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КЛАСАЦИИ ДЕКЕМВРИ  

ново остава нагоре надолу връща се

Смисълът

РАЛИЦА МАРКОВА, 
ХЕЛИКОН СЪБОРНА

К Н И Ж А РЯ Т 
ПРЕПОРЪЧВА За книгите и хората

ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Сърце
Виктория Бешлийска
СофтПрес

Без план Б
Лий Чайлд
Обсидиан

Коледа в „Тифани“
Карън Суон
Сиела

Глина
Виктория Бешлийска
СофтПрес

Приказка
Ричард Бакман,
Стивън Кинг
Бард

Нашата Коледа
Съставител 
Захари Карабашлиев
Сиела

Времеубежище
Георги Господинов
Жанет-45

Заподозрени
Даниел Стийл
Бард

Пасиансът на 
архангелите
Мария Лалева
Книгомания

Където пеят  
раците
Дилия Оуенс
Лабиринт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2400 
лв.

2000 
лв.

1799 
лв.

1800 
лв.

1890 
лв.

1790 
лв.

2999 
лв.

1899 
лв.

2190 
лв.

2200 
лв.

Готов за победа 
(Игри на волята)
Ивелина Димитрова, 
Хенриета Илиева
A&T Publishing

Стефан Данаилов. 
Игра на живот
Георги Тошев
Книгомания

Четирите споразумения: 
Толтекска книга 
на мъдростта
Дон Мигел Руис
Кибеа

Да прецакаш дявола
Наполеон Хил
AMG Publishing

Богат татко,  
беден татко
Робърт Кийосаки
Анхира

Излекувай живота си
Луиз Хей
Кибеа

Атомни навици
Джеймс Клиър
Хермес

Три безсмъртни класики: 
Към себе си; Владетелят; 
Изкуството на войната
Хеликон

3

4

5

6

7

8

9

10

3999 
лв.

3290 
лв.

1200 
лв.

1695 
лв.

1595 
лв.

1500 
лв.

1795 
лв.

1795 
лв.

НЕХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Стани богат
Теодор Борисов, 
Теодора Пиперевска, 
Христина Йорданова
A&T Publishing

Алманах Фермата: 
Природните богатства 
на България
Цв. Бучкова, П. Пейков
A&T Publishing

1

2
3999 

лв.

3999 
лв.

Верният тон на 
хубавите книги

Бил Фърлонг, бедно ирландско 

момче, израства с оскъдните 

грижи на самотната си майка и 

под милостивия поглед на богата 

вдовица. След ранната кончина на 

майка му, Бил получава скромна 

зестра от господарката и с 

много труд изгражда собствен 

бизнес с въглища. И сега, вече 

приближил средната си възраст, 

с пет дъщери и далновидна, 

сивоока съпруга, Бил се замисля 

върху смисъла на живота си. 

Докато чегърта чернилката под 

ноктите, ляга по късни доби и 

става много преди замръзналия 

зимен изгрев, все нещо не му дава 

мира. Дрипаво съседче подрит-

ва безцелно празна консерва и 

шумът кънти в милостивата 

душа на Бил. Дребни монети от 

джоба му звънват в църковната 

каса за дарения, но не заглушават 

вътрешния му глас, че това не е 

достатъчно. Стоварва въглища 

в местния манастир, но антра-

цитният прах не прикрива исти-

ната за робския труд, полаган от 

девойките зад каменните стени. 

Набъбват мислите и чувствата 

на Бил, а стените на дома му 

все повече притискат гръдния 

му кош... И малко преди Бъдни 

вечер, постриган, обръснат и 

готов, се връща в католическия 

манастир и извежда девойчето, 

умишлено заключено в леденото 

помещение за въглища. Намята с 

палтото си мръсните рамене на 

момичето и прекосява града под 

клюкарските и лицемерни погледи 

на съгражданите си. Къде отива 

Бил и какви неприятности го 

чакат? Има ли значение, когато 

спасява една онеправдана душа?
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 КЛАСАЦИИ ДЕКЕМВРИ

ново остава нагоре надолу връща се

„Убийствен джаз“ 
в Ню Орлиънс

ЦВЕТОМИР ЦАНКОВ 
ХЕЛИКОН ГАБРОВО

К Н И Ж А РЯ Т 
ПРЕПОРЪЧВАЗа книгите и хората

Между 1918 и 1919 година 

мъж с прозвище Секирата уби-

ва шестима души в Ню Орли-

ънс. Със сложното разкриване 

на личността и мотивацията 

на масовия убиец активно (но 

без да си сътрудничат) се за-

емат полицейският детектив 

Майкъл Талбът, току-що излез-

лият от затвора бивш негов 

колега Лука Д`Андреа, както и 

младата сътрудничка в детек-

тивска агенция Айда Дъглас, 

която е романтично обвързана 

не с кого да е, а с бъдещата 

звезда на джаз музиката Луис 

Армстронг...

Романът „Убийствен 

джаз“ разказва историята за 

престъпления, породени не 

само от лично отмъщение, но 

и прикриващи корупционното 

сливане на мафия и местна 

власт. А Ню Орлиънс се разкри-

ва пред читателите в пълния 

си блясък благодарение на 

историческата достоверност, 

на която британският писател 

и драматург Рей Селестин 

очевидно е изцяло отдаден. 

Любопитна подробност е, 

че романът „Убийствен джаз“, 

излязъл на български език едва 

тази година, е първа част от 

четирилогията на Селестин 

„Градски блус квартет“ (2014-

2021). Така че лично аз вече 

очаквам с нетърпение у нас 

да се появят и следващите 

творби в цикъла – „Блусът на 

мъртвеца“, „Плачът на мафио-

та“ и „Суинг при залез слънце“.

ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ

Порочни игри  
Кн.2 от Порочни истории
Ана Хуанг
Егмонт

Експеримент 
„съквартиранти“ 
по американски
Елена Армас
Егмонт

Лошият Круз
Л. Дж. Шен
Сиела

Любов и неврони
Али Хейзълууд
Егмонт

Покварени
Пенелъпи Дъглас
Сиела

Електриков идол  
Кн.2 Мрачен Олимп
Кейти Робърт
Егмонт

Егото и защитните 
механизми
Ана Фройд
Изток-Запад

Кралството 
на обречените
Кери Манискалко
Сиела

Работилница за кукли
Елизабет Макнийл
Колибри

Чистокръвни Кн.2 от 
поредицата Заветът
Дженифър Л. Арментраут
Егмонт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1799 
лв.

900 
лв.

1300 
лв.

1500 
лв.

1799 
лв.

1299 
лв.

1600 
лв.

1499 
лв.

1500 
лв.

1799 
лв.

ТИЙН КНИГИ

Винаги има и още...
Изабел Овчарова
Робертино

Момче на име Коледа
Мат Хейг
Прозорец

1

10

1999 
лв.

1900 
лв.

6 Коледния Прасчо
Дж. К. Роулинг
Егмонт

2990 
лв.

Малкият принц
Антоан дьо 
Сент-Екзюпери
Хеликон

4

795 
лв.

Дневникът на един 
Дръндьо Кн.16: На висота
Джеф Кини
ДуоДИЗАЙН

5

1990 
лв.

2 Дневникът на един 
Дръндьо Кн.1
Джеф Кини
ДуоДИЗАЙН

1990 
лв.

Хари Потър и  
философският камък
Дж. К. Роулинг
Егмонт

1990 
лв.

Детска академия 
за добри обноски
Невена Басарова
СофтПрес

7

1499 
лв.

Дневникът на един 
Дръндьо Кн.2: Родрик 
командори
Джеф Кини
ДуоДИЗАЙН

8

1890 
лв.

Един от нас лъже
Карън Макменъс
Егмонт

9

1490 
лв.

3



6

КЛАСАЦИИ ДЕКЕМВРИ  

ГРАД АДРЕС ТЕЛЕФОН e-mail

АЙТОС ул. “Цар Освободител” ¹ 5 055 822 620 helikon.aytos@gmail.com

АСЕНОВГРАД ул. “Изложение” ¹ 2 033 232 233 helikon.asenovgrad@gmail.com

БЛАГОЕВГРАД ул. “Васил Левски” ¹ 1 073 861 620 helikon.blagrad@gmail.com

БУРГАС - ЦЕНТЪР ул. “Александровска” 51 056 590 500 burgas_centar@helikon.bg

БУРГАС пл. “Тройката” ¹ 4 056 800 620 burgas@helikon.bg

ВАРНА бул. “Княз Борис I” ¹ 17 052 600 620 helikon.varna@gmail.com

ВАРНА 2 бул. “Вл. Варненчик” ¹ 48 052 601 620 helikon.varna2@gmail.com

ВАРНА 3 бул. “Сливница” ¹ 22 052 604 620 helikon.varna3@gmail.com

ВЕЛИКО ТЪРНОВО ул. “Васил Левски” ¹ 17 062 600 621 helikon.vtarnovo@gmail.com 

ВРАЦА ул. “Никола Войводов” ¹ 18 092 630 620 helikon.vratsa@gmail.com

ГАБРОВО ул. “Генерал Радецки” ¹ 28 066 830 620 helikon.gabrovo@gmail.com

ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 

пл. “Георги Измирлиев” ¹ 3 061 820 620 helikon.goriahovitsa@gmail.com

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул. “Търговска” ¹ 11 075 129 620 helikon.gdeltchev@gmail.com

ДОБРИЧ ул. “25 септември” ¹ 34 058 600 620 helikon.dobrich@gmail.com 

КАРЛОВО ул. “Гурко” ¹ 10 033125080 helikon.karlovo@gmail.com 

КЪРДЖАЛИ бул. “България” ¹ 58 036 614 021 helikon.kardzhali@gmail.com

КЮСТЕНДИЛ ул. “Демокрация” ¹ 33 078 580 620 helikon.kiust@gmail.com

НОВА ЗАГОРА ул. “Васил Левски” ¹ 34 045 760 120 helikon.nzagora@gmail.com

ПАЗАРДЖИК ул. “Втори януари” ¹ 2 034 470 620 helikon.pazardzik@gmail.com

ПЛЕВЕН ул. “Васил Левски” ¹ 161 064 600 620 helikon.pleven@gmail.com

ПЛЕВЕН 2 бул. “Данаил Попов” ¹ 18 064 601 620 helikon.pleven2@gmail.com

ПЛОВДИВ ул. “Райко Даскалов” ¹ 13 032 207 620 plovdiv@helikon.bg 

ПЛОВДИВ - 

ЦЕНТЪР 

ул. “Княз Александър 

Батенберг” ¹ 29

032 207 621 plovdiv2@helikon.bg 

РАЗГРАД бул. “България” ¹ 9 084 680 620 helikon.razgrad@gmail.com 

РУСЕ ул. “Александровска” ¹ 50 082 280 620 helikon.ruse@gmail.com 

СЛИВЕН ул. “Цар Освободител” ¹ 28 044 640 620 helikon.sliven@gmail.com 

СМОЛЯН бул. “България” ¹ 57, бл. Ела 030 121 062 helikon.smolyan@gmail.com 

СОФИЯ - 

ВИТОША 

бул. “Патриарх Евтимий” 

¹ 68

02 9953 620 bigbookshop@helikon.bg 

СОФИЯ - 

СЛАВЕЙКОВ

пл. “Славейков” ¹ 1 02 9954 620 slaveykov1@helikon.bg 

СОФИЯ - 

СЪБОРНА

ул. “Съборна” ¹ 5 02 9955 620 saborna@helikon.bg

СОФИЯ - 

ШИШМАН

ул. “Цар Иван Шишман” 27Б 02 9956 620 shishman@helikon.bg

СТАРА 

ЗАГОРА 

ул. “Цар Симеон Велики” 

¹ 100

042 600 620 helikon.stz@gmail.com

СТАРА 

ЗАГОРА 2 

ул. “Цар Симеон Велики” 

¹ 133

042 601 620 helikon.stz2@gmail.com

ТРОЯН ул. “Васил Левски” ¹ 38 067 062 620 helikon.troyan@gmail.com

ТЪРГОВИЩЕ ул. “Васил Левски” ¹ 9 060 140 620 helikon.targovishte@gmail.com 

ХАСКОВО ул. “Отец Паисий” ¹ 14 038 622 621 helikon.haskovo@gmail.com

ШУМЕН бул. “Славянски” ¹ 88 054 800 620 helikon.shumen@gmail.com

ЯМБОЛ ул. “Търговска” 29 046 610 620 helikon.yambol@gmail.com

СОФИЯ - 

ЛОГИСТИЧЕН 

ЦЕНТЪР

с. Казичене, 

ул. “Индустриална”

02 4604 051, 

53, 54 

helikonsklad@helikon.bg

Къде да намерите 
книжарници ХЕЛИКОНЗа книгите и хората

За книгите и хората

БЪЛГАРСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Сърце
Виктория Бешлийска
СофтПрес

Глина
Виктория Бешлийска
СофтПрес

Нашата Коледа
Съставител 
Захари Карабашлиев
Сиела

Времеубежище
Георги Господинов
Жанет-45

Пасиансът на 
архангелите
Мария Лалева
Книгомания

Живот в скалите
Мария Лалева
Книгомания

Химия на шегата
Михаил Вешим
Сиела

Объркани в свободата
Владимир Зарев
Хермес

Имам нещо да ти кажа
Константин Трендафилов
Жанет-45

Елегия. Когато 
баща ти е цар 
Неда Антонова
Хермес

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2400 
лв.

1800 
лв.

1995 
лв.

1500 
лв.

1795 
лв.

1500 
лв.

1800 
лв.

2000 
лв.

1790 
лв.

1899 
лв.
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Наградата „Хеликон” за  
2022-а спечели романът 

„Ловецът на пеперуди” на 
Костадин Костадинов. Цере-
монията по награждаването се 
проведе на 15 декември в сто-
личната книжарница „Хеликон 
Витоша”, където по традиция 
се обявяват 12-те номинирани 
от текущата година.

За 2022-а те бяха определе-
ни от жури в състав: Михаил 
Вешим – председател, и членове 
проф. Магдалена Костова-Па-
найотова, Яница Радева, Юрий 
Дачев и Бойко Ламбовски. 
Бронзовата статуетка  на 
„Орлето”, дело на писателя и 
скулптор Евгений Кузманов, е 
придружена от паричен приз 
– 3000 лв., който Костадин 
Костадинов взе със своята 
втора номинация, първата бе за 
сборника му разкази и повести 
„Заливът на Ифигения” през 
2016-а. Наградата му бе връчена 
от миналогодишния носител на 
Награда „Хеликон” Георги Тенев, 
който имаше номинация и 
тази година – с „Атлантически 
експрес”.

Журито мотивира едино-
душния си избор на Костадин 
Костадинов със „смелото гмур-
кане на автора в дълбоки исто-
рически и метафизични пласто-
ве на познанието, осъществено 
от перо, работещо с пеперудена 
лекота”. Празничното настро-
ение на събитието подплатиха 
цигулката на Веселина Лозанова 
и китарата на Кирил Петков, 
заедно с каламбурите на сатири-
ка Михаил Вешим и един необи-
чаен аксесоар – коледно звънче, 
с което Ламбовски оповестя-
ваше заглавията и имената на 
техните автори, намигване към 
тържествеността на момента, 
който си беше среща в нефор-
мална, книжарска среда.

Любопитен акцент на вечер-
та извън номинациите стана 
специалната награда на проф. 
Хюсеин Мевсим, който получи 
признание за „забележителен ис-

Ловецът на пеперуди 
уцели… орле!

торически 
принос” с 
изградената 
на докумен-
тална основа 
книга „Ата-
нас Далчев 
в Солун и 
Истанбул”. 
Това е трети 
подобен случай 
в историята на Наградата 
„Хеликон” за цялото ґ 21-го-
дишно съществуване, след като 
през 2007-а извънредна награда за 
документалистика бе присъдена 
на Веселин Бранев за „Следеният 
човек”, а на следващата година 
журналистката от БНР Ивайла 
Александрова взе същия приз за 
„Горещо червено”.

Костадин Костадинов 

бе пределно искрен относно 
своята литературна победа: 
„Работим от 30 години с коле-
гите от „Хеликон”, тъй като 
освен писател, аз издавам книги 
с логото на „Пан” и знам какво 
представлява техният труд. 
Понякога е по-сложно да прода-
деш една книга, отколкото да я 
напишеш. Затова благодаря и се 
радвам, че точно хеликонското 
„Орле” кацна на моето рамо.”

„Как да разчетем на негов 
фон пеперудите в романа и над 
кого удържа победа главният 
герой?”, попитахме носителя на 
21-ата поред Награда „Хеликон”.  
„Приемете го даже за суперге-
рой – отвърна емоционално 
Костадин Костадинов, – той 
е съвършен стрелец и в цирка 
изпълнява номер, който е един-
ствен по рода си – „колелото на 
смъртта”. После, обикаляйки 
света, този човек побеждава 

страха от смъртта и сам изби-
ра къде да я намери. Всеки път, 
когато някой умре в моя роман, 
долита определен вид пеперуда, 
която придружава душата му. 
В това няма нищо страшно 
или драматично, то е част от 
всекидневието като живота 
на остров Ада Кале, встрани 
от властта, освободен от 
мита и данъци, населен със 
свободомислещи люде. Наричат 
го Дунавската Атлантида и ис-
торически не съм го измислил аз, 
той наистина е съществувал, 
преди да потъне през седемде-
сетте години на 20 в. В края 
му обаче видях как приключва 
нашето идилично съществуване 
и започва Новото време”.

Текст Людмила Еленкова 
Снимки: Цветомир Петров за БТА,  

Александра Ганчева и 
Кристина Цонева

Гинка Панайотова, директор и основател на награда „Хеликон“

Журито

Награденият автор Костадин Костадинов 
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Звездни мигове 
на човечеството
Стефан Цвайг
изд. Колибри
брой стр.: 328
цена: 25 лв.

Възхвала на 
тъмнината 
Хорхе Луис Борхес
изд. Колибри
брой стр.: 216
цена: 40 лв.

Степния вълк 
(ново издание)
Херман Хесе
изд. Рива
брой стр.: 232
цена: 18 лв.

Портретът 
на Дориан Грей
Оскар Уайлд
изд. Сиела
брой стр.: 239
цена: 23 лв.

 
 

Нощният управител
Джон Льо Каре
изд. Колибри
брой стр.: 536
цена: 30 лв.

Личен убиец
Джак Кар
изд. Бард
брой стр.: 496
цена: 19,99 лв.

Убийствена 
находка
Андерш де ла Моте 
и Монс Нилсон
изд. Ера
брой стр.: 360
цена: 18,99 лв.

Натриев Хлорид
Юси Адлер-Улсен
изд. Емас
брой стр.: 472
цена: 23 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Две жени на върха на истори-
ческата пирамида.

Едната е княгиня от царски 
род, другата е  дъщеря на свое-
то време.

Между тях – шестстотин 
години.

И двете имат власт, слава 
и пари.

И на двете душите им са 
самотни.

И те търсят на какво да 
посветят живота си.

Пред едната цялото Търнов-
ско царство  пада на колене и я 
изпраща в шатрата на султан 
Мурад.

Другата сама принася живо-
та си в жертва за доброто име 
на България  пред света.

Накрая и двете намират 
любовта – макар и по най-невъз-
можния начин.

А после народът ги изпраща 

горко оплакани и ги съхранява 
завинаги в митовете и в споме-
ните си.

История за властта, само-
жертвата и самотата!

Тази история за чудовищно-
то, светещо в тъмнината 

куче, донася огромна слава на 
автора ґ Артър Конан Дойл. 
Превърнала се в класически 
пъзел, който героите му Шер-
лок Холмс и доктор Уотсън 
разгадават, тя и до днес стяга 
гърлото ни, потопим ли се в 
нея.

Призрачната обстановка 
на Гримпенското тресавище е 
само част от зловещия декор, 
където се развива напрегнато-
то действие. Но зад стряс-
кащия пейзаж се крие нещо 
още по-страховито – една 
удивителна пресметливост, 
готова на всичко, за да засити 
изкривената си, престъпна 

природа.
Многократно адаптиран за 

театъра, киното и телевизия-
та, романът „Баскервилското 
куче” вече повече от век изпъл-
ва с мрачна наслада феновете 
на напрегнатите сюжети и 
държи Конан Дойл високо 
върху пиедестала на първомай-
сторите в жанра.

Класически пъзел 
на първомайстора

Две самотни 
души

Романизирана 
версия

Баскервилското куче
Артър Конан Дойл

изд. “Хеликон”
244 стр., 15,95 лв. 

Елегия. 
Когато баща ти е цар
Неда Антонова
изд. “Хермес”
296 стр., 17,95 лв.

Сензацията „Емили в 
Париж” излиза и в романи-

зирана версия, дело на Катрин 
Калингула.

Пътувам с такси и сърцето 
ми бие толкова силно, че е гото-
во да се пръсне. Аз, Емили Купър, 
съм в Париж! Всички имаме 
нужда от мечти, за да живеем, а 
моята e на път да се сбъдне.

Пред погледа ми се нижат 
парижките улици, заедно с един 
от друг все по-великолепни 
паметници. А аз се усмихвам, 
усмихвам! И все пак част от 
мен изпитва страх…

„Емили в Париж” на френска-
та писателка Катрин Каленгула 
е официалната новелизация на 
едноименния хитов сериал на 
Netflix, посветен на приключе-
нията и неволите на една аме-
риканка, която се опитва да се 
установи в Париж и се сблъсква 

със стотици понякога доста 
хумористични недоразумения. 

Книгата съдържа и цветно 
приложение специално за фено-
вете на сериала.

Емили в Париж
Катрин Калингула
изд. “Сиела”
256 стр., 18 лв.
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Книга, класика за географски-
те открития! Тя предлага и 

визуална представа за опознава-
нето на света от най-древни 
времена до откриването на 
Южния полюс, а след това – и 
до покоряването на Еверест. 
Ще се насладите на многоб-
ройни исторически карти, 
гравюри, миниатюри, карти-
ни и фотографии, в които 
оживяват образите от този 
вълнуващ разказ.

Увлекателно четиво за всич-
ки възрасти!

Чудесен помощник за учени-
ците!

Повече от 380 великолепни 
илюстрации и карти!

Преводач е Владимир Поле-
ганов.

Вълнуващ 
разказ

Джон Гришам се завръща в 
Мисисипи с история за 

две момчета от семейства на 
имигранти, отраснали като при-
ятели, но озовали се от двете 
страни на закона.

През последните сто години 
Билокси се е прочул със своите 
плажове, курорти и риболовна 
индустрия. Само че градът на 
Мексиканския залив има и тъмна 
страна. Носи му се позорна слава 
заради ширещата се корупция, 
хазарт, проституция, контра-
банда на алкохол, наркотици и 
поръчкови убийства. Порокът 
се контролира от неголяма група 
мафиоти, много от които са 
заподозрени като членове на 
мафията Дикси.

Кийт Руди и Хю Малко са 
отраснали в Билокси през 60-те 
години на ХХ в., двамата са прия-
тели от деца и звезди в Малката 
лига. Но животът им поема в 
различни посоки. Кийт завършва 
право и тръгва по стъпките на 
баща си – легендарен прокурор, 
твърдо решен да „прочисти 
Крайбрежието”. Хю предпочи-
та нощния живот и работи в 

След десетилетие почивка 
с художествената литера-

тура американският комик Уди 
Алън решава отново да ни раз-
смее, както никой друг не умее. 
Седнал зад пишещата си машина 
у дома, той създава едни от 
най-забавните си разкази – по 
хумор и оригиналност сравними 
само с „Ако импресионистите 
бяха зъболекари” и други негови 
бисери.

Част от текстовете в 
„Нулева гравитация” са излизали 
в списание „Ню Йоркър”, други 
са написани специално за този 
том, но всички се появяват 
на български за първи път. В 
книгата ще прочетем налуд-
ничавите „Вимето на добрия 
тон”, „Парк авеню, висок етаж 
– продавам или се мятам”, „Лека 
пластична корекция никога не 
вреди”, „Парите могат да ти 
купят щастие – ама друг път”, 
„Когато орнаментът на пред-
ния ти капак е Ницше” и други. 
Накрая, за десерт, Алън ни е 
оставил кратичката история 
от шейсетина страници „Да 
отраснеш в Манхатън”, която 
е типична за творчеството му 
със смесицата си от романти-
чен копнеж и стъписване пред 
поредното противоречие в 

„свят, специално създаден така, 
че той никога да не може да го 
проумее”.

„Нулева гравитация” събира 
най-доброто от американския 
писател от последните години 
и за пореден път доказва, че 
нищо не може да се мери със 
стила му. Чрез своите необи-
чайни сюжети Уди Алън създава 
цели вселени, в които единстве-
ното сигурно е, че разказите му 
са дори по-добри от кино! 

Преводач е Владимир Герма-
нов.

По-добри от 
кино

Открит 
конфликт

Как открихме света. 
От Древността до 
покоряването на Еверест
Маргарет Синг
изд. “Световна библиотека - София”
574 стр., 49,90 лв.

Момчетата от Билокси
Джон Гришам
изд. “Обсидиан”
496 стр., 24 лв.

Нулева гравитация
Уди Алън
изд. “Кръг”
240 стр., 22,90 лв.

Книгата „Стефан Данаилов. 
Игра на живот” от журна-

листа Георги Тошев е в чест на 
80-годишнината от рождение-
то на легендарния български 
актьор, която се навърши на 
9.12.2022.

„Игра на живот” е книга за и 
от Стефан Данаилов.

За любовта и 
липсата на 
любов, за ог-
ромния копнеж 
по срещата с 
другите, по кино-
то и театъра.

„Игра на живот” 
се вглежда в детай-
лите от едно човешко 
пътуване във времето. 
Автобиографичен повей, 
който минава през несигур-
ното присъствие на собстве-
ника на истории, разказани от 
другите.

Чудаци 
на изчезване

Георги Тошев:

Лична изповед, 
която се превръща 
в история на 

едно пъстро общество от 
чудаци, вече на изчезване.

клубовете на баща си, който е 
бос на подземния свят на Било-
кси. Двете семейства влизат 
в открит конфликт, който 
завършва в съдебната зала.

Мащабна историческа сага с 
пъстра палитра от ярки герои.

Стефан Данаилов. 
Игра на живот

Георги Тошев
изд. “Книгомания”
392 стр., 32,90 лв.
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Веднага щом видях тази 

нарисувана на ръка корица, с 

лежерно щрихирани силуети на 

мъж, жена и сграда, разпиле-

ните листове хартия около 

тях, и всичко на разстояние, 

почти като в сън, си помис  

лих – това ще се чете! Оказа 

се, че не просто се чете, но и 

се преживява. Стига човек да 

е по-интровертен, може би 

мечтателен, или просто да му е 

писнало от новини и зрелища, да 

не понася тълпи, а да предпочи-

та спокойствие в компанията 

на книгите. Тогава „Малинверно“ 

е за вас! Странното заглавие, 

което звучи като марка вино, 

идва от Южна Италия, Калабрия 

– родното място на автора 

Доменико Дара. Имах късмет 

да го интервюирам за сайта 

Лира.бг, и се убедих колко свежи 

са хората, които се спасяват 

с четене. Философ по натура, 

той прилича на рок звезда, но го 

вълнува темата за дистанция-

та като начин на живот.

Възможно е човек психически 

да се съхрани на подсъзнател-

но ниво чрез въображението, 

затова съществува Астолфо 

Малинверно – пазач на гробище 

и библиотекар едновременно в 

градче на име Тимпамара. В него 

малка фабрика за рециклиране на 

хартия е център за поминък на 

жителите му до такава степен, 

че те се кръщават на герои от 

страниците на унищожени кни-

ги, които неволно са прибрали. 

Малинверно е различен. Сами-

ят факт, че авторът го изобра-

зява куц подобно Гърбушкото от 

Нотр Дам, вече му придава друга 

стойност, защото духът е над 

тялото. Свит и трудолюбив, 

мъжът картотекира заглавията 

като имена на мъртви хора и го 

прави с усърдието на посветен, 

а страстта му към героинята 

на Флобер Ема Бовари подхранва 

една нова любов по прекрасен 

начин. Благодарение на неговите 

чувства  възприемаме дори 

гробището като средище на кул-

тура, естествено продължение 

на библиотечното хранилище.  

„Малинверно“ е лирична проза, 

с фино изпипани метафори и 

фрази, опърхали сякаш по възду-

ха, или израснали от дълбините 

на най-нежните образци на 

италианската литература. 

Препоръчвам на онези, които 

ценят творчеството на Итало 

Калвино, Клаудио Магрис, Алесан-

дро д'Авения.                   

ЛЮДМИЛА ЕЛЕНКОВА 
РАДИО „ХЕЛИКОН“

Съживяване

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Тайните на 
Света Мадлен
Тили Багшоу
изд. Бард
брой стр.: 432
цена: 19,99 лв.

Да се влюбиш 
в херцог
Иви Дънмор
изд. СофтПрес
брой стр.: 352
цена: 22 лв.

Изкушението
Кристен Калихан
изд. Ера
брой стр.: 304
цена: 17,99 лв.

Мръсна сделка
Лорън Ашър
изд. Сиела
брой стр.: 456
цена: 21 лв.

 

Мадам Кюри и 
силата да мечтаеш
Зузана Леонард
изд. Емас
брой стр.: 392
цена: 19 лв.

Пазарът на поета
Ханс Кристиан 
Андерсен
изд. Парадокс
брой стр.: 512
цена: 32 лв.

Обществото 
“Джейн Остин”
Натали Дженър
изд. Хермес
брой стр.: 320
цена: 17,95 лв.

Химия на шегата
Михаил Вешим
изд. Сиела
брой стр.: 320
цена: 18 лв.

Дългоочаквано
продължение
„Бъди в хармония със себе 

си” е дългоочакваното 
продължение на бестселъра 
на Лиз Бурбо „Слушай своето 
тяло, твоя най-голям приятел 
на земята”. Книгата е резултат 
от непрестанните изследвания 
на авторката в областта на 
лич ностното развитие. В нея 
тя предлага на своите многоб-
ройни читатели нови откри-
тия и ги води стъпка по стъпка 
към духовното осъзнаване и 
израстване и към изграждането 
на успешен и щастлив живот.

Книгата има три основни 
части: Имам, Правя и Съм. 
Тяхната съвкупност ни показва 
колко е важно да осъзна-
еш от какво имаш нужда, 
за да бъдеш щастлив, 
и да пристъпиш към 
необходимите действия, 
за да получиш онова, 
което желаеш, като през 
цялото време се стремиш 
да бъдеш себе си.

Всяка глава завършва 
с практически упражне-
ния, които помагат на 
читателя да открие пътя 
към себепознанието. Но 
само то не може 
да подоб ри 
качеството 
на живота ни. 
Единствено 
конкретните 

действия ще го направят, 
защото истинското осъзнаване 
идва с опита. 

Обичаната от поколения 
читатели авторка ни споделя 
мъдростта си, плод на лични 
наблюдения и преживявания, 
в една лесна за възприемане и 
разбиране форма.

Нито едно човешко същес-
тво няма силата да направи 
друг щастлив, защото щасти-
ето идва отвътре. Ето защо 
няма как да бъдем щастливи, 
ако очакваме някой или нещо 
да ни донесе това, за което 
мечтаем.

Преводач е Гергана Соколова.

Бъди в хармония със себе си
Лиз Бурбо
изд. “Enthusiast”
384 стр., 20 лв.



Промоцията е валидна от 30.12.2022 до 26.01.2023 г. вкл. или до изчерпване на количествата в книжарници Хеликон. Кампанията не е валидна за онлайн покупки на Helikon.bg

Добра година

предишна 
цена

17,99 лв.

-15%

1529
лв.

предишна 
цена 

16,95 лв.

-30%

1187
лв.

предишна 
цена 

17,00 лв.

-10%

1530
лв.

предишна 
цена 

15,00 лв.

-10%

1350
лв.

предишна 
цена 

15,00 лв.

-15%

1275
лв.

предишна 
цена 

18,00 лв.

-30%

1260
лв.

предишна 
цена 

11,95 лв.

-30%

837
лв.

предишна 
цена 

17,95 лв.

-10%

1616
лв.

предишна 
цена 

24,90 лв.

-10%

2241
лв.



Промоцията е валидна от 30.12.2022 до 26.01.2023 г. вкл. или до изчерпване на количествата в книжарници Хеликон. Кампанията не е валидна за онлайн покупки на Helikon.bg

-10% -15% -20% -30%

предишна 
цена 

15,90 лв.

-15%

1352
лв.

предишна 
цена

14,00 лв.

-15%

1190
лв.

предишна 
цена 

17,90 лв.

-20%

1432
лв.

предишна 
цена 

19,95 лв.

-20%

1596
лв.

предишна 
цена 

29,00 лв.

-15%

2465
лв.

предишна 
цена 

22,00 лв.

-10%

1980
лв.

предишна 
цена

17,99 лв.

-20%

1439
лв.

предишна 
цена 

22,90 лв.

-10%

2061
лв.

предишна 
цена 

17,95 лв.

-15%

1526
лв.
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Изтънчена. Изпълнена с 
дискретен финес. Прочута 

с предпазливостта си. Добре 
дошли в тайния свят на Габри-
ел Шанел.

Тя съблича от жените пищ-
ните поли и ги облича в малки 
черни рокли. Подарява им най-
знаменития аромат на 20-и век, 
който и днес може да се усети 
в модната къща на своята създа-
телка. Целият свят познава 
стила и името ґ, но само пред 
малцина тя разкрива личността 
си.

Призната за официална 
биография, тази книга разру-
шава слоевете романтика и 
митовете около загадъчната 
Коко Шанел. Забележителното 
проучване на Джъстин Пикарди 
проследява живота ґ – от мрач-
ните стаи в манастира, където 
е живяла малката Габриел, до 
знаковата рю „Камбон”, където 
Коко преобразява завинаги 
представите за елегантност, 
съшити до съвършенство в 
неподражаемите ґ дизайни.

„От мен няма да излезе 
добър мъртвец, защото, щом 
ме заровят, ще стана неспо-
койна и ще мисля единствено 

как да се върна на земята и да 
започна отново”, казва Коко на 
писателя Пол Моран и думите 
ґ продължават да ехтят зад 
стъклените витрини, пазещи 
наследството на легендарната 
дизайнерка.

Преводач е Цветана Генчева.

Чудна дарба Спиращо дъха
Ако си мислите, че знаете 

нещо за еднорозите, помис-
лете пак. Островът ви зове…

Единственото желание на 
Скандар Смит винаги е било да 
бъде ездач на еднорог. Един от 
малцината избрани да излюпят 
и да се обвържат за цял живот 
със страховито създание. Да 
тренира и да се състезава с него 
за слава. Да стане герой.

И точно когато мечта-
та на Скандар е на път да се 
осъществи, нещата правят 
остър завой в много 
опасна посока. Мрачен 
и страховит враг 
открадва най-могъщия 
еднорог на Острова, 
заплаха дебне от тъмни-
ната, а младият ни герой 
разкрива тайна, която би 
могла да унищожи света му...

Впуснете се в спиращо 
дъха приключение, изпълнено 
със стихийна магия, небесни 
битки, древни тайни и свирепи 
еднорози – перфектно четиво 
за почитателите на Пърси 
Джаксън.

Книга първа от поредицата 
„Скандар и еднорозите”.

В пазвите на Стара планина и 
до ден днешен се гушат заб-

равени китни български селца. 
В едно от тях се ражда Йона – 
девойка наглед не по-различна от 
всяка друга, но орисана с чудна 
дарба. Именно на нея е отреде-
но да цери раните на тялото и 
раните на душата.

В един свят, изтъкан от 
прелестна природна красота, 
във времената, в които всичко 
е било едновременно нелеко и 
все пак щастливо, Йона приема 
своята съдба. Въпреки тегоби-
те, въпреки мъката, тя смело 
се бори за щастие и красота. За 
себе си и за другите.

Споменът за нея и всички 
ония, докоснати от нейния 
дар, е жив и днес и ще остане... 
защото написаното остава.

Спомен за Йона
Ангел Добрев

изд. “Асеневци”
186 стр., 18 лв.

Наричан „бащата на атомна-
та бомба”, Робърт Опен-

хаймер е сред най-иконичните 
фигури на миналия век – хариз-
матичен физик, който след края 
на Втората световна война се 
превръща в най-популярния учен 
на планетата… а впоследствие 
и в най-знаковата жертва на ан-
тикомунистическата истерия 
в САЩ.

Опенхаймер ръководи 
гигантския проект за създаване 
на атомната бомба, но след 
бомбардировките над Хироши-
ма и Нагасаки се възправя с целия 
си авторитет срещу собст-
веното си творение и зове 
убедително за международен 
контрол над ядреното оръжие. 
Противопоставя се яростно 
срещу вдигането на залозите с 
разработването на водородна-
та бомба и опасното желание 
на военните да натрупат огро-
мен ядрен арсенал в началото на 
Студената война – особено след 
като Съветският съюз бързо 
настига американците в тази 
надпревара. Обвинен, че е едва 
ли не дългогодишен комунисти-
чески агент, един от военните 
герои на Америка е изправен 
пред неумолими врагове, а служ-
бите следят всяка негова крачка 
и подслушват всяка негова 
дума, подготвяйки унизителен 
процес, с който да му запушат 

устата.
В триумфа и трагедията 

в живота на големия учен се 
отразява бурната американска 
история между двете световни 
войни и първите десетилетия 
на надвиснал ядрен апокалипсис 
над света – страхове, които 
изглеждаха забравени до послед-
ните месеци. Но сега е по-важно 
от всякога да помним история-
та и да не повтаряме грешките.

Преводач е Деян Кючуков.

Бащата 
на бомбата

Тайният є свят

Опенхаймер. 
Американският Прометей
Кай Бърд, Мартин Шъруин
изд. “Сиела”
872 стр., 39,90 лв.

Скандар и крадецът 
на еднорози 
А. Ф. Стедман
изд. “Егмонт”
384 стр.,19,90 лв.

Коко Шанел. Животът 
на една легенда
Джъстин Пикарди
изд. “Enthusiast”
400 стр., 40 лв.



предишна 
цена 

16,00 лв.

-15%

1360
лв.

предишна 
цена 

24,95 лв.

-20%

1996
лв.

предишна 
цена 

15,00 лв.

-20%

1200
лв.

предишна 
цена 

16,99 лв.

-20%

1359
лв.

предишна 
цена 

22,00 лв.

-10%

1980
лв.

предишна 
цена 

17,95 лв.

-30%

1257
лв.

предишна 
цена

14,00 лв.

-15%

1190
лв.

предишна 
цена 

20,00 лв.

-15%

1700
лв.

Промоцията е валидна от 30.12.2022 до 26.01.2023 г. вкл. или до изчерпване на количествата 
в книжарници Хеликон. Кампанията не е валидна за онлайн покупки на Helikon.bg

Пожелаваме си

предишна 
цена

15,95 лв.

-10%

1436
лв.

-10%
-15%

-20%
-30%
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Митът за нормалното. 
Травмата, болестта и 
изцелението в една 
токсична култура
Д-р Габор Мате, 
Даниел Мате
изд. Кибеа
брой стр.: 616
цена: 28 лв.

Мозък не 
за този свят
Андерш Хансен
изд. Сиела
брой стр.: 216
цена: 14,90 лв.

Психология на 
промяната
Кати Милкман
изд. Skyprint
брой стр.: 164
цена: 16,95 лв.

Защо богатите стават 
още по-богати
Робърт Кийосаки
изд. Анхира
брой стр.: 320
цена: 15 лв.

Как да общуваме 
с непознати. Какво 
трябва да знаем 
за хората, които не 
познаваме
Малкълм Гладуел
изд. Жанет-45
брой стр.: 418
цена: 25 лв.

Мъжкото и 
женското тайнство. 
Изцеляващи 
афоризми
Назип Хамитов
изд. Кибеа
брой стр.: 200
цена: 18 лв.

Езикът на тялото 
в любовта 
(ново издание)
Алън и Барбара Пийз
изд. Сиела
брой стр.: 166
цена: 17 лв.

Седемте принципа 
на успешния брак
Джон Готман, 
Нан Силвър
изд. Изток-Запад
брой стр.: 320
цена: 21,90 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

В Хонконг високоуважаваният 
професор Яо Бай неочаквано 

обявява раждането на две гене-
тично модифицирани бебета. 
Противоречивата новина се 
превръща в световна сензация 
и насочва всички погледи към 
Китай. Не след дълго ученият 
изчезва безследно.

В Лисабон Томаш Нороня се 
запознава със служителя на сек-
ретна американска технологична 
агенция Курт Вайлман, който се 
интересува от връзката му с Яо 
Бай. Португалският историк е 
единственият човек от Запада, 
който е общувал с китайския 
учен през последните десет 
години. Вайлман разкрива, че 
професорът е бил начело на таен 
проект, вдъхновен от Витруви-
анския човек на Да Винчи. 

Десетте важни неща
Може би се чудите защо 

бебето ви е раздразни-
телно, прилепчиво и ревливо? 
Възможно е да преминава през 
скок в мозъчното си развитие, 
след който овладява нови уме-
ния, прави открития и развива 

възприятията си. Киселото му 
настроение може да е сигнал, че 
е на път да постигне огромен 
напредък!

Още по-хубаво е, че тези 
фази настъпват почти по едно 
и също време при повечето 
бебета, така че родителите 
могат да се подготвят за 
„бурните седмици”, които пред-
хождат „слънчевите седмици”. 
Основаваща се на десетилетия 
изследвания, „Чудните седмици” 
обхваща първите 20 месеца от 
живота на бебето и включва:

 десетте най-важни неща, 
които трябва да знаете за 

всеки скок в развитието
 забавни игри, които под-

помагат развитието на мозъка
 списъци за попълване, 

които ще ви помогнат да 
разберете по-добре характера и 
особеностите в поведението 
на бебето ви

 научно обосновани обясне-
ния за съня

 свежи прозрения и ко-
ментари от млади родители, 
използвали „Чудните седмици”

 моменти за отмора, кои-
то да запазят здравия разум на 
родителите особено когато са 
изтощени и обезсърчени.

Чудните седмици
д.н. Хети ван де Рейт, 
д.н. Франс Плои и 
Ксавиера Плас-Плои
изд. “Изток-Запад”
456 стр., м. кор. 34,90 лв., 
тв. кор. 39,90 лв.

Всичко, което един млад 

родител трябва да знае за де-

сетте вълшебни скока на свое-

то бебе, и кога да ги очаква

Заложено на 
карта

Безсмъртния
Жозе Родригеш душ Сантуш
изд. “Хермес”
512 стр., 19,95 лв.

Три поколения

Тайните на 
Света Мадлен
Тили Багшоу
изд. “Бард”
432 стр., 19,99 лв.

Пренесете се в едно френско 
шато с тази завладяваща 

история за любов, лъжи и преда-
телства! 

Елиз е истинска дъщеря на 
шато Света Мадлен. По-скоро 
би умряла, отколкото да позволи 
нещо да му се случи – дори това да 
означава да предаде собственото 
си семейство.

Алекс, братът на Елиз, има 
рожденото право да го наследи, но 
опасен разрив с баща му поставя 
неговото бъдеще и това на шато-
то на карта.

А дългогодишната любов на 
далечния им братовчед Лоран 
към Елиз винаги ще го тегли към 
Света Мадлен.

Ала мирът в Европа се крепи 
на косъм и историята има по-
големи планове от всички тях. 
През любов и война, опасности и 
измени, може ли семейство Сали-
няк и шатото, което те наричат 
свой дом, да устоят на бурята?
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Едно от най-четените загла-
вия през 2022 г., сензация в 

TikTok и финалист на наградите 
Goodreads.

Сензация в 
TikTok

Чета те като книга
Емили Хенри 

изд. “Софтпрес”
400 стр., 23 лв.

В ГРАДА Е КАТО В ПЕЩ. 
Асфалтът пари. Боклукът по 
тротоарите вони. Семейс
твата, покрай които мина
ваме, носят сладоледи, които 
се смаляват с всяка изминала 
секунда и текат по ръцете им. 
Слънчевите лъчи се отразя
ват в стъклените сгради като 
лазерите на някоя охранител
на система от стар шпионски 
филм, а аз се чувствам като 
поничка с глазура, зарязана на 
паважа от четири дни.

В същото време въпреки 
температурата и въпреки че 
е бременна в петия месец Либи 

България и 
средновековният свят. 
Исторически атлас
Александър Стоянов
изд. Сдружение 
“Българска история”
брой стр.: 100
цена: 35 лв.

50-те най-бележити 
български владетели 
и пълководци
изд. Труд
брой стр.: 206
цена: 15 лв.

Бохемска София: 
Духът на стария град
Виктор Топалов
изд. Orange Books
брой стр.: 368
цена: 22 лв.

Приказките 
на Луната
Хули Леонис
изд. Enthusiast
брой стр.: 224
цена: 20 лв.

 
Приятели, 
любовници и 
голямото 
ужасно нещо
Матю Пери
изд. Рива
брой стр.: 312
цена: 24 лв.

Едисон. Живот 
и изобретения
Франк Л. Дайър, 
Томас К. Мартин
изд. Веси
брой стр.: 236
цена: 22 лв.

Следващият 
Еверест
Джим Дейвидсън
изд. Кибеа
брой стр.: 496
цена: 29 лв.

Моите спомени
Шиниъд О’Конър
изд. Прозорец
брой стр.: 288
цена: 25 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Има ли правило какви ка-
чества трябва да притежа-

ва човек, за да сложат лика му на 
банкнота от 100 долара? Едва 
ли. Ала всеки, който прочете 

тази книга, ще се увери, че при-
знанието е повече от заслужено. 
И струва неизразимо повече от 
споменатия номинал.

Във времената на зараж-
дането на САЩ Бенджамин 
Франклин е нещо повече от из-
дател, политик, общественик, 
учен, изобретател, дипломат. 
Защото той е преди всичко 
един светъл ум, с невероятни 
способности да сплотява, убеж-

дава и напътства. 
Неговите разностранни 

интереси имат неоценим при-
нос за създаването на младата 
нация. А историята на живота 
му (уви, недовършена), споде-
лена простодушно от първо 
лице, доказва, че най-важното 
нещо в човешкия ни свят не са 
купюрите, а посвещаването на 
всеки твой ден и нощ в мисъл за 
другите.

Автобиография
Пътят към богатството
Бенджамин Франклин
изд. “Хеликон”
244 стр., м. кор. 15,95 лв.,
тв. кор. 18,95 лв.

Един светъл ум

Красиво написана книга за 
човек, който има добър 

живот, но в един момент се 
оказва, че има и съвест.

Годината е 1985-а, а в 
ирландското градче Ню Рос де-
кември е месец на врани. Редом 
с тях витае и една отдавнаш-
на черна тайна.

Малко преди Бъдни вечер 
Бил Фърлонг, търговец на дър-
ва и въглища, трябва да понесе 
бремето на морална дилема: 
дали да си затвори очите за 
престъпленията, които го-
дини наред се извършват 
в близкия католически 
манастир, или да 
прояви доблест, за 
да спаси онеправ-
дани човешки 
души. 

С пестелив 
и прецизен език 
Клер Киган ни 
потапя в млечната 
светлина на зимата, сякаш 
в хипнотичната атмосфера 
на друго, отминало време и ри-
сува портрета на един човек 

Истински дар
с щедро сърце, който показва, 
че тихият героизъм е в това 
да не извръщаш бездушно глава 
пред болката. „Има ли смисъл 
хората да са живи, ако не си 
помагат един на друг?”

Преводач е Радостин 
Желев.

Малки неща 
като тези

Клер Киган
изд. “Лабиринт”

118 стр., 17,90 лв.

изглежда като актриса от някоя 
реклама за шампоан.

– Три пъти. – Звучи впечат
лена. – Как е възможно три пъти  
да те зарежат, за да изберат 
пълна промяна на начина на 
живот?

– Късмет, предполагам.
Всъщност са четири, но 

никога не успях да се накарам 
да ù разкажа цялата история с 
Джейкъб. Минаха години, а едва 
успявам да я разкажа на себе си.



  КНИЖАРНИЦА

19



КНИЖАРНИЦА    
20

Около света 
за 80 дни 
(с илюстрации от 
Либико Марайа)
Жул Верн
изд. Миранда
брой стр.: 80
цена: 20,95 лв.

Страхотна книга за 
съня. Сладки сънища 
с г-н Хакарайнен
Маури Кунас
изд. Дамян Яков
цена: 12 лв.

Ловците на призраци... 
по ледена следа
Корнелия Функе
изд. Миранда
брой стр.: 134
цена: 13,95 лв.

Чуден свят/ 
Чародейства 
изд. Егмонт
брой стр.: 64
цена: 8,99 лв.

 
Питай пилота. 
Отговори на детски 
въпроси за пътуването 
по въздух
Джъстин Кели
изд. Прозорче
брой стр.: 112
цена: 19 лв.

80 игри за ума. 
Главоблъсканици 
за деца
Алън Тюринг
изд. Пан
брой стр.: 96
цена: 12,90 лв.

Голям илюстрован 
АТЛАС 
изд. Пан
брой стр.: 128
цена: 37,90 лв.

Книга за човешките 
ценности
Дженифър 
Мур-Малинос
изд. Пан
брой стр.: 96
цена: 25,90 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Целият свят е шокиран от 
показния и мащабен атен-

тат, в който загива Джовани 
Фалконе през май 1992 г. Осно-
вен двигател на борбата срещу 
мафията, Фалконе е първият, 
който доказва, че тя е добре 
организирана система. Неговите 
целенасочени усилия изправят 
стотици мафиоти пред съда в 
невиждан до момента мегапроцес 
с 360 осъдителни присъди.

Трийсет години по-късно, 
журналистът Роберто Савиано 
изгражда портрет на Джовани 
Фалконе в книгата „Куражът 
винаги е сам”. Това е историята 

на един магистрат, който се 
изправя пред организираната 
престъпност – показва лицето 
ґ пред света и разобличава члено-
вете ґ. Той разбира сложността 
на нейната структура и започва 
методично да я преследва. От 
финансовите ґ операции до 
политическите зависимости, 
екипът на Фалконе събира 
огромно количество доказател-
ства. Но това не е достатъчно. 
Нужна е вътрешна информация 
и Фалконе е първият, който 
разбива пословичното мълчание 
на мафиотите и успява да убеди 
водещи фигури да станат негови 

информатори.
Савиано отдава почит на 

един герой, който въплъщава 
тихата сила на справедли-
востта, но добавя и детайли, 
събития, механизми и предисто-
рия, които не са известни или са 
потулени. Смелият журналист, 
разобличил тъмните сделки 
на неаполитанската мафия в 
знаменития си документален 
роман „Гомор”, отново доказва, 
че най-големият враг на страха 
е словото. Осъден на смърт от 
Камората, Роберто Савиано от 
години води непримирима битка 
за истината и справедливостта.

Тиктакащото 
куфарче
Амари Питърс никога не 

е преставала да вярва, че 
нейният мистериозно изчезнал 
брат Куинтън е жив. Въпреки 
твърденията на полицията за 
обратното.

Затова, когато открива 
тиктакащо куфарче в неговия 
гардероб, съдържащо документи 
за записване в обучителната прог-
рама на Бюрото за свръхестест-
вени дела, тя е убедена, че именно 
тази тайна организация е ключът 
към разплитането на загадката 
около неговото изчезване.

Е, и разбира се, ще ґ трябва 
известно време да осмисли това, 
което току-що е научила – че 
извънземни, магьосници, феи и 
други свръхестествени създания 
наистина съществуват...

Почит за един герой

Куражът винаги е сам 
Роберто Савиано
изд. “Ера”
504 стр., 29,99 лв.

Амари и нощните братя
Б. Б. Олстън
изд. “Ибис”
352 стр., 17,90 лв.

Приятната вечеря на 
семейство Гамаш в Града на 

светлините отваря вратата 
към най-непрогледния мрак. 
На излизане от любимото 
си парижко бистро Арман, 
Рен-Мари и децата им стават 
свидетели как кръстникът на 
Гамаш – Стивън Хороуиц, е 
блъснат на пътното платно. 
За инспектора от Sûreté е ясно, 
че инцидентът не е случайност. 
Но кой от многобройните вра-
гове на своенравния милионер 
би стигнал толкова далеч, че да 
поръча смъртта му?

Когато във вещите на 
Стивън е открит тайнствен 
ключ, Арман, съпругата му 
Рен-Мари и Жан Ги Бовоар се 
впускат в трескаво преследване 
на истината, което ги отвежда 
от върха на Айфеловата кула до 
тайните подземия на Париж, до 
закътани градини и по-далеч...

Тайнствен ключ

Всички демони са тук
Луиз Пени
изд. “Софтпрес”
480 стр., 23,99 лв.



предишна 
цена 

13,95 лв.

-30%

977
лв.

предишна 
цена 

14,00 лв.

-15%

1190
лв.

предишна 
цена 

19,90 лв.

-15%

1692
лв.

предишна 
цена 

21,00 лв.

-20%

1680
лв.

предишна 
цена 

19,90 лв.

-20%

1592
лв.

предишна 
цена 

19,90 лв.

-15%

1692
лв.

предишна 
цена

14,95 лв.

-10%

1346
лв.

предишна 
цена 

17,60 лв.

-15%

1496
лв.

Промоцията е валидна от 30.12.2022 до 26.01.2023 г. вкл. или до изчерпване на количествата 
в книжарници Хеликон. Кампанията не е валидна за онлайн покупки на Helikon.bg

Препоръчани приключения

предишна 
цена

16,90 лв.

-20%

1352
лв.

-10%-15% -20%
-30%
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Може би
Коби Ямада
изд. Емас
брой стр.: 44
цена: 19,90 лв.

Амари и 
нощните братя
Б. Б. Олстън
изд. Ибис
брой стр.: 352
цена: 17,90 лв.

Нящу
Дейвид Уолямс
изд. ДуоДИЗАЙН
брой стр.: 240
цена: 24,90 лв.

Деца на гората 
Кн.3: Тайната на Холи
Катя Брандис 
изд. Издателство 
Архипелаг
брой стр.: 288
цена: 19,90 лв.

  
Училището 
за Добро и Зло 
Кн. 4: В търсене 
на слава
Соман Чейнани
изд. Сиела
брой стр.: 506
цена: 23 лв.

Търсачи на 
съкровища. 
12 невероятни 
истории за изгубени 
съкровища
Габриела Сантини
изд. ИнфоДар
брой стр.: 72
цена: 20,90 лв.

Прочети и сглоби! 
В историческия 
музей + 5 обемни 
макета 
за сглобяване
изд. Фют
брой стр.: 22
цена: 22 лв.

Намери ме! 
Удивителни животни 
(книга със звуци)
изд. Фют
брой стр.: 14
цена: 22 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

След катастрофа юрист-
ката Росица Якобс е 

закарана в болница в кома. Тя 
има счупване на втори шиен 

прешлен, тежки кръвоизливи в 
главата и необратимо (според 
медицината) увреждане на 
мозъчната кора. Докторите 
искат органите ґ за транс-
плантация. Тя се събужда в 
парализирано от врата надолу 
тяло, краткосрочната ґ 
памет е увредена, не помни 2 
от 5-те езика, които е полз-
вала... Лекарите казват, че ще 

прекара живота си в количка 
и ще бъде малоумна. Буйната 
пациентка обаче е убедена, 
че грешат. Тя е категорична, 
че ще се възстанови напълно. 
Откъде знае това? Какво има 
да ни разкаже за живота „от-
въд” Росица Якобс, която днес 
бяга на маратони и е по-жива 
от всякога, ще прочетете в 
„Умрях, за да живея”.

2023 година: Вървим по 
мост над бурни 

води, трансформацията е в ход
Очаква ни година на 

съдбоносни събития. Начало-
то и краят ґ са белязани от 
ретроградността на Меркурий 
и Марс. Предстоят грандиозни 
транзити на тежките планети 
Плутон и Сатурн, обикновено 
свързвани с порастване по труд-
ния начин. Задават се енергийно 
сложни периоди, интензивни 
лунации и т.н. Щом горе се 
променят архетипите, долу сме 
в преход. Поемаме по мост над 
бурни води: вълнения на хора, 
огъване на граници и пропукване 
на стереотипи, промяна на цен-
ности и идеи. Трансформация.

Първите две части на 
книгата представят общата 
картина, духа и тенденциите 
на 2023-а. В Първа част ще 
намерите списък с важните 
дати за всеки месец, а във 
Втора – подробно описание на 
основните астротенденции за 
годината. В Трета част те са 
конкретизирани за 12-те зоди-
акални знака. Всеки обзор на ос-
новните насоки, опорни точки 

„Как да общуваме с непозна
ти“ е задължителна книга... 
Обожавам я. Тя ще промени не 
само начина, по който възпри
емате непознатите, а и това 
как гледате на себе си, на но
вините, на света изобщо. Тази 
книга наистина ме промени.

Опра Уинфри

Важен източник на съве
ти за това как наистина да 
опознаете околните... Гладуел 
блестящо излага аргумента, че 
трябва да спрем да вземаме не
щата за даденост, да осъзнаем, 
че никой не е истински прозра
чен и да разберем, че (човеш
кото) поведение е обвързано с 
невидими обстоятелства.

People, Книга на седмицата

Oчарователно и актуално 
едновременно. Задълбочено 
изследване, написано в харак
терния за Гладуел колоритен, 
апетитен и достъпен стил.

Publishers Weekly

Изумително изцеление

ТрансформацияИзточник 
на съвети

Астрологична 
прогноза 2023: 
Да минем по моста
Гал Едем Сасон
изд. “Кибеа”
608 стр., 25 лв.

Умрях, за да живея
Росица Якобс
изд. “Клуб 8”
160 стр., 16 лв.

Как да общуваме 
с непознати. 
Какво трябва да знаем 
за хората, които не познаваме
Малкълм Гладуел
изд. “Жанет-45”
418 стр., 25 лв.

и тенденции в движението на 
планетите е трансформиран в 
съвети и препоръки за здравето, 
взаимоотношенията и връзки-
те, кариерата, личностното 
израстване.
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Промоцията е валидна 

от 30.12.2022 до 28.01.2023 вкл. 
или до изчерпване 

на количествата с Promochip 
в книжарници Хеликон.

%

1170
  предишна цена 1800 лв. 

НОВА:             лв.

НАПРАВИ ТОЧНИЯ ПОДАРЪК

ВАУЧЕР за книги от
ХЕЛИКОН




