
и трябва много малко, за да 
се срутят всички морални 
бентове и на повърхността 
да избие садизмът, заради 
радикалния нихилизъм в 
книгата, който от ден на 
ден печели все повече сърца, 

изправени пред въпроса: а има 
ли нещо смисъл? Май НИЩО.

коя
е яна Телер

Родена е в Дания през 
1964 г., има германско и 
австрийско потекло, завършила 
е макроикономика, години 
наред живее като номад в 
Париж, Милано, Ню Йорк, 
работи по програми на ООН 
и Европейския съюз в Танзания, 
Мозамбик, Бангладеш. Творец 
с ясно изразена гражданска 
позиция. През 1995 г. напуска 
ООН, за да се посвети изцяло 
на писането. Сега живее ту 
в Елсинор, Източна Дания, 
ту в Берлин. Авторка е на 
„Островът на Один” (1999), 
съвременна северна сага за 
сблъсъка между различните 
политически и религиозни 
пристрастия, „Всичко, 
което ти липсва” 
(2004), за мястото 
на историята във 
войната и любовта, 
„Ела” (2008), 
екзистенциален 
роман за 
етиката в 
изкуството 
и любовта, и 
„Африкански 
пътища” 
(2013). 
Световна 
известност 
´ носи 
романът 
„Нищо” 
(2000), 
преведен 
на четири 
континента и 
на над 30 езика.

за какво
е „нищо“

Едно момче обявява на 
всеослушание, че нищо няма 
смисъл и в мига, когато нещо 
се ражда, то започва да умира, 
после напуска училище и като 
древните мъдреци се качва 
на едно дърво, откъдето 
проповядва своя нихилизъм. 
За да оборят доводите му, 
неговите съученици се заемат 
да правят „купчина смисъл” – 
на нея те трябва да сложат 
онова, което им е най-скъпо и 
важно. Тази наглед безобидна 
игра малко по малко загрубява 
и онова, което би трябвало 
да доказва жертвеност и 
безкористност, бързо се 
изражда в кървава жестокост. 
Наистина ли светът 

вече не се дели на добри и лоши, 
на светци и злодеи, наистина 
ли всеки от нас носи в себе си 
жилото на злото, наистина ли 
трябва толкова малко, за да се 
превърне човекът в освирепял 
хищник?

как
е написан „нищо“

Определян е като 
„Повелителят на мухите” 
на ХХI век, жанрово звучи 
като young adult литература, 
но всъщност е неин 
антипод, противоотрова 
за безбройните книжки с 
възхвала на безогледността в 
постигането на целите.

за кого
е романът „нищо“

За всеки, който се опълчва 
срещу насилието и търси 

смисъла. Смисъл няма – казва 
Яна Телер, - смисъла го 

създаваме ние.

нови заглавия  www.helikon.bg

кръстопът. Съдбата 
всеки ден ни дава
право на избор
Владимир Чеповой; 
Анна Яснач
изд.: Гнездото
брой стр.: 248
цена: 14.90

Безмълвните 
камъни
Даяна Купър
изд.: Аратрон
брой стр.: 288
цена: 15.00

Цар Симеон велики 
(893-927)
Рашо Рашев
изд.: Захарий 
Стоянов
брой стр.: 246
цена: 15.00

Цар Самуил
Георги Н. Николов
изд.: Захарий 
Стоянов
брой стр.: 224
цена: 15.00

Български ритуали 
за късмет
Лилия Старева
изд.: Труд
брой стр.: 392
цена: 14.99

Отвъд играта  
(Ново преработено 
и допълнено 
издание)
Иво Иванов
изд.: Вакон
брой стр.: 512
цена: 16.00

Състоянието на 
планетата 2016: 
Може ли един град 
да бъде устойчив?
Институт Уърлдуоч
изд.: Книжен тигър
брой стр.: 360
цена: 20.00

Програмиране  
с Java SE 8
Алексей Василев
изд.: Асеневци
брой стр.: 724
цена: 29.95

Смисъла го създаваме ние

Нищо
Яна Телер

изд. “Лабиринт”
164 стр., 13.90 лв.
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Червени кожени дивани, 
високи токчета, 

мускулести мъжки гърди и дълги 
женски бедра едва загатват 
какво ни очаква на страниците 
на новата еротична мания в 
съвременната художествена 
литература: „Прелъстена” на 
Мередит Уайлд.

Изпълненият с лишена от 
задръжки еротика роман на 
Мередит Уайлд завладя милиони 
хора по света още с излизането 
си през 2013 г., превръщайки 
се в абсолютен онлайн 
феномен чрез продажбата на 
впечатляващите над 1,2 млн. 
електронни книги. Очаквано 
книгата превзе и класациите за 
бестселъри на Ню Йорк таймс, 
Уолстрийт джърнъл, uSA Today 
и др. Сега предстои хитовият 
роман да завладее и българските 
класации!

Самоуверената отличничка 
Ерика Хатауей, която току-
що е завършила Харвардския 
университет, е твърдо 
решена да гради собствен 
бизнес в сферата на високите 
технологии. Ненадейно, на входа 
на скъп ресторант в Бостън, 
Ерика се сблъсква с невероятно 

сексапилен млад мъж, който 
грабва вниманието ´ на мига. 
Съвсем скоро момичето се 
убеждава, че на този свят 
няма нищо случайно, тъй като 
съдбата я среща отново с 
екзотичния красавец: Блейк 
Ландън. Този път обаче, 
срещата е по работа – 
докато амбициозната 
кокетка търси първия 
си инвеститор, 
неочаквано се 
натъква на 
мултимилионната 
компания, в която 
работи загадъчният 
младеж, а, за капак, 
нещата в голяма 
степен зависят именно 
от него. Сега Ерика се 
сблъсква с другото лице на 
Блейк – надменен, арогантен и 
подхождащ с пренебрежение към 
всички жени в бранша.

Дали това ще я отблъсне 
от него или ще засили още 
повече желанието ´ да го има? 
Кой от двамата ще се окаже 
здраво затиснат в капана 
на страстта? Може ли една 
съвременна жена да преглътне 
гордостта си за сметка на 

плътските желания и 
чувствата си? Дали наистина 
страстта премахва всички 
задръжки и променя хората, 
дори когато мрачна тайна от 
миналото изскача неочаквано?

Мнозина от нас все още помнят как 
преди години Стефани Майер превзе 

света на тийнейджърската литература със 
замах, поставяйки началото на дългогодишен 
култ към вампирите, върколаците и 
паранормалната романтика с поредицата 
„Здрач”. Историята на Бела и Едуард бързо 
намери своето продължение в още три 
световни бестселъра, преведени на над 
петдесет езика, и пет филмови блокбастъра. 
Сагата предизвика и лавина от фенфикшън 
във виртуалното пространство, като най-
популярният пример за подобно произведение 
е скандалният хитов роман на Е. Л. Джеймс 
„Петдесет нюанса сиво”.

Специалното юбилейно издание, наречено 
„Живот и смърт”, е подаръкът на Майер към 
всички фенове на поредицата, продължили 
да живеят с историята от „Здрач” през 
годините след нейното издаване. Романът 
преразказва оригиналния сюжет, но с една 
особеност – ролите на всички главни герои 
са разменени. Вместо Едуард читателите 

ще срещнат мистериозната Едит, а на 
мястото на Бела се появява срамежливият 
Бо.

„Често критикуват Бела, че постоянно 
´ се налага да бъде спасявана, че е типична 
девойка, изпаднала в беда. Винаги съм 
отговаряла на тези коментари, че тя е 
просто нормално човешко същество, 
заобиколено от супергерои и злодеи. Освен 
това я корят, че е твърде обсебена от 
Едуард, сякаш това е чисто женска черта. 
Винаги съм твърдяла, че не би имало значение 
дали човекът ще е мъж, а вампирът – жена. 
Историята не би се променила. Независимо 
кой от какъв пол е, „Здрач” ще си остане 
история за магията, могъщите чувства 
и лудостта на първата любов”, споделя 
авторката по повод специалното юбилейно 
издание.

живот и смърт
Стефани Майер
изд. “Егмонт”
960 стр., 24,90 лв.

Готови ли сте за 
предизвикателството „Прелъстена”?

Вампири, върколаци и романтика – 
„Здрач” отново е тук

Прелъстена 
Мередит Уайлд
изд. “Сиела”
240 стр., 13 лв.
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съответстващи 
на три месеца 

допълнително 
засилено изучаване на 

математика. Едно от най-
важните открития беше, 

че децата на родители, които 
имат фобия от математика, 
извличат дори по-големи ползи 
от останалите. Това поставя 
в перспектива всички скъпи 
образователни реформи, които 
правителствата размахват. 
Можем да постигнем дори 
още по-големи резултати с 
едно малко действие, което не 
коства почти нищо. Защото 
може да превърнем всеки 
родител в прекрасен учител по 
математика за собствените 
му деца. 

Как да се случи това? На 
първо място родителите 
трябва да подобрят 
образователната среда в 
дома си – това е мястото, 
където децата прекарват 
най-много време и имат най-
силна емоционална реакция 
към стимулация. Да създадат 
осведоменост за силата на 
родителското участие. 

Да промотират ранното 
математическо образование, 
както го правят с кърменето, 
обръщането на бебета по 
корем, четенето и всички 
останали добри родителски 
практики. 

Учителите също трябва 
да информират родителите 
за учебните планове по 
математика, за да могат 
те самите да подкрепят 
процеса на учене при децата. 
И не на последно място – да 
запознаят родителите със 
забавни и неформални начини 
за насърчаване на интереса към 
математиката в свободното 
време.

лора овърдеК и нейният 
съпруг джон са големи 

фенове на числата и логи-
ческите загадки. започват 

на шега да вмъкват задачки 
покрай приказките за лека 
нощ, които разказват на 
трите си деца, и скоро се 

ражда идеята за „матема-
тика за лека нощ“. за шест 

месеца уебсайтът www.
bedtimemath.org и фейсбук 
страницата им събират 

повече от 20 000 ентусиази-
рани последователи – роди-
тели, учители и директори. 

най-харесваните задачи и 
предизвикателства събират 

в три забавни книги. 
лора има бакалавърска 

степен по астрофизика от 
„принстън“ и магистърска 
степен по бизнес админи-

страция от „уортън“.

за автора

лора овърдек

В обществото ни 
постоянно се говори за 

проблемите на образованието. 
Размахваме статистики, 
които показват, че децата се 
справят все по-зле в сравнение 
с връстниците им от други 
държави по света, но изобщо 
не се замисляме, че решението 
на проблема е в собствените 
ни ръце. 

Изследванията показват, 
че родители с по-висок доход 
и по-добро образование 
са по-склонни да отделят 
време, за да четат на 
малките си деца. Така децата 
с четящи на глас родители 
чуват приблизително 30 
милиона думи повече от 
останалите, преди да 
навършат 3 години. Но дори 
високообразованите родители 
прилагат двоен стандарт 
спрямо математиката. Поне 
половината от тях четат 
на детето си приказка за лека 
нощ. Защо не го правят и с 
математиката?

Нашата култура вижда 
математиката като задача, 
а не като игра. Списъкът 
с бестеслъри на Amazon 
допълнително подчертава 
това твърдение – книжките 
за азбуката и четенето са 
забавни, пъстри, включват 
любимите на децата герои, а 
тези за математика са почти 
изцяло работни тетрадки. 
Какво послание изпраща това 
на децата за красотата на 
числата? А родителите, които 

избират пътя 
на най-малката 
съпротива и купуват 
книгите, които са най-
отгоре в класацията, влизат в 
омагьосан кръг, който повлича 
и следващите. Всъщност 
математиката включва 
разнообразни възможности за 
игра, но повечето възрастни я 
възприемат като задължение, 
вменявайки същото и на 
децата си. 

Това е една от причините 
за изумителните открития 
на Университета в Чикаго, 
посветени на „Математика 
за лека нощ”. Нашата идея е да 
представяме забавни истории 
от заобикалящия ни свят и 
свързани с тях математически 
проблеми, оформени по-
скоро като разговор между 
родителите и детето, а не 
като тест. В проучване на 
приблизително 600 семейства 
учените доказаха, че деца, 
използващи нашите продукти 
с родителите си поне два пъти 
седмично в рамките на една 
учебна година, придобиват 
математически умения, 

нови заглавия  www.helikon.bg

През погледа  
на фотографа
Майкъл Фриймън
изд.: White Wall Media
брой стр.: 192
цена: 32.00

Парченца от 
изгубената България 
1960-1990 г.
Георги Панамски
изд.: Джей Ей Ем Джи 
Букс
брой стр.: 0
цена: 16.00

Математически 
гении
изд.: Книгомания
брой стр.: 128
цена: 22.00

Черво с чар
Джулия Ендерс
изд.: Колибри
брой стр.: 304
цена: 15.00

Пътеводител  
в алтернативната 
медицина  
за лекари
Д-р Мел Боринс
изд.: Кибеа
брой стр.: 328
цена: 21.00

По следите  
на зехтина
Джули Ангъс
изд.: Gourmet Pou-
blishing
брой стр.: 408
цена: 21.00

дълголетието
Лидия Ковачева
изд.: Кибеа
брой стр.: 216
цена: 14.00

тайният език  
на бебетата
Трейси Хог;  
Мелинда Блау
изд.: Сиела
брой стр.: 322
цена: 17.90

Родителите са първите 
учители на детето

Математика  
за лека нощ
Лора Овърдек
изд. “Софтпрес”
96 стр., 9,99 лв.
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Помните ли мускетарската 
клетва – „един за всички, 

всички за един”? Близначките 
Мая и Моте също си имат 
своя – „една за двете, двете за 
една” и я спазват на живот и 
смърт. Е, с изключение на 
случаите, когато Мая не 
смята, че Моте е „равиола 
с горгондзола”, а Моте не се 
сърди на сестра си, защото е 
„ужасно предателски компир”.

Да имаш сестра, която на 

всичко отгоре ти е близначка, 
не е лесна работа. А когато 
майка ти е французойка и 
оперна певица, баща ти държи 
магазин за детски играчки, а 
леля ти е леко куку, щурите 
забавления са ти в кърпа 
вързани, дори ако не броим 
страстта на дядо ти към 
събирането на всякакви неща 
– от камъчета до костюми 
за голф. Със семейство 
Хуфнагелови няма начин да 
скучаеш. Няма начин и да не 
се заливаш от смях. Затова, 
ако имате нужда от хапче за 
добро настроение, новата 
поредица романи „Мая и Моте” 
на издателство „Фют” са на 
разположение. 

Поредицата е предназначена 
за деца между 8 и 12 години. 
И независимо от това, че 
двете главни героини са 

момичета, в никакъв случай 
не е типичното момичешко 
четиво. С внезапните обрати 
и неочакваните каши, в които 
се забъркват Мая и Моте, това 
са книги за пъстротата на 
детството – за фантазията, 
мечтите и лудориите, които 
всички сме преживявали. Но 
заедно с това са и книги за 
приятелството и верността, 
за семейството и за 
подкрепата, която то ти дава.

Забавните илюстрации на 
Нина Дулек допълват топлия 
текст на Антье Сцилат и 
правят четенето истинско 
удоволствие. И авторката, и 
художничката са добре познати 
на малките читатели не само в 
Германия. Зад гърба си и двете 
имат множество издадени 

книги и награди. Съвместната 
им работа по поредицата „Мая 
и Моте” малко напомня девиза 
на близначките – „една за двете, 
двете за една”. И резултатът 
наистина е впечатляващ. До 
края на годината ще излязат 
шест книги от поредицата.

антье сЦилат е родена в 
германия и като малка много 

обичала да лежи по гръб в 
тревата и да гледа самоле-

тите в небето. смята се за 
щастливка, че е изпълнила 

детската си мечта да пише 
книги. първите си разкази 

написала още на 8-годишна 
възраст, но после поела по 
съвсем различен професи-
онален път, докато на бял 

свят не се появил първият 
є син. днес антье сцилат 
е много успешен автор на 

книги за деца и тийнейджъри. 
живее в хановер заедно със 

съпруга си, четирите им 
деца и веселото си скромно 
семейство, което включва 
коне, кучета, зайци, златни 

рибки и, естествено,  
безброй книги.

за автора

нина дулеК рисува, откакто 
се помни. два пъти открили 

таланта є. първия път 
го направила началната є 

учителка, която мило я уве-
домила, че търговската дей-

ност в училище е забранена 
и се налага да преустанови 
продажбата на рисунките 

си сред съучениците си. 
след това я открил и един 

издател, който нямал нищо 
против търговската дей-

ност. оттогава нина дулек 
е илюстрирала многобройни 

детски книги за издател-
ства както в германия, така 

и в други държави. 

за художниКа

мая и моте, или мускетари 
по момичешки

нови заглавия  www.helikon.bg

Бабини деветини. 
развенчани 
митове и 
предразсъдъци
Майкъл Поуел
изд.: Книгомания
брой стр.: 128
цена: 12.00

а дали не е в 
12? епидемия от 
погрешни диагнози
Сали Пачолок; 
Джефри Стюарт
изд.: Кибеа
брой стр.: 392
цена: 18.00

уча се да готвя. 
книга за момичета
изд.: Фют
брой стр.: 64
цена: 8.90

уча се да готвя. 
книга за момчета
изд.: Фют
брой стр.: 64
цена: 8.90

кръговратът  
на живота:  
Сладки води
изд.: AlexSoft
брой стр.: 64
цена: 14.99

Математика за 
лека нощ: весело 
пътешествие 
в света на задачките
Лoра Овърдек
изд.: СофтПрес
брой стр.: 96
цена: 9.99

Плоският заек
Бардур Оскаршон
изд.: Дамян Яков
брой стр.: 36
цена: 4.00

енциклопедия  
за най-малките: 
Малки и големи 
котки
изд.: Фют
брой стр.: 16
цена: 9.90

Мая и Моте: 
Опашати истории
Аните Сцилат
изд. “Фют”
128 стр., 7.99 лв.

Мая и Моте: 
трима са много
Аните Сцилат
изд. “Фют”
128 стр., 7.99 лв.






