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КЛАСАЦИИ ЯНУАРИ  

ново остава нагоре надолу връща се

Да загубиш всичко

КРИСТИЯН АТАНАСОВ 
ХЕЛИКОН БУРГАС

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

ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Сърце
Виктория Бешлийска
СофтПрес

Момчетата 
от Билокси
Джон Гришам
Обсидиан

Глина
Виктория Бешлийска
СофтПрес

Приказка
Ричард Бакман,
Стивън Кинг
Бард

Където пеят  
раците
Дилия Оуенс
Лабиринт

Времеубежище
Георги Господинов
Жанет-45

Безсмъртния
Жозе Родригеш  
душ Сантуш 
Хермес

Живот в скалите
Мария Лалева
Книгомания

Пасиансът на 
архангелите
Мария Лалева
Книгомания

Без план Б
Лий Чайлд
Обсидиан

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2400 
лв.

1995 
лв.

1500 
лв.

1800 
лв.

2200 
лв.

2000 
лв.

1890 
лв.

2999 
лв.

1899 
лв.

2400 
лв.

Умрях, за да живея
Росица Якобс
Клуб 8

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

Стефан Данаилов. 
Игра на живот
Георги Тошев
Книгомания

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

Да прецакаш дявола
Наполеон Хил
AMG Publishing

Богат татко,  
беден татко
Робърт Кийосаки
Анхира

Четирите споразумения: 
Толтекска книга 
на мъдростта
Дон Мигел Руис
Кибеа

Щипка серотонин. 
101 рецепти 
от Тюркян Севен
Тюркян Севен
ИнфоДар

3

4

5

6

7

8

9

10

1600 
лв.

3999 
лв.

3290 
лв.

1795 
лв.

1695 
лв.

1595 
лв.

1200 
лв.

3990 
лв.

НЕХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

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

50 невероятни места 
в България
Слави Панайотов
Оз books

1

2
3999 

лв.

2799 
лв.

Верният тон на 
хубавите книги

Въпреки световния успех на 

„Дамски Гамбит“, Уолтър Тевис 

се доказа на читателите още с 

дебютния си роман „Играчът“. 

Издаден e за първи път през 

1959, а само две години по-късно 

е създаден филм по романа и 

печели множество награди, 

включително „Оскар“ и БАФТА. 

Темата на книгата отново хва-

ща популярна игра и любима за 

автора – този път е билярдът 

и различните му разновидности. 

Залогът е не само парите, но 

най-вече славата. 

Еди „Бързака“ Фелсън може 

да се опише с много думи, в 

зависимост от хората, с които 

се сблъсква – веселяк, професио-

налист, мошеник, късметлия, 

стратег или пък най-добрият 

играч на билярд. Изкарвайки 

много повече от нужното да се 

прехранва, той пътува от щат 

на щат не в търсене на голяма-

та печалба, която ще го уреди за 

цял живот, а да се докаже като 

най-великия играч в билярдните 

зали, пръснати из Съединените 

Щати. Рискът е там, че колкото 

по-високо се издигаш, толкова 

по-ниско можеш да паднеш. Но 

никога не е твърде късно да се 

поучиш от грешките си и да 

стъпиш отново на крака.

Хазарт, алкохол и пушене. 

Това са големите пороци, 

присъстващи в романите на 

Уолтър Тевис, доказвайки дори 

неговата зависимост към тях 

и колко разрушителни могат да 

бъдат.
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 КЛАСАЦИИ ЯНУАРИ

ново остава нагоре надолу връща се

Идеалът над  
действителността

ЗОРНИЦА ГРОЗДЕВА 
ХЕЛИКОН 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

К Н И Ж А РЯ Т 
ПРЕПОРЪЧВАЗа книгите и хората

Величието на даден 

човек или събитие рядко бива 

осъзнато от съвременници-

те, нужно е отстоянието на 

времето, за да бъде разбрано 

то. Но във всяка епоха има 

хора, които успяват да се 

отличат над останалите. 

Личности, достатъчно смели, 

за да чуят зова на фортуна и 

да сграбчат възможността, 

с което решават участта на 

цели народи, а понякога дори на 

човечеството.

Върху съдбите на тези 

особи се фокусира Стефан 

Цвайг в книгата „Звездни 

мигове на човечеството“. Без 

да ги превъзнася или издига 

в идоли, авторът разглежда 

човешкото в тях – онова, кое-

то ги движи напред и нагоре, 

независимо дали се провалят 

или сполучват в начинани-

ята си. Без да натоварва 

повествованието с прекалено 

много исторически факти, той 

проследява житейския път на 

хора, допринесли за добрува-

нето или краха на мнозина 

други. За Цвайг най-важни са 

достойнството и доблестта, 

които героите му успяват да 

запазят, независимо от резул-

татите в начинанието. 

Какво е общото между 

избраните истории? Всички те 

разказват за мечтатели и иде-

алисти, поставили бъдещето 

над настоящето.

ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ

Излекувай тялото си
Луиз Хей 
Кибеа

Империя на желанието
Рина Кент
Сиела

Пророчицата и идиотът
Юнас Юнасон
Колибри

Експеримент 
„съквартиранти“ 
по американски
Елена Армас
Егмонт

Политиката отвътре
Иван Костов
Сиела

Сугестопедия за всеки 
родител и учител
Антон Каро
Фондация Буквите

Как да печелим приятели 
и да влияем на другите
Дейл Карнеги
Кибеа

А планините ехтяха
Халед Хосейни
Обсидиан

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

Седемте навика на  
високоефективните хора
Стивън Кови
Кибеа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

500 
лв.

900 
лв.

1195 
лв.

1799 
лв.

1020 
лв.

600 
лв.

1900 
лв.

1799 
лв.

1200 
лв.

1700 
лв.

ТИЙН КНИГИ

Феята от захарницата 5: 
Ванилия Величественова 
Всемогъщова
Катя Антонова
Рибка

Един от нас лъже
Карън Макменъс
Егмонт

1

10

1800 
лв.

1490 
лв.

6 Феята от захарницата 2: 
Четиринайсет ванилии и 
половина
Катя Антонова
Рибка 1600 

лв.

Хари Потър и  
философският камък
Дж. К. Роулинг
Егмонт

4

1990 
лв.

Дневникът на един 
Дръндьо Кн.1
Джеф Кини
ДуоДИЗАЙН

5

1990 
лв.

2 Винаги има и още...
Изабел Овчарова
Робертино

1999 
лв.

Феята от захарницата 1
Катя Антонова
Рибка

1600 
лв.

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

7

1990 
лв.

Малкият принц
Антоан дьо 
Сент-Екзюпери
Хеликон

8

795 
лв.

Наръчник за убийства 
за добри момичета
Холи Джаксън
Емас

9

1900 
лв.

3
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КЛАСАЦИИ ЯНУАРИ  

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

Времеубежище
Георги Господинов
Жанет-45

Живот в скалите
Мария Лалева
Книгомания

Пасиансът на 
архангелите
Мария Лалева
Книгомания

Войната на буквите
Людмила Филипова
Enthusiast

Химия на шегата
Михаил Вешим
Сиела

Елегия. Когато 
баща ти е цар 
Неда Антонова
Хермес

Аз още броя дните
Георги Бърдаров
Сиела

Мамник 
Васил Попов
Ерове

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2400 
лв.

1800 
лв.

1795 
лв.

1400 
лв.

2500 
лв.

2200 
лв.

1800 
лв.

1500 
лв.

2000 
лв.

1899 
лв.
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Щастлива връзка – кой не 
мечтае за нея? Само че 

знаем ли как да изградим дълго-
срочни отношения, базирани 
на взаимно уважение, подкрепа 
и обич? Смятаме, че когато 
се появи „правилният” човек, 

всичко това ще се случи от 
само себе си. Нищо не е по-далеч 
от истината. 

След дългогодишни изследва-
ния на романтичните отно-
шения Джон Готман описва 
навиците, които могат да 
разрушат или да съградят един 
брак. „Седемте принципа на 
успешния брак” е най-надежд-
ният пътеводител в света на 
любовните връзки, продаден в 
милиони екземпляри в десетки 
страни. Върху него стъпват 

както семейни терапевти, 
така и двойки, които искат да 
подобрят и заздравят отноше-
нията си. Достъпни и същев-
ременно проникновени, тези 
принципи учат партньорите 
на различни подходи в разре-
шаването на конфликтите. 
Готман предлага стратегии и 
ресурси, чрез които двойките 
да разрешават по-успешно всеки 
свой проблем, без значение дали 
става дума за секс, пари, работа 
или задължения в семейството.

Укрепете връзката си

С кого да 
воюва?

Мистериозна 
молба

Разговорът на кафе със себе си е лесна петми-
нутна всекидневна програма, която има силата да 
промени живота ви. Начинът, по който мислите, 
говорите и се чувствате, определя всичко случващо 
се във вашия живот. Използвайте тази практи-
ка и сътворете най-прекрасния възможен живот. 
Живейте с вълшебство, защото вие наистина го 
заслужавате!

Кристин Хелмстетър

Лондонски детектив откри-
ва ужасна истина, която 

хвърля светлина върху изчезва-
нето на собствения му син.

Сержант Джона Коли от 
специализирания отряд на лон-
донската полиция така и не се 
е възстановил от изчезването 
на сина му преди десет години. 
Самообвиненията разбиват 
брака му, отчуждават го от 
съпругата му и водят до скъс-
ване на всякакви отношения с 
най-добрия му колега и приятел 
– Гевин Маккини...

До сегашния момент, когато 
Маккини му се обажда след 
цяло десетилетие мълчание с 
мистериозна молба за помощ. 
Мястото на срещата е още по-
озадачаващо – улица „Касапски 
кей”, намираща се в мрачен край 
на Лондон край Темза, който 
липсва дори в навигацията на 
мобилните телефони.

А щом най-сетне пристига, 
намира ужасяваща сцена, след 
която нищо вече не е същото. 
И всяка следваща стъпка в 
разплитането на една дълго 

пазена тайна ще постави под 
съмнение доверието в колегите 
и в собствените му представи 
за правилно и грешно, както 
и теориите за изчезването на 
сина му.

Преводач е Богдан Русев.

Запознайте се с Травис Ди-
вайн. Бивш рейнджър. Брокер 

на Уолстрийт. Заподозрян за 
убийство.

Всяка сутрин Травис Дивайн 
се качва на влака в 6:20, за да 
отиде на работа в една от 
най-престижните инвести-
ционни компании в Манхатън. 
Принуден да напусне армията 
при твърде неясни и мъчителни 
обстоятелства, той е решил да 
продължи живота и битките 
си на Уолстрийт. На бойното 
поле, където се печелят голе-
мите пари. Всеки ден Дивайн 
вижда през прозореца на влака 
именията на свръхбогатите и 
се надява някога да бъде като 
тях. Но появата на една краси-
ва жена до басейна в луксозния 
дом на шефа в такъв ранен час 
изглежда странна. И необяснима.

Бившият рейнджър усеща, че 
във фирмата му се върши нещо 
нередно. Скоро разбира, че тя 
е обект на тайно разследване, 
което разчита на помощта му. 
А когато приятелката му Сара 
е открита обесена в сградата 

на компанията, всичко става 
твърде лично. Непроследими 
имейли, съмнителни финансови 
операции, подозрително следене 
и... още убийства. Постепен-
но основните играчи свалят 
картите си. Но за да стигне 
до истината, Травис Дивайн 
трябва първо да си отговори на 
въпроса на кого може да се дове-
ри и с кого трябва да воюва.

Преводач е Богдан Русев.

Седемте принципа 
на успешния брак
Джон Готман, Нан Силвър
изд. “Изток-Запад”
320 стр., м. кор. 21,90 лв., 
тв. кор. 24,90 лв.

Без следа
Саймън Бекет
изд. “СофтПрес”
352 стр., 22 лв.

5 минути магия

Мъжът 
от влака в 6:20
Дейвид Балдачи
изд. “Обсидиан”
448 стр., 22 лв.

Разговори на 
кафе със себе си 
Кристин Хелмстетър
изд. “Хермес”
312 стр., 14,95 лв.
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Пасажер 23
Себастиан Фицек
изд. Ибис
брой стр.: 316
цена: 17,90 лв.

Куклата
Ирса Сигурдардотир
изд. Емас
брой стр.: 392
цена: 22 лв.

Пътуване 
през времето 
Т.2: Врата към 
небето
Ерик-Еманюел Шмит
изд. Леге Артис
брой стр.: 486
цена: 26 лв.

Приятелката
Тереза Дрискол
изд. Хермес
брой стр.: 320
цена: 17,95 лв.

Суматоха в Рая
Катрин Байби
изд. Ергон
брой стр.: 316
цена: 18 лв.

Портокалови мечти
Мануела Инуса
изд. Хермес
брой стр.: 360
цена: 17,95 лв.

Преследването
Ел Кенеди
изд. Сиела
брой стр.: 392
цена: 17,90 лв.

Изкупителна любов
Франсин Ривърс
изд. Сиела
брой стр.: 552
цена: 21 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Гватемала, 1954 г. Военен 
преврат, подкрепян от 

САЩ и осъществен с помощта 
на ЦРУ, сваля от власт законно 
избрания президент демократ 
Хакобо Арбенс. Насилствен акт, 
породен от лъжа, представяна 
за истина, която ще промени 
бъдещето на цяла Латинска 
Америка: обвинението от 
страна на правителството на 
Айзенхауер, че Арбенс поощря-
ва навлизането на съветския 
комунизъм на континента. А 
в основата на лъжата лежат 
непримирими икономически 
интереси на голяма американска 
компания. И се отприщват 
международни конспирации в 
годините на Студената война, 
чието ехо отеква до днес. 
„Нима това фантастично изо-
пачаване на действителността 
беше историята? Превръщане-
то на реалните и конкретни 
факти в мит и фикция?”, се 
пита Марио Варгас Льоса в своя 

задъхан политически трилър, 
изтъкан от коварен шпионаж, 
поръчкови убийства и преда-
телства, населен със зловещи 
герои от подземния свят и една 
фатална жена, известна като 
Мис Гватемала.

Преводач е Катя Диманова.

Политически 
трилър

Един на друг

30 години двете съперниче-
щи си свръхсили – Съ-

единените щати и Русия, са 
в състояние на нова студена 
война. А в горещи моменти 
ги защитават двамата им 
супергерои. Крехкото равнове-
сие на техните сили гарантира 
несигурния мир между двете 
държави. Но един ден героят на 
Америка умира. А насъбралата 

ярост Русия, която се чувства 
унизена, че не просперира, няма 
намерение да позволи това да 
продължава.

Пред лицето на смазваща 
атака една млада, напълно обик-
новена и анонимна жена може да 
се окаже единствената надежда 
за Америка.

Кодовото ґ име е... КОБАЛТ 
СИНЯ.

Единствена надежда

Кобалт синя
Матю Райли
изд. “Бард”
208 стр., 19,99 лв.

Експериментът на Оливия 
Ле Клер с бързите срещи 

върви отчайващо зле. Първият 
кандидат за сърцето ґ се оказва 
сериен убиец, който се опитва 
да отнеме и нейния живот. Тя 
обаче го неутрализира с помощ-
та на паранормално оръжие. 
След това се появява отдав-
на смятаният за покойник 
Харлан Ранкурт. Загадъчният 
млад мъж обаче не е там, за да 
намери любовта, а защото се 
нуждае от помощта ґ. Харлан 
е убеден, че Оливия, която 
получава видения, е оракул 
като баба си и че именно тя 
е ключът към разгадаването 
на мистериозното изчезване 
на тайна правителствена 
лаборатория. Но никой не знае 
каква е всъщност крайната цел 
на Харлан. Някога баща му е 
управлявал Фондацията като 
престъпна групировка, чийто 
наследник е трябвало да бъде 
синът му. Дали не се е завърнал, 
за да предяви претенции към 
наследството си?

Макар да си нямат доверие, 
Оливия и Харлан скоро разби-

рат, че могат да разчитат 
единствено един на друг, за да 
оцелеят.

Сурови времена
Марио Варгас Льоса
изд. “Колибри”
352 стр., 25 лв.

Светкавица в огледалото 
Джейн Ан Кренц
изд. “Хермес”
296 стр., 17,95 лв.
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Една история за убийства, 
наркотици и тайни, но и 

за неразрушимата връзка между 
баща и син. 

Пабло Ескобар, най-извест-
ният наркодилър, когото 
светът някога е познавал. Прес-
тъпната му дейност му носи 
несметни богатства и дори го 
превръща в един от десетте 
най-богати хора на плане-
тата. Преди да бъде 
убит през 1993 г., 
контролира над 80% 
от трафика на кокаин 
в глобален мащаб.

„Син на Ескобар” 
превърта лентата обрат-
но до 1965 г., когато отряд 
на колумбийските специални 
сили, предвождан от агент на 
британските тайни служби 
MI6, разбива една от тайните 
квартири на младия все още 
Ескобар. Наркобосът успява да 
избяга в джунглата, а в прес-
трелката загиват всички… 
освен едно бебе – Роберто 
Сендоя Ескобар. Благодарение 
на внезапен обрат на съдбата, 
детето е осиновено именно от 
агента на британските тайни 
служби.

През годините Пабло Еско-
бар прави многократни опити 
да си върне първородния син. 
Детето израства в неведение за 
истинската си самоличност, а 
печално известният му баща по-
лучава възможност да се среща с 
него. С времето става ясно, че 
британското правителство и 
осиновителят на Роберто ра-

ботят под прикритие с нарко-
боса в опит да контролират 
прането на пари и търговията 
с наркотици.

Години по-късно, малко преди 
осиновителят му да почине, Ро-
берто получава кодирано писмо, 
в което е зашифрована тайната 
на липсващите милиони на 
Ескобар.

Този код е публикуван за 
първи път в тази книга. 

Преводач е Стоянка Сербе-
зова-Леви.

Уморени ли сте? Често ли 
чувствате, че не ви достига 

енергия и едва се справяте? Забе-
лязвате ли спад в имунитета? 
Какво се крие зад тези наглед 
обикновени симптоми?
Загубата на енергия е скрит, 
добронамерен зов за помощ от 
страна на нашето тяло!

Д-р Ане Флек разкрива кои 
са тайните крадци на енергия и 
дава ясни указания и конкретни 
примери, с които всеки може 

да открие корена на проблема и 
неговото решение.

Извадете лупата, вземете 
книгата и тръгнете по следите 
като детектив! Скоро ще 
се сдобиете с практически 
решения, които ще положат 
основите на новия ви живот.

В първата част на „Енергия” 
ще се запознаете със скритите 
причини за липсата на енергия 
и с потенциалните причи-
нители на болести. Тя ще ви 

даде възможност да разкриете 
индивидуалния си проблем. Във 
втората част ще откриете 
червената нишка за изход от 
лабиринта. Ще получите ефек-
тивни съвети за успешна про-
мяна. Третата част представя 
конкретна програма, която 
включва и лесно приложими 
рецепти. Можете да я следвате 
със собственото си темпо, за 
да създадете своя формула за 
здраве и енергия. 

Ефективни съвети
за промяна

Eнергия
Ане Флек
изд. “Ера”
384 стр., 19,99 лв.

Остров Йона, Западна 
Шотландия – черни ска-

ли са пръснати из кафявите 
треви, а в края на „Пътят на 
мъртвите” се извисява сиви-
ят силует на манастира.

Зад брулените му от 
вятъра стени един от него-
вите обитатели е открит 
мъртъв. Антон Юсик е убит 
по особено жесток и необича-
ен начин – чрез екстракция на 
мозъка. Инспектор Грейс Кем-
бъл се заема с разследването. 
След като е била отстранена 
от длъжност за цяла година, 
сега кариерата ґ е заложена на 
карта.

В един проливен дъжд тя 
бута тежката порта на 
манастира и се сблъсква 
с трескавите погледи 
на петимата 
монаси, които 
го обитават. 
Единстве-
ното, което 
знаят за жерт-
вата, е името ґ 
и това, че мъжът 
има тайна стая, 
чиито стени са покрити 
с непонятни научни урав-
нения и формули.

Какво е търсил Антон? 
Защо са го ликвидирали с 
такава жестокост? Грейс не 
подозира, че всъщност са ґ 
поверили разрешаването на 
една от най-изумителните 
загадки, пред които някога се 
е изправяло човечеството.

В „Последното послание” 

Никола Бьогле ни представя 
новата си героиня – инспек-
тор Грейс Кембъл – самотна 
и мистериозна жена, чието 
минало крие тежки тайни. А 
това, което на пръв поглед 
изглежда банална криминална 
история, скоро се оказва 
случай, който я отвежда до 
ледените земи на Гренлан-
дия, където тя ще направи 
ужасяващи за бъдещето на 
човечеството открития.

Преводач е Иван Баталов.

Последното послание
Никола Бьогле
изд. “Enthusiast”
343 стр., 20 лв.

Син на Ескобар. Първороден
Роберто Сендоя Ескобар
изд. “Сиела”
228 стр., 18 лв.

Неразрушима 
връзка

Изумителна 
загадка
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Може ли детство без 

книга на Жул Верн! Роди-

тели, това не е въпрос, 

а спомен за вас и покана 

непременно да отворите 

„Около света за 80 дни“ с 

илюстрации на итали-

анския художник Либико 

Марайя, в превод на Свет-

лана Комогорова - Кома-

та. Книгата има ново 

издание, с меки и твърди 

корици, и си струва да го 

купите дори без повод. 

Ако ви звуча нахално, 

само вижте героите на този 

пародиен роман, много по-раз-

личен от другите приключенски 

и научно-фантастични истории 

на класика Жул Верн. 

Той започва с описание 

на начумерен англичанин, 

който изчислява живота си 

до секунда, без да губи нищо в 

излишни емоции. Но един облог 

за 4000 лири в неговия клуб, в 

който пламва спор, че земята 

може да се обиколи за 80 дни, го 

изстрелва на зашеметяващо 

пътуване с новия му прислуж-

ник французин. Предишният е 

уволнен, защото не подгрял 

водата до точната темпера-

тура от 86 по Фаренхайт, а с 

няколко градуса повече! 

Всички цифри, разстояния 

и правила в книгата са важни, 

защото именно заради тях хо-

рата стават смешни, ех, как се 

мъчат да ги спазват. Самият 

Жул Верн въобще не обичал да 

пътува, но пък въображението 

му го носело напред в бъдещето 

и навсякъде по света. Така той 

качва двамата герои на кораб, 

кон и шейна, сблъсква ги с 

индианци и индийци, от запад на 

изток, по суша и море, надлъж 

и нашир, с всички възможни 

превозни средства и маниери 

на 19 в. 

Любопитно е, че префърцу-

неният джентълмен се свежда 

до неудачник, докато неговият 

слуга става оправен и бърз. 

Французинът успява да измъкне 

господаря си от всякакви пре-

междия, помага му да спечели 

облога в последния момент и 

дори му намира съпруга. Цялата 

история внушава, че онзи, кой-

то е дребнав, но иначе щедър в 

пилеенето на пари, губи себе си 

във времето и пространство-

то, а ако искаме да се вместим 

в света за условно 80 дни, 

трябва да сме изпитали на свой 

гръб и нищетата, и богат-

ството му.

ЛЮДМИЛА ЕЛЕНКОВА 
РАДИО „ХЕЛИКОН“

Разкошно издание

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Сурови времена
Марио Варгас Льоса
изд. Колибри
брой стр.: 352
цена: 25,00 лв.

Скандалът Модиляни
Кен Фолет
изд. Артлайн Студиос
брой стр.: 300
цена: 23 лв.

Светкавица 
в огледалото
Джейн Ан Кренц
изд. Хермес
брой стр.: 296
цена: 17,95 лв.

Пещерата
Жозе Сарамаго
изд. Колибри
брой стр.: 384
цена: 24 лв.

Стари шлагери 
и крем брюле
Красимира Кубарелова
изд. Сиела
брой стр.: 136
цена: 15 лв.

Посветена
Ина Ясипова
изд. Сиела
брой стр.: 200
цена: 14,90 лв.

Изпитанието
Даниел Стийл
изд. Бард
брой стр.: 256
цена: 17,99 лв.

Готвачката 
от Кастамар
Фернандо Муньес
изд. Прозорец
брой стр.: 776
цена: 35 лв.

Медиите, финансирани от 
големи фармацевтични 

компании, убедиха милиони аме-
риканци, че д-р Антъни Фаучи 
е герой. Какъв е той в действи-
телност?

Като директор на Нацио-
налния институт по алергии 
и инфекциозни болести, Фаучи 
разполага с над 6 милиарда дола-
ра годишно, което му позволява 
да диктува резултатите от 
здравните изследвания в цял 
свят. И той използва тези 
пари, за да упражнява контрол 
върху болници, университети, 
списания и хиляди влиятелни 
лекари и учени, които може да 
съсипе, подпомогне или възнаг-
ради. 

След щателно проучване и 
множество интервюта Робърт 
Ф. Кенеди-младши разкрива шо-
киращи факти – Фаучи започва 
кариерата си, като си партнира 
с фармацевтични компании, за 
да саботира безопасни и ефек-
тивни терапевтични лечения 
на СПИН, които не са патен-
товани. Прочутият имунолог 
организира фалшиви проучвания 
и след това оказва натиск върху 
Американската агенция по хра-
ните и лекарствата да одобри 
смъртоносна химиотерапия, 
за която знае, че е безполезна 
срещу СПИН. Той многократно 
нарушава федералните закони, 
за да позволи на фармацевтични-
те си партньори да използват 
бедни тъмнокожи деца като 
лабораторни мишки в смърто-
носни експерименти с токсични 
химиотерапии. 

В началото на XXI век Фаучи 
се ръкува с Бил Гейтс в имение-
то му в Сиатъл, за да постави 
началото на партньорство, 
което има за цел да контролира 

все по-доходоносно глобално 
предприятие за ваксини на 
стойност 60 милиарда долара, 
с неограничен потенциал за 
растеж. Чрез финансиране и 
внимателно изградени лични 
отношения с държавни глави, 
водещи медии и социални медий-
ни институции алиансът между 
Биг Фарма, Фаучи и Гейтс 
упражнява господство над гло-
балната здравна политика. 

„Истинският Антъни Фау-
чи” описва подробно как Фаучи, 
Гейтс и техните съучастници 
използват контрола си върху 
медии, научни списания, клю-
чови правителствени агенции, 
глобални разузнавателни агенции 
и влиятелни учени и лекари, за 
да залеят обществеността със 
страховита пропаганда за виру-
лентността на COVID-19 и да 
наложат безмилостна цензура на 
несъгласните.

Престъпник?

Истинският 
Антъни Фаучи
Робърт Кенеди
изд. “Изток-Запад”
680 стр., 39,90 лв.



Промоцията е валидна от 27.01.2023 до 23.02.2023 г. вкл. или до изчерпване на количествата в книжарници Хеликон. Кампанията не е валидна за онлайн покупки на Helikon.bg

Обичаме да четем

предишна 
цена

24,00 лв.

-10%
2160

лв.

предишна 
цена 

30,00 лв.

-15%
2550

лв.

предишна 
цена 

20,00 лв.

-20%
1600

лв.

предишна 
цена 

12,00 лв.

-20%
960

лв.

предишна 
цена 

16,99 лв.

-30%
1189

лв.

предишна 
цена 

22,00 лв.

-15%
1870

лв.

предишна 
цена 

17,00 лв.

-15%
1445

лв.

предишна 
цена 

29,90 лв.

-10%
2691

лв.

предишна 
цена 

25,00 лв.

-15%
2125

лв.



Промоцията е валидна от 27.01.2023 до 23.02.2023 г. вкл. или до изчерпване на количествата в книжарници Хеликон. Кампанията не е валидна за онлайн покупки на Helikon.bg

предишна 
цена 

18,00 лв.

-10%
1620

лв.

предишна 
цена

19,95 лв.

-15%
1696

лв.

предишна 
цена 

24,00 лв.

-10%
2160

лв.

предишна 
цена 

25,00 лв.

-10%
2250

лв.

предишна 
цена 

28,00 лв.

-30%
1960

лв.

предишна 
цена 

24,95 лв.

-10%
2246

лв.

предишна 
цена

18,00 лв.

-15%
1530

лв.

предишна 
цена 

22,90 лв.

-15%
1947

лв.

предишна 
цена 

13,90 лв.

-20%
1112

лв.

-10% -20%-15% -30%
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Неочакваният нов роман 
„Верчето, Надежда и 

Любов” от Красимира Ку-
барелова, който се появи на 
пазара през 2022 г. след почти 
десетгодишна творческа пауза 
на варненската писателка, из-
ненада хилядите ґ почитатели 
у нас. В началото на 2023 г., 
сякаш вдъхновени от стари 
кулинарни книги с рецепти, 
на пазара се появяват и нови 
издания на предишните ґ три 
романа – „Кръстина и райските 
ябълки”,„Стари шлагери и крем 
брюле” и „Розов храст и сладко 
от смокини”.

Написани с много хумор и 

нежност, книгите на Красимира 
Кубарелова разказват вдъхно-
вяващи истории за любовта 
и мечтите, за втория шанс 
и съдбата и представляват 
своеобразно обяснение в любов 
към българката, която може и 
заслужава да е героиня на роман.

„Кръстина и райските ябъл-
ки” ни среща с борбена героиня, 
която не се страхува да прена-
пише формулата на „идеалното 
семейство” и е готова пламенно 
да се бори за щастието си. Все-
ки път, когато тъгата се свие 
в сърцето ґ, Кръстина засажда 
дръвче.

Улисана в ежедневните 

3 обяснения 
в любов

Кои са Шапкарите? Семей-
ство Занаятчии, призвани 

да вплитат магия в шапките, 
които изработват, и чийто 
занаят се предава в поколени-
ята. Кордилия Хатмейкър е 
изучила семейните тайни и е 
усвоила древните умения, за да 
сътворява собствени магичес-
ки шапки. Един ден обаче баща 
ґ – Просперо Хатмейкър, изчез-
ва в морето и тя трябва да 
го открие, преди да е станало 
твърде късно.

Заедно с останалите 
четири фамилии Занаятчии 
– Шивачи, Обущари, Ръкавича-

ри и Ботушари, Шапкарите 
трябва да изработят Одежди 
на мира – за да предотвратят 
война между Англия и Франция. 
Но някой се опитва да им 
попречи и Кордилия трябва да 
открие кой.

Тамзин Мърчант е актриса 
и писател, родена на 4 март 
1987 г. в Хейуърдс Хийт, Вели-
кобритания. Тамзин израства 
в Австралия, Южна Африка и 
Дубай, преди да се премести в 
Англия в ранните си тийней-
джърски години. Работата 
ґ като актриса я води на 
пътешествия из целия свят и 

през времето. Чрез ролите си 
е била в епохата на Тюдорите, 
във Викторианската епоха, в 
Якобитската и Джорджианска-
та епоха. Оцеляла е по време 
на Блицкрига през 1940 година 
и е издъхнала от пневмония по 
времето на крал Едуард. Била 
е извънземно, вещица, обречена 
кралица, буен шотландски воин 
и непокорна бегълка от висше-
то общество. „Шапкарите” е 
първата ґ книга.

История за кураж, приятел-
ство, приключение и много ма-
гия – „Шапкарите” ще заплени 
всеки читател.

Стари шлагери 
и крем брюле
Красимира Кубарелова
изд. “Сиела”
136 стр., 15 лв.

Розов храст 
и сладко от смокини
Красимира Кубарелова
изд. “Сиела”
120 стр., 15 лв.

Кръстина 
и райските ябълки
Красимира Кубарелова
изд. “Сиела”
112 стр., 15 лв.

Кураж, приятелство 
и много магия

Шапкарите
Тамзин Мърчант
изд. “Noble Star Books”
360 стр., 22 лв.

битки, тя се грижи за своята 
горичка и помага на децата си 
да разперят криле. Ала все още 
се надява да срещне онзи мъж, 
който ще превърне приказката 
в реалност. Затова в градината 
си засажда райска ябълка – дръв-
чето, чиито плодове са магия 
за любов. И продължава да се 
надява…

В „Розов храст и сладко 
от смокини” изневярата на 
съпруга на Карамфила Маслева 
бързо я превръща от образцова 
домакиня в изоставена съпруга. 
Семейните приятелства се 
превръщат в познанства, а 
чувствителната, горда и склон-
на към самоирония Кара си дава 
сметка, че това, което доскоро 
е считала за щастлив брак, 
всъщност е било едно добро 
приятелство.

Но животът продължава и в 
раненото сърце на това морско 
момиче на средна възраст със 
ситни стъпки се промъква на-
деждата – да изживее любовта 
отново, този път завинаги. И 

както всичко хубаво в живота, 
тя ще долети случайно...

„Стари шлагери и крем 
брюле” ще запознае читателите 
с най-старата и самотна мома 
във Варна. Докато всичките 
приятелки на Калина Иванова 
говорят само за сватбите и 
бебетата си, тя уверено крачи 
по пътя към повишението в 
банката, в която работи, и 
отпуска кредит след кредит на 
щастливи млади семейства, но 
всъщност мечтае за бебе. И за 
съпруг, сродна душа, истинска 
любов. Но определено повече 
за бебе.

Положението е толкова 
тежко, че за четиресетия рож-
ден ден на Калина съдбата реша-
ва да се намеси. Среща я с Явор – 
малко по-млад от нея зъболекар, 
който има невъзпитания навик 
да си паркира колата пред чужди 
гаражи. Също като в онзи стар 
шлагер, след първата случайна 
среща, полята с много коктейли 
и танци, двамата бързо стават 
неразделни.



предишна 
цена 

22,00 лв.

-20%
1760

лв.

предишна 
цена 

18,00 лв.

-10%
1620

лв.

предишна 
цена 

17,99 лв.

-30%
1259

лв.

предишна 
цена 

17,95 лв.

-10%
1616

лв.

предишна 
цена 

17,99 лв.

-20%
1439

лв.

предишна 
цена 

23,00 лв.

-15%
1955

лв.

предишна 
цена

14,95 лв.

-10%
1346

лв.

предишна 
цена 

17,00 лв.

-30%
1190

лв.

Промоцията е валидна от 27.01.2023 до 23.02.2023 г. вкл. или до изчерпване на количествата 
в книжарници Хеликон. Кампанията не е валидна за онлайн покупки на Helikon.bg

Романтика и страст

предишна 
цена

18,90 лв.

-15%
1607

лв.

-10%
-20%

-15%
-30%



КНИЖАРНИЦА    
16

Без филтър. 
Instagram отвътре
Сара Фрайър
изд. Locus
брой стр.: 440
цена: 28 лв.

Преодоляване на 
зависимостта от 
Интернет For Dummies
Дейвид Н. Грийнфийлд
изд. Алекссофт
брой стр.: 368
цена: 25 лв.

Токсичните хора
Бернардо Стаматеас
изд. Хермес
брой стр.: 224
цена: 17,95 лв.

Пътуване през 
Акашовите записи
Шели Кер
изд. Аратрон
брой стр.: 224
цена: 15 лв.

Фрида или за болката
Славенка Дракулич
изд. Панорама
брой стр.: 164
цена: 14 лв.

Неопитомена 
Гленън Дойл  
изд. Лайфтайм
брой стр.: 390
цена: 28,90 лв.

Втората световна 
война накратко. 
200 кратки есета за 
ключови събития
Р. Дж. Грант
изд. Книгомания
брой стр.: 416
цена: 15,90 лв.

Нашият народ. 
Книга за българите
Антон Страшимиров
изд. Асеневци
брой стр.: 210
цена: 18 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Най-хубавото време на годи-
ната за Лусинда най-сетне 

настъпва. Както всяко лято, 
трите ґ най-добри приятелки 
отсядат при нея в любимата 
ґ портокалова плантация в 
Калифорния. Заедно ще берат 
портокали, ще се наслаждават 
на слънцето и ще си говорят 
за живота и любовта – в това 
число и за Джона, привлекател-
ния бакалин от съседното град-
че, с когото Лусинда е излизала 

на няколко срещи.
Но Роузмари, Дженифър и 

Мишел не знаят, че плантация-
та едва носи печалба и Лусинда 
е изправена пред фалит. Когато 
споделя с приятелките си, че 
това вероятно ще бъде послед-
ното им лято сред портока-
лите, те са съкрушени. И се 
захващат да съставят план за 
спасяване на плантацията.

Преводач е Емилия Драга-
нова.

Във всяка от нас 
живее богиня. Тя 

няма търпение да се 
разкрие. Иска да ни види 
да обичаме страстно, да 
посрещаме предизвика-
телствата като воин и 
да се превърнем в царици. 
Когато отдадем почит на 
тази божественост в нас, 
като забавим темпото и 
замълчим, ние можем да чуем 
напътствието, което 
ни дава. Спомняме 
си, че мъдростта 
ни идва отвътре 
и че силата ни е 
безмерна.

В тази книга 
Лиса Мари Ранкин 
показва на жените как 
да използват древната 
мъдрост, която откриваме 
в митологиите на различни 
култури, за съвременния живот 
– за да открият и следват 
своята страст, да изградят по-
пълноценни взаимоотношения, 
да разпалят искрата на сексу-

алността си, да се справят с 
големите житейски преходи 
като смяна на работа, раждане 
на дете, развод. Авторката ще 
ви научи как да преоткриете 
своята божествена природа, 
така че с по-малко усилия да 
получавате повече, да живеете 
автентично и да обичате 
страстно.

Ще се запознаете с богини от 
най-различни традиции и ще 
разберете как техните съдби 
са актуални и днес. Можете да 
се свържете с Инана, за да се 
научите да бъдете открити и 
да показвате уязвимостта си. 
Да призовете вътрешната си 
Афродита, за да заредите жи-
вота и връзката си със страст. 
Да помолите Мария Магдалена 
за помощ в преодоляването на 
негативните убеждения и да 
усетите подкрепата на Кали, 
когато преминавате през голя-
ма житейска трансформация. 
Чрез медитациите, препоръки-
те за водене на дневник, някои 
лесни упражнения и ритуали 

за грижа към себе си, вие ще 
призовете вътрешната си бо-
гиня, ще приемете всички свои 
аспекти с любов и ще заживе-
ете много по-удовлетворяващ 
живот.

За да илюстрира образа на 
всяка богиня, Лиса Мари Ранкин 
описва накратко нейната 
история, както е представена 
в митологията, след което 
показва как качествата на бо-
гинята се проявяват в живота 
на съвременните жени. Има бо-
гини, чиито енергии помагат на 
жената да се свърже със сянката 
си и да се помири с т.нар. труд-
ни емоции; други ґ дават сила 
да отстоява позициите си и да 
живее според предназначението 
си, дори когато околните не 
са съгласни. Има богини, които 
ни дават изобилие и пълнота, 
както и такива, които ни 
учат на състрадание и прошка. 
За да покаже как енергиите на 
богините се използват днес, 
авторката дава и примери от 
собствения си живот, а после 
предлага конкретни практики 
за свързване с всяка една богиня. 
Те са лесни, не отнемат много 
време и може да се използват 
от всяка жена.

Спасителен план

Помощ от богини

Открий си богинята. 
Древни мъдрости за всеки ден

Лиса Мари Ранкин
изд. “Locus”

360 стр., 22 лв.

Портокалови 
мечти
Мануела Инуса 
изд. “Хермес”
360 стр., 17,95 лв.
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Да оцелееш като 
родител 3
Съставител: Красимира 
Хаджииванова
изд. Сиела
брой стр.: 264
цена: 20 лв.

Детето и неговите 
комплекси
Жан-Мари Бес, 
Марк Фереро
изд. Колибри
брой стр.: 344
цена: 23 лв.

Разговори на кафе 
със себе си
Кристин Хелмстетър
изд. Хермес
брой стр.: 312
цена: 14,95 лв.

Щипка серотонин. 
101 рецепти от 
Тюркян Севен
Тюркян Севен
изд. ИнфоДар
брой стр.: 240
цена: 39,90 лв.

Училище на колела: 
Веселите музиканти 
изд. Фют
брой стр.: 10
цена: 19,90 лв

Къде е Уоли? 
Холивуд
Мартин Хандфорд
изд. Миранда
брой стр.: 32
цена: 13,95 лв.

Всичко за страховете 
и тревогите
Фелисити Брукс 
и Мар Фереро
изд. Клевър бук
брой стр.: 32
цена: 22 лв.

Детски атлас: 
Планетата Земя
Енрико Лаваньо,  
Сако и Валарино
изд. Световна 
библиотека
брой стр.: 144
цена: 45 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Завладяващ Бош
Детективите от 

Лосанджелиското 
полицейско управление 
Рене Балард и Хари Бош се 
съюзяват, за да издирят 
жесток убиец.

Минала е една година, 
откакто детектив Рене 

Балард е напуснала 
полицията заради 

сексизма, деморализацията и 
безкрайната бюрокрация. Но 
след като самият полицейски 
началник ґ казва, че може 
сама да определя условията, 
Балард се съгласява да възроди 
и оглави отдел „Неприключени 
следствия” в елитния отдел 
„Грабежи и убийства”.

От години Хари Бош 
работи по един случай, който 
го измъчва – убийството на 
цяло семейство от психо-
пат, който още се разхожда 
на свобода. Балард отправя 
предложение на Бош: да дойде 
като доброволец в новия ґ 

отдел и да продължи разслед-
ването си с ресурсите на 
Лосанджелиското полицейско 
управление. Двамата трябва 
да загърбят стари обиди и 
нови дрязги, за да открият не 
един, а двама опасни убийци, 
които са действали дръзко и 
безнаказано.

В може би най-завладяваща-
та си и дълбоко затрогваща 
книга досега Майкъл Конъли за 
пореден път показва защо го 
наричат „един от най-велики-
те криминални писатели на 
всички времена”.

Преводач е Иван Иванов.

Благодарение на тази книга, 
ще приложите същите 

стратегии за защита 
от глупости, които 
и аз съм прилагал, 
за да изстрелям 
нависоко живота 
и кариерата си, 
подпомаган 
от Ефекта 
на натруп-
ването. Ще 
се отскубне-
те от тайнстве-
ната хватка на решенията, 
които влияят на съществува-
нето ви и ви дърпат в грешна 
посока. Ще изпитате лекота-
та на умението да вземате 
решения, водещи до поведение 
и навици, които винаги ви 
помагат.

Всички ние сами създаваме 
личностите, които сме, но 
само успелите си признават 

заслугата за това. Как 
така? – може би ще се 
запита някой, обременен от 
купища несгоди и провали.

Ето как! Ние правим избо-
ри, а след това нашите избори 

Пустинна звезда
Майкъл Конъли

изд. “Бард”
368 стр., 17,99 лв.

Защита от глупости правят от нас човека, който 
сме. Всяко решение променя 
траекторията на живота ни. 
Ефектът на натрупването 
е винаги в действие и при 
всички положения ни води 
нанякъде.

Да губиш е навик. Да 
печелиш също е навик. Разли-
ката между обикновеното и 
необикновеното е в стоти-
ците, хиляди и милиони малки 
действия. Най-голямото пре-
дизвикателство в Ефекта на 
натрупването е, че известно 
време се налага да работим зад 
завесата, ефикасно и с посто-
янство, преди да започнем да 
усещаме резултатите.

Не може да сте обикновени, 
ако искате необикновени резул-
тати. Ако искате да живеете 
и обичате по по-добър начин, 
ще трябва да правите това, 
което другите не правят. 
Трябва да учите повече, да се 
развивате повече, да инвести-
рате повече.

Дарън Харди

Ефектът на 
натрупването

Дарън Харди
изд. “Ракета”

192 стр., 28 лв.
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Родовото проклятие, което 
тегне над сестрите Уидър-

шинс: Бети, Флис и Чарли, е 
развалено и те вече могат да на-

пуснат обвития в мъгла остров 
Кроустоун. Но ето че в Джоба 
на бракониера най-неочаквано 
се появява загадъчно непознато 
момиче, което моли за помощ. 
Веднага след това обаче една 
от сестрите – Чарли, изчезва 
сякаш вдън земя и Бети и Флис 
тръгват да я търсят – поемат 

на опасно пътешествие през 
мочурища и блата и се впускат 
в дръзко приключение с приз-
раци, жестоки пирати и таен 
остров, който не е нанесен на 
никоя карта. Дали и този път 
ще успеят да спасят сестра си... 
а и себе си?

Преводач е Деница Райкова.

Продължението на 
„Щипка магия”

Напръстник вълшебство
Мишел Харисън
изд. “Лабиринт”
440 стр., 19,90 лв.

„Асо пика” е взривоопасен и   
 завладяващ роман, изпъл-

нен с шокиращи обрати, който 
навлиза дълбоко в сърцето на 
институционализирания раси-
зъм. Той е номиниран за най-доб-
ра юношеска книга в наградите 
на Goodreads за 2022 г. Морийн 
Джонсън, съавтор на „Сняг 
вали”, казва за него: „Разтърс-
ваща и ужасяваща. Няма начин 
да оставите книгата, докато 
не стигнете до последната 
страница.”

В частна академия „Нивеус” 
парите се стелят по коридори-
те, а учениците са перфектни. 
Досега. Защото анонимният 
изпращач на съобщения Асо 
изважда на светлина тъмните 
тайни на двама от тях.

Талантливият музикант 
Девон е буквално удавен от 
репетиции, но не може да избяга 
от светлината на прожектори-
те, когато личните му снимки 
стават много публични.

Дванайсетокласничката Чи-
амака не се страхува да получи 
това, което иска. Скоро обаче 

всички ще разберат цената, 
която е платила за властта.

Някой иска да съсипе и двама-
та. Някой, който държи всички 
аса. И той планира нещо много 
повече от гимназиална игра...

Тъмни тайни

Асо пика
Фарида Абике-Имиде
изд. “Егмонт”
400 стр., 19,90 лв.

„Пътешествие до края на 
нощта” е едновременно 

автобиография и фикция. С 
богат на находки и шокиращ 
език, авторът ни увлича с героя 
Бардамю и неговия двойник 
Робенсон в едно гротескно 
пътешествие през живота, през 
света и през смъртта. Бардамю 

преживява войната, лута се 
из джунглите на колониална 
Африка, живее в нечовешкия 
свят на индустриална Америка, 
лекува сиромасите в едно от па-
рижките предградия, навсякъде 
следван от верния си и омразен 
Робенсон. Двамата стигат до 
края на самите себе си, там, 
където човешкото се разпада и 
освободен от всяка условност, 
индивидът се показва в цялата 
си окаяност.

Роман антивоенен, циничен, 
състрадателен, „Пътешествие 

до края на нощта” звучи и като 
подигравка със света, и като 
израз на човешката болка. Но 
той е преди всичко литература 
в истинския смисъл на думата.

Романът „Пътешествие 
до края на нощта” е включен 
сред стоте най-велики книги на 
всички времена, определени от 
100 писатели от 54 страни.

През 1996 г. българският 
превод на книгата, дело на Роси-
ца Ташева, получава Наградата 
на Съюза на преводачите в 
България.

Истинска литература

Пътешествие до края 
на нощта
Луи-Фердинан Селин
изд. “Колибри”
520 стр., 28 лв.

Попадали ли сте в ситуации 
на „Ами, ако...”, измъчвани 

от нерешителност, парализи-
рани от страха да не сбъркате, 
изразходващи ценната си ум-
ствена енергия за неща, които 
не я заслужават?

Нека си признаем: никой не 
иска животът му да бъде беля-
зан от излишно премисляне. Но 
то не е нещо, което избираме. 
То е нещо, от което не можем 
да избягаме. Дали обаче трябва 
да се примирим? Отговорът на 
Ан Богъл е: „Не!”.

„Не мисли прекалено много” 
ни предлага приложими страте-
гии за вземане на решения, кои-
то могат да направят незабав-
на и трайна промяна в начина, 
по който се справяме както с 
маловажни дилеми като „Трябва 
ли да купя тези цветя?”, така 
и със значими въпроси като 
„Какво правя с живота си?”.

Бъдете 
решителни!

Не мисли прекалено много
Ан Богъл
изд. “AMG Publishing”
240 стр., 14,95 лв.
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Божества - Кн.3 
Заветът
Дженифър Л. 
Арментраут
изд. Егмонт
брой стр.: 416
цена: 19,90 лв.

Лошите момчета 
Книга 5: 
Интергалактически 
газ
Аарон Блейби
изд. Робертино
брой стр.: 140
цена: 15 лв.

Скандар и крадецът 
на еднорози
А. Ф. Стедман
изд. Егмонт
брой стр.: 384
цена: 19,90 лв.

Шахмат за деца в 
приказки и примери 
(ново издание)
Павлин Иванов
изд. Атеа Букс
брой стр.: 96
цена: 21 лв.

История на феите
Емили Хокинс
изд. A&T Publishing
брой стр.: 64
цена: 35,99 лв.

Това е нашият свят. 
От Аляска 
до Амазония 
Трейси Търнър, 
Аса Джиланд
изд. Ерове
брой стр.: 48
цена: 20 лв.

Джаспър и 
Чорльо: Голямата 
кулинарна кражба
Никола Колтън
изд. Фют
брой стр.: 96
цена: 9,90 лв.

Грешка смешка
Леда Милева, 
Слав Караславов
изд. Миранда
брой стр.: 56
цена: 17,95 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Какво ли може да се случи, 
когато един изискан кота-

рак срещне едно мърляво кутре? 
Катастрофа! Или пък не?

Джаспър е от онези 
котки, които знаят 
какво им харесва. 
Той обича от-
брани ястия, 
елегантни 
папийонки 
и изтънчени 
произведения на 
изкуството. Живее 
в луксозен апартамент с 
грамадна библиотека, пълна с 
шедьоври, идеално подредени по 
цвят. Джаспър си има всичко, 
освен приятел. Затова много 
държи да стане член на клуб 
„Котелит” – най-отбраното 
котешко общество в града. 
Дори е намислил как да го нап-
рави. И всичко върви по план, 
докато едно чорлаво и мърляво 
кутре не нахлува с трясък в 
живота му.

Чорльо, така се казва кутре-
то, е пълна противоположност 
на изискания Джаспър и обича 

по-простички 
неща – да гони 
топката си и 
да надушва приклю-
чения.

В четири очарователни 
книги Никола Колтън рисува 

и разказва с типич-
но английско 

чувство за 
хумор 
забав-
ните 

преживе-
лици на тази 

така странна 
двойка от изискан 

котарак и мър-
ляво кутре. 

Динамични, 

забавни и пълни с неочаквани 
обрати, четирите истории 
не просто ще предизвикат 
усмивки у читателите, но и 
ще ги накарат да погледнат по 
нов начин на хората, които ги 
заобикалят, на собствените 
си желания и мечти. Защото 
приятелството и обичта не 
идват вчесани и парфюмирани, 
а подходящите приятели често 
не изглеждат така, както сме си 
ги представяли.

Великолепните илюстрации 
на всяка страница са изпълнение 
с движение, емоция и смях, ув-
личат ни в историите и сякаш 
ни правят част от живота на 
Джаспър и Чорльо. Прекрас-
ният диалог между текст и 

илюстрации пък ни кара ту 
да се заливаме от смях, ту да 
ахкаме от изненада.

Но най-хубавото е, че 
книгите от поредицата са от 
онези неща, които ви се иска 
да споделите с любимите си 
хора, за да можете заедно да им 
се наслаждавате и да се смеете 
с глас.

За споделяне с любими хора

Очакваната от хиляди малки 
и големи деца фея Ванилия 

се завърна с книга номер 5! 
Тя не е фея като фея! Има много 
феи, които не са типичните 
момичешки феи. Има много феи, 
които са наистина досадни. 
Има много феи, които не пра-
вят нищо както трябва. Не, 
всъщност не са много. Тя е само 
една – казва се Ванилия. И от 
нея наистина може да те заболи 

главата, но по-често те боли 
коремът – от смях! Ванилия се 
мисли за много неща (които не 
е), но със сигурност е най-забав-
ната фея!

Джаспър 
и Чорльо

Никола Колтън
изд. “Фют”

96 стр., 9,90 лв. всяка

Феята от захарницата 5: 
Ванилия Величественова 

Всемогъщова
Катя Антонова

изд. “Рибка”
132 стр., 18 лв.

Най-забавната фея



ТЪРСЕТЕ В НАЙ-БЛИЗКИЯ

- 40%

2397
  предишна цена 3995 лв. 

НОВА:             лв.

   Промоцията е 

   валидна от 23.01.2023 г. 

до 21.02.2023 г. вкл. 

или до изчерпване на 

количествата 

в книжарници Хеликон 

и на Helikon.bg

НАПРАВИ ТОЧНИЯ ПОДАРЪК

ВАУЧЕР за книги от
ХЕЛИКОН




