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ограмотиха и пълнят форумите 
с гнусните си писания при всяко 
съприкосновение с нещо свястно.
Айде, форумите са за това, всяка 
измет да си дръгне проказите. 
Но се удивих, когато един режи-
сьор – божем човек на високите 
материи и мечтите – изплака, че 
не можел да ляга и става с Боян 
Петров! Истина е, не може. С 
някоя фльорца навярно би могъл, 
но с теб действително няма как.  
Прав е за едно този режисьор, ра-
ботещ за една новинарска агенция 
– че журналята са като глутница 
помияри: додето и последният 
не оПИКае дървото на пътя 
им, не мирясва. Но и той да се 
включи в хора на еснафите, опи-
сани азбучно от Георги Мишев и 
Станислав Стратиев в книгите 
и филмите им, да реди банализми 
за ниските пенсии, за крадящи-
те болници, за труповете по 
магистралите – това в този 
контекст не очаквах... Ами като 
същата агенция има клиническа 
фиксация върху президентската 
двойка и ни занимава непрекъсна-
то ту с „гафовете” му, ту с то-
алетите ´, защо режисьорът не 
вряка? Или ежедневните медийни 
отчети за политическите и 
държавните ни плондири, които 
ни поднася – кой еврогигант ги 
засякъл в клозетите на Брюксел, 
кой ги разцелувал или потупал 

свойски – с тези неща може да 
ляга и става, така ли? Те не го 
дразнят?!
Поинтересувах се в мрежата – 
изглежда е направил добри неща 
в киното. Бих се гордял и с него, 
не са толкова много родните ни 
таланти, стига да не беше напи-
сал тая тъпотия. Може би му е 
малко славата? И иска да лягаме и 
ставаме с неговите кинаджийски 
подвизи, а не с тези на Боян? Най-
вероятно това ще да е – както 
казваше бай Радой: 

„Срещнали се на полянка,  
прабългарин и славянка.
Цуни гуни, вади тури – 
народили чукундури.
Хем ебливи, хем крадливи – 
най-вече, завистливи.“ 

Светла ти памет, Бояне! Прос-
ти ни, ти си вече отвъд всичко 
това, в безкрайната тишина над 
нас. А ние временно оставаме 
тук, в ниското, за да поддържаме 
жива простотията и пигмейска-
та си завист и да вдигаме врява 
до Бога, плещейки глупостите си.
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Ако желаете вашите книги 
да се продават в „Хеликон“ 
в хартиен или електронен 
вариант, свържете се с 
нас на service@helikon.bg 
или на 02 4604081

ИВАН ГОЛЕВ

Много народ се изказа и писа 
за теб, та един повече 

или по-малко – какво значение за 
статистиката. 
Гордостта ми е от два вида – 
лична и човешка. Лична е, защото 
се познавахме. Защото като 
зоолог и спелеолог ми сътрудни-
чеше с чудесни статии за пещери 
и прилепи, когато работех в 
сп. GEO. Защото се отзова на 
поканата ми да споделиш със  
сп. Книжарница и сайта ни  
Лира.бг кои книги обичаш и защо. 
Накрая (с фукня го споменавам!) 
и защото прочете един мой 
роман горе, в разредения въздух, 
при предишната си експедиция. 
Благодаря ти! 
А човешката ми гордост е, 
защото хора като теб осмислят 
дните ни на тази малка, спарена 
долу в ниското, изпълнена с 
много красота, но и с много 
воня земя. Защото имаше мечта 
и я отстояваше с мъжество и 
упоритост, каквито малцина 
от нас днес имат. Защото 
пренебрегваше язвителните думи 
на кретените, упрекващи те в 
егоизъм, себелюбие, едва ли не – в 
лична изгода от своите пориви 
към висините. Господ да съди ни-
щите духом! Те това си знаят и 
това си могат. Жалко само, че се 

Гордея се с теб, Бояне!

Верният тон на 
хубавите книги

Ри
су

нк
а 

М
ил

а 
Ян

ев
а



4

КЛАСАЦИИ МАЙ  

ново остава нагоре надолу връща се

ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Черешови води.  
Разкази и пътеписи
Георги Божинов
Хермес 

Минало несвършено
Даниел Стийл
Бард

Произход
Дан Браун
Бард 

Пътеписи за душата  
на България
Ивинела Самуилова
Хермес

Двубои
Съставител Лий Чайлд
Бард 

Хората, които  
не го заслужаваха
Юрт & Русенфелт
Ера

Малка каменна топка
Никола Крумов
Пощенска кутия  
за приказки

Скарлет + Иво = ВНЛ
Иво Сиромахов
Сиела

Рогоносецът
Джефри Арчър
Бард

Късното шоу
Майкъл Конъли
Бард

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1495 
лв.

1200 
лв.

1090 
лв.

1499 
лв.

1599 
лв.

1700 
лв.

1999 
лв.

1595 
лв.

2495 
лв.

1599 
лв.

НЕХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Гунди какъвто  
не го познавате
Г. Иванов, Кр. Иванов,  
Е. Младенова, Д. Добрев
Труд

Тънкото изкуство  
да не ти пука
Марк Менсън
Хермес

Преди да се гръмнеш, 
прочети тази книга!
Ян ван Хелсинг
Дилок

Богат татко, беден татко: 
Уроците за парите, на които 
богатите учат децата си 
Робърт Кийосаки
Анхира

Homo Deus. Кратка 
история на бъдещето
Ювал Харари
Изток-Запад

Девствената 
проститутка
Николай Волев
Колибри

Феноменът ЦСКА
Георги Атанасов
Enthusiast

Ликвидирането на Русия
Николай Стариков
Хермес

Откъснати деца
Робърт Мелило
Кибеа

Да изживееш своя икигай
Ектор Гарсия (Кирай); 
Франсеск Миралес
Гнездото

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1299 
лв.

1495 
лв.

2000 
лв.

1000 
лв.

3500 
лв.

1800 
лв.

1498 
лв.

1995 
лв.

2000 
лв.

1395 
лв.

Впечатляващ дебют
„Хала“ е впечатляващ лите-

ратурен дебют, спечелил много 

книжни класации. Писателят 

Нейтън Хил изпипва своята 

творба в продължение на десет 

години и резултатът е забеле-

жителен. Вече се работи и по 

филмова версия с участието на 

актрисата Мерил Стрийп в една 

от ключовите роли. Всъщност 

„Хала“ е история от толкова 

голям мащаб, че в нея второсте-

пенни роли няма.

В близък план се появява 

особнячката Фей и с нея започва 

действието. Вкусила за кратко 

свободата на студентския 

живот в Чикаго, тя не може 

дълго да се насилва да бъде майка 

и домакиня и наранява близките 

си, изоставяйки ги без обяснение. 

Години по-късно синът є Самюъл 

– инертен и самотен млад 

човек – е принуден да я потърси, 

въпреки нежеланието си. Причи-

ната обаче е съвсем прозаична 

– Самюъл се нуждае от пари и се 

опитва да ги спечели ровейки в 

миналото є.

Повехналата връзка между 

родители и деца, невъзможност-

та на страдащия човек да вникне 

в чужда истина, различна от 

неговата, увличането в лъжливи 

мечти, които външно приличат 

на свобода – това са само част 

от важните теми в романа. 

Приближавайки фокуса към 

най-съкровените преживявания 

на своите герои, авторът е 

успял да обхване многопластово 

общата картина на три поколе-

ния, всяко впримчено в заблудите 

и предразсъдъците на своето 

време. 

АЛЕКСАНДРА 
АЛЕКСАНДРОВА, 
ХЕЛИКОН ВИТОША

К Н И Ж А РЯ Т 
ПРЕПОРЪЧВА
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ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ

Размерът има значение 
[размерът на талията]
Александра Иванова
Millenium

Седемте навика на високо 
ефективните хора
Стивън Кови
Кибеа

Силата на Настоящето
Екхарт Толе
Кибеа 

Астрофизика  
за заети хора
Нийл Деграс Тайсън
Изток-Запад

Практическа аюрведа. 
Изчерпателен наръчник 
за здрав живот
Ачаря Балкришна
Изток-Запад

Магията 1-2-3.  
Ефективна дисциплина  
за деца от 2 до 12 години 
Д-р Томас Фелан
Изток-Запад

Размерът има значение  
2. Наръчникът
Александра Иванова
Millenium

Влияние. Тази книга ще 
те научи да Управляваш 
другите
Дмитрий Верищагин
Деир

Черноморски риболов
Николай Липчев  
(Rikitikitavi)
Фондация Буквите

Всеки ден
Дейвид Левитан
Егмонт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

700 
лв.

700 
лв.

600 
лв.

500 
лв.

1099 
лв.

900 
лв.

1500 
лв.

700 
лв.

800 
лв.

800 
лв.

Вълнуващ триъгълник
Бернхард Шлинк е добре поз-

нат на българските читатели 

с „Четецът“, сборниците с 

разкази и новели „Другият и още 

разкази“, „Летни лъжи“, „Бягства 

от любов“.

„Жената на стълбата“ е ин-

тригуващ и силно въздействащ 

роман. В центъра на повество-

ванието стои една картина, на 

която е изобразена гола жена, 

слизаща по стълби. Картината 

се оказва особено важна за 

главния персонаж, прохождащ 

адвокат, на който е възложен 

необичаен случай, свързан с 

картината и с Ирене – жената 

от картината.

Адвокатът е въвлечен 

в сложна ситуация с Ирене, 

богатия є съпруг и художника 

на картината – любовникът на 

Ирене.

Ирене е желаната, недостъп-

ната, цял живот мечтаната 

жена, а също и крадлата на 

собствената си картина.

Това, което ме накара да 

изпитам истинско интелек-

туално удоволствие, четейки 

Шлинк, е умението му да показва 

ситуациите от различни гледни 

точки. Историята на героите не 

свършва тук, а напротив – за-

почва, за да ни отведе десети-

летия напред, когато случаят 

събира героите отново. 

Ако искате да прочетете 

нещо, което да ви разтърси, да 

ви накара да преподредите като 

внезапно разпилени парчета 

на пъзел ценностите си, то 

тази книга е в състояние да го 

направи.

АЛЕКСАНДРА ЯНКОВА,  
ХЕЛИКОН 

СТАМБОЛИЙСКИ

1500 
лв.

ТИЙН КНИГИ

Малкият принц
Антоан дьо  
Сент Екзюпери
СофтПрес

Софийски магьосници 2:  
В сърцето на Странджа 
Мартин Колев
Сиела

1

10

499 
лв.

1390 
лв.

6 Пламтящият лабиринт. 
Кн.3: Изпитанията  
на Аполон
Рик Риърдън
Егмонт 1490 

лв.

Невидим
Станислав Койчев – Стан
Егмонт

4

1490 
лв.

Един от нас лъже
Карън Макменъс
Егмонт

5

1490 
лв.

2 Органайзерът
Станислав Койчев – 
Стан
Егмонт

1290 
лв.

Дневникът на един  
Дръндьо кн.1
Джеф Кини
ДуоДИЗАЙН

1690 
лв.

Дръндьото:  
Направи-си-сам книга
Джеф Кини
ДуоДИЗАЙН

7

1490 
лв.

Бабата бандит
Дейвид Уолямс
ДуоДИЗАЙН

8

1490 
лв.

Пърси Джаксън и 
боговете на Олимп Кн.1: 
Похитителят на мълнии
Рик Риърдън
Егмонт

9

1290 
лв.

К Н И Ж А РЯ Т 
ПРЕПОРЪЧВА

3
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КЛАСАЦИИ МАЙ  

БЪЛГАРСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Черешови води. 
Разкази и пътеписи 
Георги Божинов
Хермес

Пътеписи за душата  
на България  
Ивинела Самуилова
Хермес

Малка каменна топка 
Никола Крумов
Пощенска кутия  
за приказки

Скарлет + Иво = ВНЛ
Иво Сиромахов
Сиела

Бабо, разкажи ми спомен
Ивинела Самуилова
Хермес

Чамкория 
Милен Русков
Жанет-45 

Дневник от  
панелните блокове 
Никола Крумов
Пощенска кутия  
за приказки

Възвишение  
Милен Русков
Жанет-45

Междупанелни войни 
Никола Крумов
Пощенска кутия  
за приказки

Хавра
Захари Карабашлиев
Сиела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1495 
лв.

1000 
лв.

1700 
лв.

1200 
лв.

1990 
лв.

2500 
лв.

1495 
лв.

1090 
лв.

1200 
лв.

1595 
лв.

Легендарният катерач 
Райнхолд Меснер винаги се е 

стремял да предизвика собст-
вените си способности и да 
подложи на съмнение „невъз-
можното”. През 1978 г. той за 
пореден път променя облика 
на алпинизма: заедно с Петер 
Хабелер стават първите хора 
в историята, които изкачват 
Еверест без допълнителен 
кислород. Този успех, плод на 
няколкогодишна усилена подго-
товка, разбива представите за 
възможно на скептично настро-
ените лекари, учени и алпинис-
ти, според които „Еверест 
без допълнителен кислород е 
самоубийство”.

За Райнхолд Меснер самото 
изкачване на върха никога не е 
стояло на преден план, за него 
важни са навлизането в непоз-
нати територии, изследване-
то на собствените умения, 
изправянето срещу личните 
граници и съмнения. Преодо-
ляването на страха и самота-
та са част от настоящата 
книга, в която освен личната 
си история Меснер разказва и 
тази на върха. Тя започва през 
1852 г., когато е изчислено, че 
Еверест е най-високият връх на 

Земята, и е белязана от триумф 
и трагедии. 

„Експедиция до крайната 
точка” е разказ за първото 
изкачване на Еверест без допъл-
нителен кислород, за първите, 
често трагични, опити за 
покоряване на върха и за всички 
знайни и незнайни герои от 
миналото, осмелили се да ус-
тремят поглед към Покрива на 
света. Но книгата е и яростна 
критика на все по-комерсиал-
ните съвременни експедиции и 
призив за завръщане към изкон-
ните ценности на алпинизма.

Райнхолд Меснер е роден в 
Южен Тирол през 1944 г. Едва 
петгодишен, за първи път 
вкусва разредения въздух на 
Алпите, и оттогава любовта 
му към планината е безусловна. 
В своите 3500 изкачвания той 
прокарва над сто нови марш-
рута и става първият човек, 
стъпил на всички четиринай-
сет осемхилядника в света. 
Изключителната му кариера 
включва експедиции в Грен-
ландия, Антарктида, Тибет, 
пустините Гоби и Такламакан. 
Автор е на над шейсет книги, 
които са преведени на повече 
от десет езика.

Експедиция до 
крайната точка
Райнхолд Меснер
изд. “Вакон”
400 стр., 22 лв.

Легендата за себе си
Привлечен съм от крайната точка.  

Като желязо от магнит. Може би защото 
само там е възможно спасението.”

„Стилът на Меснер 
при изкачването на 
осемхилядници е във 
всяко отношение 
пионерско дело.“

Елизабет Хоули

„Меснер е кралят на 
катерачите.“

сп. „Аутсайд”

„Безспорно най-
великият алпинист на 
всички времена.“

Ерик Хърст
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ЕЛИЦА МАТЕЕВА,  
ХЕЛИКОН ВАРНА – ЦЕНТЪР

В центъра на Варна... булевард 
„Княз Борис I” – следи от 

стария аристократичен облик 
на града нашепват спомени за 
бурно минало, изпъстрено в 
разнообразна стилистика: не-
обарок и класицизъм, сецесион, 
арт деко и неоготика. Встрани 
от булеварда ехото на минало-
то ни отвежда до някогашния 
хотел „Мусала”, построен по 
проект на архитект Дабко 
Дабков. Зад хотела хоризон-

тът се разтваря в площада, в 
който преди градските фонта-
ни се е намирала общинската 
сграда „Белидие хаане”. По тър-
говската улица „Княз Борис I” 
преди век и сега кипи живот 
– преминават хора в търсене на 
успеха и смисъла, в търсене на 
себе си и може би на една голяма 
любов. Без да иска, приключе-
нецът се озовава край табела 
„Книги Хеликон” – мъдростта 
на музите и светлината на 
песните им, славещи силата на 
боговете, се е приютила тук 
върху страниците на времето, 

уютно се е сляла с мисълта на 
съзидателни умове. Който е 
приятел на книгите получава 
съкровена благословия, защото 
четенето е благодат. 

Между търговски сгради, 
банки, в близост до театъра и 
операта на Варна и простран-
ство, в което се прожектира 
най-доброто фестивално 
кино за варненци, се открива 
нова книжарница! Книжарница 
Хеликон разтваря дружелюб-
но „вратите” си за всеки 
ценител, изкушен от словото 
на музите. Умното, мъдрото, 

чувствително, любящо човека 
слово – меч, дръзновение, сила 
и дом. Дано това слово даде 
кураж на варненци да дочакат 
построяването на многоетаж-
ния паркинг с градина срещу 
тази прекрасна книжарница. И 
докато придобилата популяр-
ност сред местните Дупка се 
запълва и се предлага тук да се 
постави и монумент на Кирил 
и Методий...  срещу Дупката 
вече има храм на познанието. 
Отбивайте се в книжарница 
„Хеликон”, защото словото е 
любов и божествено начало!

щия от остатъка от света. 
Така че когато някой като 

Хейг напише книга като 
„Причините да останеш 
жив” – кратка лична 
история за депреси-

ята и собственото му 
възстановяване, – тя веднага 

придобива популярност сред 
други страдащи.

„Винаги ми се е струвало 
високомерно да се надявам, че 
ще мога да напиша нещо, което 
да промени живота на хората – 
казва 37-годишният Хейг, автор 
на младежки заглавия и пет ро-
мана за възрастни. – Но в този 
случай хората, преживяващи 
състояния, които застрашават 
живота им, са склонни да се хва-
нат за всичко. Дори само покрай 
предварителните екземпляри 
и това, което споделих в блога 
си за книгата, получих много 
съобщения. От онези, на които 
наистина трябва да отгово-

риш, защото често са от хора 
в сериозни ситуации или техни 
близки. Понякога това е пла-
шещо. А и хората се отнасят 
различно с теб, щом си писал за 
това. Ако споделиш онлайн, че 
имаш лош ден, те ще си поми-
слят по-скоро, че се намираш 
на ръба на скала, отколкото че 
изоставаш с имейлите си.”

Склонността на непознати-
те да са толкова откровени с 
автора се дължи на това колко 
много споделя самият той в 
книгата си. Хейг описва под-
робно нервен срив в средата на 
20-те си години и последвалите 
три години депресия, която 
отчасти го приковава в дома му. 

Писането за преживяното 
изиграва ключова роля във 
възстановяването на Хейг – 
самият той казва, че винаги ще е 
предразположен към депресивни 
състояния, но сега вече знае как 
най-добре да се справя с тях.

Една от главите в „Причини-
те да останеш жив”, новата 

книга на Мат Хейг, е озаглавена 
„Неща, които са ми се случвали 
и са породили повече съчувствие 
от депресията ми”. Списъкът 
започва с: „Да имам шум в 
ушите, да загубя рабо-
тата си, да си счупя 
пръста на крака, да дъл-
жа пари, лоши рецензии 
в Amazon…”. Защото 
докато един на 
всеки пет страда от 
депресия в някакъв 
момент от живота си, 
Хейг мисли, че повечето хора 
все още имат бегла представа 
как да се държат със засегнати-
те от най-разпространеното 
психично заболяване. И докато 
хората все повече се отварят да 
говорят за психичните си про-
блеми онлайн, все още е рядкост 
публични фигури да пишат тол-
кова откровено и в дълбочина за 

Причините  
да останеш жив

Мат Хейг
изд. “Интенс”

184 стр., 14 лв.

Мат Хейг: „Хората се отнасят различно, 
когато знаят, че си депресиран”

собствената си депресия.
Вероятно не е изненадващо, 

че трудно се описва състояние, 
което сякаш отрязва страда-

Новото царство 
на книгите
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Смърт във Венеция 
и други новели
Томас Ман
изд.: Колибри
брой стр.: 368
цена: 20.00

Време да се живее и 
време да се мре
(луксозно издание)
Ерих Мария Ремарк
изд.: Хермес
брой стр.: 368
цена: 19.95

Една любов на Суан
Марсел Пруст
изд.: Колибри
брой стр.: 272
цена: 20.00

Трима в любовта
Арчибалд Кронин
изд.: Ера
брой стр.: 504
цена: 18.00

Отлично съчинена 
история.
Разкази
А. А. Милн
изд.: Книгомания
брой стр.: 208
цена: 12.90

Стая с изглед
Е. М. Форстър
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 248
цена: 15.00

История на окото
Жорж Батай
изд.: Фама +
брой стр.: 86
цена: 10.00

Беоулф. 
Легенда за воина
Х. Е. Маршал
изд.: Пергамент Прес
брой стр.: 104
цена: 4.95

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Авторката на бестселъра 
„Парижкият апартамент” 

Мишел Гейбъл отново заплита 
история, вдъхновена от реални 
места и събития и напоена със 
слънчеви лъчи и летни бури. 
„Книга за лятото” е семейна 
сага за три поколения непокорни 
и упорити жени, чиято съдба се 
преплита с тази на величестве-
ното имение „Клиф Хаус”.

Надвесена над безкрайния син 
океан, оградена от диви рози 

и дюни, „Клиф Хаус” събира се-
мейство Йънг за сто дни всяка 
година. Деветдесет и девет 
години поред. Най-ярките спо-
мени от тези години се пазят в 
избелелите страници на албума 
за гости, наречен просто „Книга 
за лятото”. Океанът, дивите 
рози по дюните, изумителната 
къща на върха на скалата – тези 
образи са декор за вълнуващите 
истории на жените, разказани в 
книгата. От Сара, която създа-
ва величественото имение, през 
жизнерадостната Руби до Бес, 
която днес се завръща на хълма 
за последен път. 

Подобно на много други в 
района, имението бавно загива – 
ерозията руши брега и къщата е 

заплашена от срутване, въпреки 
всички усилия на Сиси, упори-
тата майка на Бес. Докато 
дъждът и вятърът отнемат 
брега метър по метър, Бес се 
бори да запази равновесие сред 
бурята и тайните на собстве-
ния си живот.

„Клиф Хаус” е къща на 
жените”, винаги е казвала Руби. 
В пос ледния ден на последното 
лято тук Бес ще открие в ду-
мите ´ неподозирана истина.

Вдъхновен от суровата 
красота на Нантъкет, „Книга 
за лятото” е роман за бурите и 
силата да устоим, за болката и 
надеждата, които вървят ръка 
за ръка. Защото лятото винаги 
идва.

Три поколения непокорни жени

Книга за лятото
Мишел Гейбъл
изд. “Софтпрес”
432 стр., 17,99 лв.

Завладяваща семейна драма и 
неразкрита досега любовна 

история, свързана с възхода и 
падението на покойния Алдо 
Гучи – човекът, отговорен 
за въздигането на легендарна-
та модна марка. Спомени и 
събития, разказани от неговата 
дъщеря.

Патриция Гучи е родена 
тайно: плод е на забранена лю-
бов, която би могла да доведе 
до дискредитирането на Алдо 
Гучи, нейния баща. Началото на 
шейсетте години на двайсети 
век е безметежен период за 
„Гучи” – задължителната марка 
за холивудските звезди и крал-
ските величия, – но също така 
е и време, когато родените без 
брак деца в Италия са незакон-
ни. Алдо не може да си позволи 

публичния скандал, но и не е в 
състояние да сдържа чувствата 
си към Бруна, майката на Пат-
риция – любовницата, назначена 
като продавачка в първия 
магазин на „Гучи” в Рим. За да 
избегне скандала, той изпраща 
бременната Бруна в Лондон, а 
след това успява да я върне в 
Рим с новороденото им дете 
тайно от италианските влас-
ти, от медиите и от цялата 
фамилия Гучи.

„В името на Гучи” е 
неразказаната досега любовна 
история на родителите на 
Патриция. Авторката разчита 
на собствените си спомени, на 
колекцията от любовни писма 
и интервюта на майка си, на 
архив от непоказвани досега 
снимки. Във вълнуващия разказ 

за родителите си тя 
вплита собствените 
си преживявания: 
отношенията с 
баща си, изолирания 
си живот в сянка 
през по-голямата част 
от десетилетието, 
издигането си до говорител-
ка на компанията „Гучи” и 
най-младото протеже на Алдо. 
Разкрива събитията около 
прогонването на тримата 
синове на Алдо след преда-
телството им и опита им за 
преврат, след което самата 
тя, някога смятана за срамна 
тайна, се превръща в единстве-
на наследница. Епична история 
за любов и загуба, за предател-
ство и вярност, разтърсващи 
събития, разиграващи се в 

Италия, Англия и Америка по 
време на най-бурния период от 
шейсетгодишния семеен бизнес 
на фамилията Гучи.

Любов и предразсъдъци

В името на Гучи
Патриция Гучи
изд. “Хибрид Букс”
280 + 16 цв. стр.,  
20 лв. с меки корици
25 лв. с твърди корици
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Изкушението да 
бъдеш щастлив
Лоренцо Мароне
изд.: Колибри
брой стр.: 264
цена: 15.00

Плът
Роса Монтеро
изд.: Колибри
брой стр.: 240
цена: 16.00

Извинявай
Ида Хегаси Хойер
изд.: Колибри
брой стр.: 248
цена: 16.00

Замразеното време
Анна Ким
изд.: Колибри
брой стр.: 180
цена: 14.00

Вила Амалия
Паскал Киняр
изд.: Леге Артис
брой стр.: 256
цена: 16.00

Индиговият 
Бомбай
Ягода Михайловска-
Георгиева
изд.: Персей
брой стр.: 480
цена: 16.99

Алена жътва
Дашиъл Хамет
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 208
цена: 14.00

Офицер и пешка
Стив Бери
изд.: Обсидиан
брой стр.: 432
цена: 19.00

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

ЛЮДМИЛА ЕЛЕНКОВА

Когато нещо свърш-
ва, друго започва 
отначало! Казали са 
го мъдри и сигурно 

толкова побелели глави, че да 
продължават да тормозят 
децата с още четене, и то 
веднага след училище, когато 
идва така дългоочакваното за 
тях време – лятната ваканция. 
Ние, в „Хеликон“, обаче знаем 
защо почивката с книга си 
струва повече и от най-дебелия 
учебник. Ето няколко причини:

Характер се изгражда чрез 
любим герой. Колкото по-
трудни, невероятни и страхо-
вити изглеждат препятствия-
та, толкова по-бързо пораства 
читателят. Едва ли ще се 
почувства прокълнат като 

единайсетгодишната Мориган 
Врана от градчето „Невърмур”, 
но със сигурност ще изпита 
гордост, докато тя му показва 
как със собствени сили си е 
върнала доверието на хората, 
въпреки всичката лошотия на 
света. 

Също като Хари Потър.
Детската книга сплотява 

семейството. „Пекарна „Захар 
& канела” на Линда Чапман е 
за онези сръчни и отзивчиви 
деца, които възприемат на игра 
домакинската работа. Тук Хана, 
едва на 10 г. не просто помага 
на своята майка в малкия им 
семеен бизнес, но привлича и 
приятелките си от училище, а 
заредената с аромат на вкусни 
сладки и добри идеи поредица 
насочва креативността в поло-
жителна посока. 

Класическият вариант на 
този тип възпитание чрез ли-
тература е романът „Тайната 
градина“ на Франсис Бърнет, 
особено актуална днес, когато 
грижата за природата стана 
приоритет. 

Образование по приятен 
начин. Рик Риърдън е нашият 
достоен пример. Учител с дълъг 
опит и баща на дете, което е 
диагностицирано с дислексия и 
дефицит на вниманието, той 
превръща уроците по гръцка 
митология в приключенски ро-
мани. Така се появява поредица-
та за Пърси Джаксън. След нея 
авторът изгражда още вселени 
– „Хрониките на Кейн”, „Магнус 
Чейс и боговете на Асгард”, „Из-
питанията на Аполон”. 

Пророческа  интуиция за 
бъдещето, но от дълбините на  

19 в. предлагат също шедьов-
рите на Жул Верн – „Капитан 
Немо“ и „Децата на Капитан 
Грант“.

Детската емпатия и 
чувство за принадлежност. 
Кой друг, след родителите, 
ако не книгите ще развият 
тези качества! „Алеа аквариус. 
Повикът на водата” от Таня 
Щевнер и „Зъбар злобар” на Дей-
вид Уолямс са емблематични. 
Алеа – героинята на немската 
писателка, страда от рядка 
болест и никога не е докосва-
ла вода, докато не поема на 
пътешествие по света с група 
деца и техния приключенски 
кораб. Хлапето в книгата на 
британския комедиант пък 
живее бедно, отглеждано само 
от болния си баща и след куп 
смешни и тъжни случки, успява 

Ваканция с КНИГА, по-ценна от всеки учебник
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„Уговорено“ е смела 

публицистика, въпреки че 

подзаглавието „Тайните 

сделки, които променят 

нашия свят“ намирисва 

на конспиративна теория. 

Парите на онези, които 

формират мисленето ни, 

явно не миришат, поне не 

им пука, докато създават 

убийствени брандове за здраве 

и просперитет. Вярваме, че в 

основата на Арабската пролет 

стоят хранителни гиганти, 

способни да променят хода 

на историята, вече бродим 

из вериги супермаркети 

колкото цял град, мнозина 

работят в компании, 

въоръжени с армии адвокати 

и счетоводители, обучени 

с една единствена цел – да 

избягват данъците. А какво 

да мислим за банките, през 

които минава търговията с 

наркотици, за лекарствената 

индустрия, върнала на 

мода старите болести, за 

безсрамно легалните офшорни 

зони и други призраци на 

глобализацията, в чиято 

сянка стоим все по-объркани 

и несигурни. Всичко това 

описва разследващият 

журналист Жак Перети, като 

не търси шокиращ ефект и 

не отправя обвинителен тон, 

числата са красноречиви, 

особено по отношение на 

главните мозъци – Илън 

Мъск и Марк Зукърбърг. И 

без да пресмятаме, виждаме 

как пренаредиха живота 

на милиони хора. Отдавна 

никой не се впечатлява, че 

най-голямата работилница 

на света – Китай, системно 

нарушава правилата и бълва 

продукция, невъзможна да бъде 

усвоена. Е, и? Какъв е изходът, 

ще попита всеки, прочел с 

тихо отчаяние или просто 

с любопитство теориите 

на Чомски, дори на Ян Ван 

Хелсинг. Да не се обвързваме 

с крайния начин на мислене, 

да осъзнаем ценността на 

онова, което ни омайва да 

му принадлежим, харесваме и 

споделяме. Иначе „Уговорено“-

то е за наша сметка, която 

дълго ще изплащаме. 

ЛЮДМИЛА ЕЛЕНКОВА 
РАДИО „ХЕЛИКОН“

„Уговорено“ за наша сметка

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Тринайсет
Стив Кавана
изд.: Обсидиан
брой стр.: 424
цена: 19.00

Хората, които 
не го заслужаваха
Юрт & Русенфелт
изд.: Ера
брой стр.: 384
цена: 17.00

Отворени рани
Джилиан Флин
изд.: Ера
брой стр.: 312
цена: 16.00

Брачният пакт
Мишел Ричмънд
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 440
цена: 19.90

Жената от Танжер
Кристин Манган
изд.: Прозорец
брой стр.: 300
цена: 15.00

Алчност в смъртта
Нора Робъртс
изд.: Хермес
брой стр.: 352
цена: 15.95

Нощните ловци
Робърт Дохърти
изд.: Бард
брой стр.: 336
цена: 17.99

Короната на демона
Джеймс Ролинс
изд.: Бард
брой стр.: 512
цена: 17.99

да се довери на някой що-годе 
нормален човек в обкръжението 
му – една социална работничка. 

Хуморът във всички романи 
на Дейвид Уолямс напомня с 
хапливостта си историите на 
Роалд Дал. 

Когато четенето не е 
навик. Имаме подръка заглавие 
за случая –  „Забранете тази 
книга” от Алън Грац. С девет-
годишната Ейми разгръщаме 
цяла библиотека, при това 
особена – на книги, забранявани 
или определени като неподхо-
дящи в училищните библио-
теки в САЩ през последните 
трийсет години. Момиченцето 
нарежда тайна библиотека в 
своето шкафче, а смисълът на 
нейното начинание е, какъвто 
е и нашият – да насочим, без да 
стоварваме четиво, непосилно 

върху детския ум. 
За награда – Читателски 

дневник. 
Може ли да пропуснем 

„Пипи Дългото чорапче”, 
„Приключенията на Лукчо”, 
на Том Сойер и Хъкълбери 
Фин, „Вълшебникът от Оз” и 
„Мери Попинз”, и още, и още... 
всички онези шедьоври, които 
са част от учебните програми 
на поколения? Може, разбира се, 
но те винаги настигат човек 
в определен етап от живота,  
независимо колко голям, четящ 
или пренебрегнал това умение 
е. Колкото по-рано, толкова 
по-добре! Затова без повече 
умни приказки, радвайте се на 
ваканцията, а на всички смелча-
ци, решили да нагазят в морето 
от книги, „Хеликон” подарява 
Читателски дневник.

Ваканция с КНИГА, по-ценна от всеки учебник
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Седмата заповед
Том Фокс
изд.: Ибис
брой стр.: 380
цена: 15.90

Друг свят
Джейсън Сийгъл; 
Кирстен Милър
изд.: Бард
брой стр.: 304
цена: 17.99

Лордът от планетата 
Земя
Сергей Лукяненко
изд.: Сиела
брой стр.: 576
цена: 18.00

Божигроб
Кн. 2 от “Нивганощ”
Джей Кристоф
изд.: Егмонт
брой стр.: 656
цена: 29.90

Доня Грасия Наси.
Еврейката от Цариград
Валдтрауд Левин
изд.: Емас
брой стр.: 536
цена: 19.90

Минало 
несвършено
Даниел Стийл
изд.: Бард
брой стр.: 272
цена: 15.99

Имението  
с ягодите
Лорън Дентън
изд.: Кръгозор
брой стр.: 328
цена: 18.00

Розата на любовта
Сара Маклейн
изд.: Ибис
брой стр.: 360
цена: 14.90

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Втората част от историята на Же-
лезния – „Създателят на Майк Тайсън”, 

навлиза дълбоко в генезиса на страховития 
боксьор. Самият Майк прави дисекция на 
причините, поради които се превръща в 
един от най-доминантните боксьори. В 
центъра на фабулата се озовава легендарни-
ят треньор Кас Д‘Амато.

Дългогодишните изследвания на 
Тайсън и неговият съавтор Лари Сломан 
стигат до уникални истини за ролята на 
„италианското старче”, както е нари-
чан в книгата специалистът. Идеята за 
формирането на безмилостен и непобедим 
боксьор минава през много трансформа-
ции. Сблъсква се челно с италианската 
мафия в Ню Йорк и Чикаго в средата на 

XX век. Преминава през изграждането на 
друг велик шампион – Флойд Патерсън. 
Формира се в резултат на много предател-
ства, заплахи, параноя, изолация от света 
и семейството.

Историята на Кас Д‘Амато е хроно-
логия на най-тъмните години в професио-
налния бокс. Десетилетия, в които ФБР, 
полицията и сенатът започват серия 
от разследвания. Треньорът на Тайсън 
неизменно е в центъра на всички събития. 
Полученият опит му помага да пресъздаде 
възможно най-подходящата среда за от-
глеждането на неговия мечтан шампион.

В книгата главният герой крачи в 
миналото на своя ментор. С настървение-
то на Шерлок Холмс открива шокиращи 
истини за самия себе си и проследява цяла 
върволица от събития. Благодарение на 
тях той слага боксовите ръкавици, а пред 
него Магьосника с лапи започва да обра-
ботва бавно и методично нагорещеното 
желязо.

Огнян Георгиев – журналист, боксов 
коментатор и преводач на книгата

Неговото име беше Кас Д‘Амато. 
Той напълни главата ми с мечти за 

слава. Без този мъж нямаше да стоя и да 
се взирам през прозореца на баровски хо-
тел. Вероятно щях да живея в някакъв 
порутен жилищен блок в Браунсвил или 
да ям пилешки крилца с мазна лъжица в 
предградията, вместо да си поръчвам 
кордон бльо от румсървиса. Или може-
ше да съм мъртъв.

Наистина не разбирам как се случи 
всичко това. Как така този боксов 
мениджър и треньор, който живееше 
като изгнаник на север от Ню Йорк, ме 
погледа как правя спаринг за по-малко от 
10 минути, когато бях на тринадесет, 
и предвиди, че ще стана най-младият 
световен шампион в тежка категория 
за всички времена?

Тази книга е за нашата връзка.
Майк Тайсън

Магьосникът с лапите

Създателят на Тайсън
Моят живот с Кас Д’амато
Майк Тайсън
изд. “Жануа’98”
520 стр., мека корица 25 лв.
твърда корица 32 лв.

9 години и 9 преиздания по-късно, през 
лятото на 2018 г. излиза ново издание на 

емблематичния сборник с разкази и есета на 
Захари Карабашлиев „Кратка история на 
самолета”! 

 „Не толкова кратка история на самоле-
та” включва 22 разказа и 8 есета, част от 
които излизат в книжна форма за пръв път. 
Книгата се завръща по-малко от година 
след публикуването на бестселъра „Хавра”, 
награден с „роман на годината на Фонд 13 
века България”.

„Не толкова кратка история на самоле-
та” отново ни припомня защо Карабашлиев 
не признава жанрови граници и между про-
зата и есеистиката му никога не е стояла 
бариера, напротив. Лиричност и усет към 
незабележимото се смесват с напрегнато 
действие, за да обрисуват с думи (не)оби-
чайното ежедневие, демонстрирано с разма-
ха на истински умел майстор на перото.

Умел 
майстор  
на перото

Не толкова  
кратка история  

на самолета
Захари Карабашлиев

изд. “Сиела”
336 стр., 16,90 лв.
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Ако през 90-те сте били 
достатъчно големи, за да иг-

раете книги игри, със сигурност 
познавате творчеството на 
Елена Павлова и сте прекарали 
часове сред световете, създа-
дени от Върджил Дриймънд и 
Кристофър Макдоуел. 

„Камен и пиратите от 5 Г” 
е първият съвременен детски 
роман на знаменитата писа-
телка и преводачка. В него ще 
срещнете Камен – загадъчния 
нов ученик в Пети Г клас с гла-
ва, пълна с щуротии, и забавна 
история за всяка ситуация… 
А може би историите му не 
са измислени и съвсем като на 
кино чуждестранни шпиони 
наистина се опитват да го 
отвлекат? 

Ще разберем с помощта 
на: ресурсния учител Алко 
Иванов, чийто кабинет 
е обзаведен като 
пиратски кораб; на 
любимеца Свет-
ли – детектив 
и фотограф 
по приз-
вание, на 
Стойче-
то и Рени, 

на Теди, Мимето и останалите 
„пирати” от Пети Г клас.

Появата на Камен в класа по-
ставя началото на поредица от 
приключения, в които съучени-
ците му ще научат много уроци 
за живота и приятелството, 
а техен неуморен спътник ще 
стане рошавият Пират – сим-
патичният джак ръсел териер 
на Алко Иванов. 

Романът, илюстриран от 
Неда Малчева, пренася очарова-
нието на класическите детски 
истории в дигиталната епоха и 
ще се хареса както на пето-
класници, така и на техните 
родители.

Финалният акорд на 
една от най-четените 

скандинавски криминални 
поредици. Тя е за разследващия 
репортер Хенинг Юл, а негов 
създател е популярният в 
повече от 20 държави скан-
динавски автор на трилъри 
Томас Енгер. На българския 
читател вече са познати 
предишните четири 
романа от тази 
поредица: „Мни-
ма смърт”, „Фан-
томна болка”, 
„Кървава мъгла” и 
„Тайните на герба”. 
Във всеки от тях 
Юл разследва различни 
случаи, като същевремен-
но се опитва да превъзмогне 
болката от смъртта на сина 
си и да разкрие истината за 
разрушения си живот. Не 
спират и сътресенията в 
личния му живот – бившата 
му съпруга Нора е бременна 
от друг мъж, а сестра му 
Трине, изглежда, е замесена по 
някакъв начин в пожара, убил 
сина му. В романа „Смъртно 
ранен” смелият репортер 
ще трябва да се изправи сам 
срещу предателството и 
мрачните тайни на хора, в 
които е вярвал, както и да се 
пребори срещу дълбоката и 
всеобхватна мрежа на коруп-
цията, която е обвила всички 
слоеве на обществото.  

Хенинг Юл никога не е бил 
толкова близо до отговора 

на загадката, преобърнала 
живота му. Но и никога не се 
е намирал толкова близо до 
смъртта…

Финалът на смразяващата 
поредица за Хенинг Юл не е 
просто последното парченце 
в пъзела, а е сам по себе си за-
вършена картина. Тя обединя-
ва миналото и настоящето, 
за да разкрие и виновниците, 
и мотивите им. А сред нео-
чакваните обрати и нестих-
ващото напрежение долавяме 
и много от проблемите на 
модерното общество.

Младата журналистка Камий Прий-
кър се опитва да събере парчета-

та от объркания си живот в Чикаго. 
Напуснала родния си град при първа 
възможност, тя е ужасена, че се налага 
да се върне. Причината – убийствата на 
две местни момичета, които трябва да 
отрази.

В родния си дом, провокирана от ста-
ри страхове и напрегнати семейни от-
ношения, Камий започва прекалено да се 
идентифицира с жертвите. Тя упорито 
търси отговори и рови все по надълбоко 
в историята. Но разбира, че за да стигне 
до дъното, трябва да сглоби пъзела от 
собственото си минало. Готова ли е 
обаче да се върне назад, там където всеки 
пази тайни...?

С романа „Отворени рани” Джилиан 
Флин бележи огромен успех, като едно-
временно пленява публиката и критика-
та. Перфектно подбраните детайли и 
динамичният сюжет ни потапят във 
вътрешния свят на млада жена, измъчва-
на от собствените си страхове. Флин 
вниква в най-тъмните кътчета на човеш-
ката душа и поставя читателя в плен на 
напрегнат разказ с неочакван край.

Гледайте оригиналния сериал на HBO, 
адаптация по романа „Отворени рани”,  
с участието на Ейми Адамс.

Раните на 
отмъстителя

Поредица от 
приключения

Напрегнат разказ с неочакван край

Камен и пиратите от 5 Г
Елена Павлова
изд. “Софтпрес”
288 стр., 14,99 лв.

Отворени рани 
Джилиан Флин

изд. “Ера”
312 стр., 16 лв.

Смъртоносно ранен
Томас Енгер

изд. “Персей”
352 стр., 16,99 лв.
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Нещата, които 
трябваше да знам
Клер Лазебник
изд.: Orange Books
брой стр.: 288
цена: 14.90

В далечното пътуване
Олга Шурбанова
изд.: Жанет-45
брой стр.: 140
цена: 14.00

Мир вам
Емилия Дворянова
изд.: Обсидиан
брой стр.: 384
цена: 16.00

Внезапно сбогуване
Ангел Ангелов
изд.: Хермес
брой стр.: 112
цена: 11.95

Софийски магьосници  
Кн.2: В сърцето  
на Странджа
Мартин Колев
изд.: Сиела
брой стр.: 308
цена: 13.90

Хванеш ли 
самовила
Христо Буковски
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 384
цена: 20.00

Когато ангелите 
подивеят
Андрея Илиев
изд.: Лексикон
брой стр.: 200
цена: 13.95

Homo Deus.  
Кратка история  
на бъдещето
Ювал Ноа Харари
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 352
цена: 35.00

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Филип Стоянов и Дими-
тър Кирязов, по-познати 

като онлайн образите Филяка 
и Ванката, развиват най-голе-
мия български комедиен сериал 
в социалните мрежи вече пет 
години. Споделят, че като 
малки са мечтаели да станат 
актьори, което логично води 
до създаването на „Типично” на 
по-късен етап от живота им, 
като на шега. Неподправени в 
своя хумор и чувството си за 
самоирония, Филип и Димитър 
се шегуват, че ако трябва да 
опишат на някого с какво се за-
нимават, биха казали, че качват 
клипове в интернет и хората 
се забавляват. Могат да се 
похвалят с близо 400 000 после-
дователи в социалните мрежи 
и голяма част от видеата им 
са вдъхновени от ситуации от 
ежедневието, но често носят 

скрит смисъл и по-сериозни 
послания към аудиторията им.

Дебютният им роман 
„Типично: Неразказаната исто-
рия” проследява действието, 
предшестващо събитията 
в популярния едноименен уеб 
сериал. Авторите споделят, че 
читателите дори не подо-
зират каква голяма част от 
персонажите и събитията 
в историята са базирани на 
истински лица и случки. Опис-
ват книгата като специален 
подарък за техните последова-
тели и всички хора с изразено 
чувство за хумор. Основното 
послание, което искат да от-
правят с дебютния си роман, е, 
че приятелството и истин-
ските връзки между хората са 
много по-важни от фалшивите 
ценности като богатство, 
власт и слава.

„Когато през 2005 г. 
започнах да пиша „Пус-

ни народа ми да кара сърф”, 
първоначалното ми намерение 
беше това да бъде философски 
наръчник за служителите на 
„Патагония”. Изобщо не съм 
очаквал тази проста книга да 
се преведе на десетки езици и 
да се изучава в гимназиите и 
университетите, че дори да 
има влияние върху развитие-
то на големите корпорации. 
Даже „Харвард” използва 
компанията ни за практичес-
ки казус. Винаги сме считали 
„Патагония” за експеримент 
по правене на бизнес по нетра-
диционни начини. Никой от 
нас не беше сигурен в успеха, 

но всички бяхме наясно, че 
„обичайният бизнес” не ни ин-
тересува. Е, оцеляхме и дори 
процъфтяваме вече повече от 
половин век…

Злото в обществото ни 
става повече и по-силно и 
това ни кара да осъзнаем, че 
като по-голяма и влиятелна 
компания отговорностите 
ни и усилията ни да бъдем 
дори още по-отговорни също 
са нараснали. Постигнато-
то от нас през последното 
десетилетие и плановете ни 
за следващите са причината 
за това обновено издание на 
книгата.”

Ивон Шуинар, основател и 
собственик на „Патагония“

За хора с чувство  
за хумор

Историята на един 
уникален бизнес

Типично: 
Неразказаната 

история
Филип Стоянов и 
Димитър Кирязов

изд. “Кубар-Егмонт”
128 стр., 9,90 лв.

Пусни народа ми  
да кара сърф
Ивон Шуинар
изд. “Вакон”  

и XCoPublishing
256 стр., 35 лв.

„Пусни народа 
ми да кара сърф“ 
съчетава в себе 
си три прекрасни 
книги – вълнуваща 
автобиография, 
историята на един 
уникален бизнес и 
подробен план на 
надеждата за нашия 
общ дом.“

Джаред Даймънд, 
автор на „Пушки, 

вируси и стомана”
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„Призракът на небесния Йерусалим” 
слага началото на пленителна 

детективска поредица, в която младата и 
талантлива Мария Каравай разкрива най-чу-
довищните престъпници в Москва. Маша, 
както я наричат всички, е момиче, в чието 
детство няма приказки. В него необезпоко-
явани се разхождат серийни убийци, а в те-
традките ´ вместо младежки откровения 
се крият психологически профили. Какво 
може да накара едно невръстно дете да на-
пълни съзнанието си с кръв, освен огромна 
бездна в душата му? За Маша бездната се 
отваря, когато при неясни обстоятелства 
убиват собствения ´ баща.

Добре дошли в света на Даря Дезомбре 
– автор, който ще съумее да ви потопи 
в средновековните тайни на руската 
столица и да накара сърцето ви да затуп-
ти ведно с това на книгата. Ще видите 
Червения площад и булевард Петровски 
дори да не ги откривате в спомените си. 
Ще тръгнете по стъпките на греховно 
пророчество, нищо, че не сте си облекли 
якето. Ще последвате ду-
мите, защото този стил 
на писане вдъхва доверие и 
съвсем малко след начало-
то на историята ще се 
убедите – ако Дан Браун 
беше жена, щеше да се казва 
Даря Дезомбре. 

Ето я. Крехката Мария 
Каравай, която прибира 
своеволен рус кичур зад 
ухото си. Тя е блестяща 
студентка по право, на коя-
то предстои да изкара за-
дължителен стаж в районно 
управление Петровка. Там 
я очаква Андрей Яковлев. 
Опитен детектив. Кисел 
като лимон. Може би малко 
самотен. Напълно убеден, че 
малката връзкарка само ще 

му се пречка. Той решава да ´ даде задача, с 
която да я разсее, докато попива кръвта, 
изтекла в Москва и търси кой е виновни-
кът за проливането ´. 

Маша ще изненада началника си, защото 
освен наследството от влиятелни прия-
тели, които ´ оставя баща ´, притежава 
силен характер, завидни знания и безупречен 
детективски усет. Тя открива връзка меж-
ду поредица от убийства, случили се в пос-
ледните месеци. С помощта на приятеля 
си от детството Инокентий започва да 
разшифрова загадка, чиито корени стигат 
до древната Москва, забравените тексто-
ве на старообрядците и символиката на 
Светото писание. 

Изтръгнати езици, замразени тела, 
жигосани цифри по кожата. Мрак, който 
стига до всяка малка уличка и влиза през 
всеки отворен прозорец. Убиец-екзекутор, 
какъвто литературата не е виждала досега. 
Кожата ви ще настръхва на почти всяка 
страница, но обещаваме, че в тази история 

се промъква и свет-
лината, за да посее 
семената на любовта, 
истината и възмез-
дието. 

Прочетете ли 
първата част от 
поредицата „Инте-
лектуални детек-
тивски романи” на 
Даря Дезомбре, няма 
да имате търпение 
за следваща среща с 
Маша Каравай.

Призракът на небесния 
Йерусалим 

Даря Дезомбре
изд. “Изток-Запад”

304 стр., 16 лв.

Женският руски Дан Браун

Това е книга за трагизма 
на любовта в нашия все 

по-абсурден свят. В неговото 
мото: „Това сме ние – цялото 
човечество, решено с първата 
му формула – жена и мъж, които 
идват – жена и мъж, които си 
отиват”, е кодът на връзката 
между двамата герои Крис и 
Зара. Романът е шоков, шеметен 
и безмилостен. Авторът на 
„Камбаната” отново е верен на 
себе си да разсъждава мащабно 
и провиденчески над големите 
теми на съвремието ни.

„В литературата е важно  
да си единствен, а Недялко Славов  
е избрал точно този път!“

Калин Донков

„Пиафѓ“ е пророчески роман за опита 
на човека да разкъса веригата на 
раждането и умирането.“

Александър Секулов

„Крис и Зара. Тъжна и вълнуваща 
история за неосъществения танц  
на любовта пиафѓ.“

Стойо Вартоломеев

Новият роман на носителя на „Хеликон” 
и „Цветето на Хеликон”

Пиафѓ 
Недялко Славов 
изд. “Хермес”
184 стр., 14,95 лв.

В завладяваща нова серия интервюта 
Ноам Чомски идентифицира „сухите 

подпалки” на недоволството по света, 
които биха могли скоро да пламнат.

В „Глобални недоволства” Чомски 
разглежда последните процеси по света: 
раждането на ИДИЛ, обхвата на дър-
жавното наблюдение, нарастващия гняв 
заради икономическото неравенство, 
конфликтите в Средния изток и прези-
дентството на Доналд Тръмп. В лични 
спомени за детството си във Филадел-
фия авторът описва собствения си път 
и развитието на безкомпромисната си 
позиция като водещ интелектуалец диси-
дент на Америка.

12 стряскащи 
интервюта

Глобални недоволства
Ноам Чомски

изд. “Бард”
256 стр., 14,99 лв.
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„Абсолютен майстор  
в този жанр.“

Пер-Магне Мидьо,  
Trønder-Avisa

„Удивителен трилър.“
Фредрик Ванруп, Dagbladet

„Том Егеланд е неоспорим 
талант, може би дори  
най-добрият в жанра.“

Лейф Екле, NRK

„Роман с много 
напрежение, но с душа.“

Гайр Раквог, Dagsavisen

Механизмите  
на ума
Майкъл Луис
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 352
цена: 19.00

Смисълът на 
тревожността
Роло Мей
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 536
цена: 25.00

Да получиш 
любовта,  
която искаш
Д-р Харвил Хендрикс
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 376
цена: 19.00

Откажи се да избираш
Барбара Шер
изд.: AMG Publishing
брой стр.: 432
цена: 14.95

Огледално докосване
Д-р Джоел Салинас
изд.: Сиела
брой стр.: 324
цена: 15.90

Разузнавач на 
танковите части
Кн. 1 (Фронтови 
дневник)
Вили Кубик
изд.: Прозорец
брой стр.: 256
цена: 15.00

Разузнавач на 
танковите части
Кн. 2 (Фронтови 
дневник)
Вили Кубик
изд.: Прозорец
брой стр.: 256
цена: 15.00

Атентатът срещу 
папата. Истинската 
история
Джузепе Консоло
изд.: УИ “Св. 
Климент Охридски”
брой стр.: 200
цена: 16.00

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Само няколко месеца след 
световната си премиера но-

вият роман на автора, по дири-
те на който върви Дан Браун, 
излиза на български. Археологът 
Бьорн Белтьо е по следите на 
древен вавилонско-египетски 
ръкопис, наречен „Книгата на 
мъртвите”. В този легенда-
рен текст се предполага, че е 
събрано цялото познание на 
древните хора за тайните 
на смъртта, за истинската 
същност на човешката душа 
и за свръхестествените сили, 
които предопределят съдбата 
на човечеството. Но той не е 
единственият, който търси 
мистичното произведение.

Dominicanes (Божиите куче-
та) – опасен монашески орден 
от религиозни екстремисти, 
би направил всичко, за да го 

спре, тъй като се страхува, че 
откритията му ще разтърсят 
основите на християнската 
вяра. Същевременно учените в 
една медицинска лаборатория 
в САЩ са на път да разкрият 
мистерията на процесите, 
които настъпват след смърт-
та. Строго секретният научен 
проект носи кодовото име 
„Ефектът на Лазар”. Нима 
наистина е възможно човешка-
та душа да продължи да живее 
дори след като тялото е вече 
мъртво? Нима прераждането е 
част от кръговрата на живота, 
въпреки че официалните догми 
на християнството, юдаизма и 
исляма отричат пламенно тази 
теория?

Белтьо скоро установява 
каква е връзката между „Книга-
та на мъртвите” и „Ефектът 

Популярен участник в 
риалити е открит 

мъртъв, с прикачен за гърба 
му ученически тест.

Следват още убийства 
на известни в медийното 
пространство личности. 
Докато екипът му събира до-

казателства, Себастиан 
Бергман тръгва по 
следа – анонимни 
писма до вестници 

и коментари в интернет 
форуми. Авторът им крити-
кува лошото образование и 
безсмислената слава на младите 
медийни звезди. Бергман започ-
ва да го предизвиква и бързо 
разбира, че анонимният знае за 
убийствата повече, отколко-
то трябва...

Себастиан и колегите му се 
изправят срещу интелигентен 
и безскрупулен сериен убиец, 
в чиито очи съвременното 
общество поощрява глупостта 
и повърхностността. А той 
е решен да се справи с пробле-
ма... Естествено, бурените 
трябва да бъдат изтръгнати 
от корен.

„Хората, които не го 
заслужаваха” е пети роман 
с участието на психолога 
Себастиан Бергман. Динамична, 
богата на плътни колоритни 
образи и със силни социални 
послания, поредицата на 
Юрт и Русенфелт разчупва 
клишетата в жанра и постига 
внушителен международен 
успех. А главният герой – един 
от най-оригиналните образи в 
скандинавската литература, 
бързо се превърна в любимец на 
читателите по света. Юрт 
и Русенфелт са сценаристи 
на минисериала „Себастиан 
Бергман”, както и на популяр-
ния сериал „Мостът”.

Ефектът на Лазар
Том Егеланд
изд. “Персей”
480 стр., 19,99 лв.

Загадките на смъртта

Безскрупулен сериен убиец

Хората, които  
не го заслужаваха

Юрт и Русенфелт
изд. “Ера”

384 стр., 17лв.

на Лазар”. И отговорът е ужа-
сяващ. Заглавието е вдъхновено 
от библейската легенда за Лазар, 
когото Христос възкресил след 
четири дни в гроба.
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В този сборник Опра Уифри 
събира за пръв път най-

съкровените и затрогващи 
моменти на просветление, 
вдъхновили милиони зрители 
на удостоеното с три награди 
„Еми” телевизионно преда-
ване – „Неделни разговори за 
душата”. Книгата е съставена 
от десет глави, всяка от кои-
то представя важен етап от 
духовното пътешествие на 
самата авторка и започва с есе, 
написано лично от нея. Това е 
безценна колекция от най-зна-
чимите беседи на Опра с едни 
от най-уважаваните духовни 
лидери. Визионери като Тони 
Робинс, Ариана Хъфингтън и 
Шонда Раймс споделят какво 

са научили, търсейки смисъла 
на живота си. Световноприз-
нати духовни учители като 
Екхарт Толе, Мариан Уилям-
сън и Уейн Дайър обясняват 
сложните ни връзки с егото и 
изцелителните сили на любов-
та, а бестселърови автори 
като Черил Стрейд, Елизабет 
Гилбърт и Елизабет Лесър 
обсъждат прошката. С над 100 
красиви фотографии, много от 
които направени в имението 
на Опра в Калифорния, където 
се заснемат „Неделни разговори 
за душата”, този сборник ще 
се превърне в безценен спътник 
на читателя, пробудил се за 
чудесата и неограничените 
възможности на живота.

Изборът е направен. Ис-
торията продължава, 

но светът е нов. Преда-
телство, любов и измама 
– и най-красивата история 
крие неподозирани обра-
ти. Не можеш да познаеш 
истината, без да срещнеш 
лъжата. Ще ги различиш ли?

„Измамен” е продълже-
нието на романа „Неви-
дим” на популярния влогър 
Станислав Койчев – Стан, 
оглавил класацията на ве-
рига книжарници „Хеликон” 
за най-продавани книги 
през 2017 г. и носител на 
награда „Бисерче вълшебно” 
в категория „Мечтатели” 
за същата година.

Продължението 
на „Невидим”

Измамен
Станислав Койчев - Стан
изд. “Егмонт”
400 стр., 14,90 лв.

Вдъхновяващи 
прозрения 

Впечатляващ 
мозаечен роман

Неделни разговори  
за душата
Опра Уинфри 
изд. “Хермес”
240 стр., 24,95 лв.

Фантазията на Джордж Р. 
Р. Мартин обединява иде-

ите на майстори на научната 
фантастика, за да създаде впе-
чатляващ мозаечен роман, рису-
ващ вълнуваща алтернативна 
история на ХХ век. Точно след 
Втората световна война Ню 
Йорк е връхлетян от епиде-
мия след терористичен акт. 
Извънземен вирус трансфор-
мира човешката генетика. 
Повечето жертви умират, 
други преживяват физически 
или психически промени: супер-
герои и злодеи стават новите 
господари на улицата. Затаете 
дъх пред „Жокери”-те, които е 
скрил Джордж Мартин!

Жокери
Джордж Р. Р. Мартин
изд. “Сиела”
588 стр., 20 лв.

Много скоро човечеството 
ще започне да се разселва 

извън пределите на Земята. 
Това не е просто възможност, а 
необходимост – климатичните 
промени, изчерпването на ре-
сурсите, евентуалните бъдещи 
катастрофи, всичко това ще 
ни принуди да напуснем своята 
планета.

Един ден ние ще заживеем 
сред звездите.

Световно известният физик 
и футурист Мичио Каку разказ-
ва подробно и увлекателно как 
хората могат постепенно да 
изградят устойчива цивилиза-
ция в космоса. С присъщото си 
въодушевление той ни показва, 
че научната фантастика се 
превръща в реалност: невероят-
ните постижения в областта 
на роботиката, нанотехно-
логиите и биотехнологиите 
ще ни помогнат да построим 
градове на Марс; близките 

Бъдеще другаде  
в Космоса

звезди може да бъдат достигна-
ти с помощта на миниатюрни 
космически кораби, които се 
движат чрез лазерни лъчи; а 
един ден технологиите навярно 
ще позволят на човека да се 
освободи напълно от физическо-
то си тяло.

С много ентусиазъм и усет 
за удивителното д-р Каку ни 
отвежда на вълнуващо пъте-
шествие в бъдещето, когато 
звездната орис на човечество-
то може да стане реалност – и 
хората може дори да постигнат 
безсмъртие.

Бъдещето 
на човечеството
Мичиу Каку
изд. “Бард”
368 стр., 17,99 лв.
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Старогръцки 
митове. Всемирът, 
боговете, хората
Жан-Пиер Вернан
изд.: Колибри
брой стр.: 224
цена: 12.00

Без плейбек. Близки 
срещи от пети вид
Йохан Девлетян
изд.: Жанет-45
брой стр.: 200
цена: 15.00

Усмихни се, човече!
Георги Мамалев
изд.: Книгомания
брой стр.: 292
цена: 16.00 

Глобални недоволства
Ноам Чомски
изд.: Бард
брой стр.: 256
цена: 14.99

Насладата от 
откривателството
Ричард Файнман
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 256
цена: 16.00

Обсебен или 
посредствен
Грант Кардон
брой стр.: 228
цена: 24.90

Над 8 000 метра: 
Анапурна, 
Дхаулагири, 
Макалу
Атанас Скатов
изд.: Кибеа
брой стр.: 304
цена: 28.00

Експедиция до 
крайната точка
Райнхолд Меснер
изд.: Вакон
брой стр.: 400
цена: 22.00

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Българските читатели могат 
да се насладят на сърдечна 

история с привкуса на сочни, 
узрели ягоди. Този роман е за 
любовта, за семейството и 
приятелството, за значението 
на думата „дом”, за 
важните 
избори в 
живота. 
За едно 
място, кое-
то прите-
жава силата 
да кара хората 
да остават. 

„Въпреки пати-
ната на времето, 
къщата беше прекрас-
на – точно каквато я 
помнех. Тавани по три метра 
и половина, високи прозорци, 
дюшемета, извито стълбищe... 

Сега, докато бях в градина-
та, си спомних и как грижливо 
подбирах сочните узрели ягоди, 
които Бърт после използваше 
за своя все още непрочут пай; 
представих си пукащите семен-
ца върху езика ми и прилива на 
лятна сладост с всяка хапка... ”

Сара наследява Имението с 
ягодите след смъртта на баба 
си Мегс и се заема да изпълни 
нейното желание: да възстано-
ви блясъка на къщата. Временно 
изоставя проспериращия си 
бизнес в Ню Орлиънс и се връща 
на мястото, което все още 
чувства като свой дом. Намира 
най-подходящия човек за рестав-
рацията – мъж с топли очи и 
мека усмивка...

Когато открива кутия 
с черно-бяла снимка, дървена 

къщичка, диамантен пръстен, а 
по-късно и загадъчен надпис „Ти 
държиш ключа към сърцето ми”, 
изненадана и любопитна, тя 
решава да остане по-дълго от 
предвиденото.

С помощта на приятелите 
на Мегс, обитаващи къщата, 
Сара разкрива неизвестни 
факти от живота на баба си и 
подрежда пъзела на вълнуваща 
история за любовта, за сме-
лостта да следваш пътя си, за 
тайните в своето семейство 
и за удивителната съдбата на 
една силна жена.  

Сара разбира, че всеки човек 
има в живота си моменти, кога-
то е изправен пред съдбоносен 
избор.

Мегс е направила своя! А 
какъв ще бъде изборът на Сара?

Да (от)криеш 
любовта

Трънливият път 
към щастието
Даниел има план, своеобра-

зен дневник на бъдещето, 
в който записва как иска да 
се развива животът му. От 
време на време се връща да 
поправи дребни неща, но все 
пак съществуването му е без-
грижно и щастливо. Изведнъж 
обаче всичко се усложнява. 
Португалия се срива и Даниел 
загубва работата си. Жена му 
и двете им деца също го напус-
кат, за да търсят по-добри 
възможности в друг град. Два-
мата му най-добри приятели 
не могат да бъдат до него и да 
го подкрепят. Шавиер стои 
заключен в апартамента си 
от дванайсет години, обсебен 
от страха си 
от света и 
от разни 
статис-
тики, а 
също и 

дълбоко депресиран от факта, 
че създаденият от тях сайт 
за хора, които да си помагат 
взаимно, се оказва пълен про-
вал. Алмодовар е в затвора, 
след като са го заловили да 
ограбва банка в отчаян опит 
да уреди живота си. Даниел 
обаче не може да се откаже 
от надеждата си, че нещата 
ще се оправят, че няма вечно 
да е безработен и че отново 
ще събере семейството си 
– всъщност всичките му по-
стъпки са водени именно от 
тази идея. Един ден на сайта 
им публикува съобщение Доро-
тея Маркеш, която живее в 
Швейцария. Тя е в инвалидна 
количка и търси помощ, за да 
се придвижи до Марсилия и 

да посети брат си, кой-
то се намира в кома след 
сериозна злополука. След 
като никой не отговаря 
на съобщението ´, Даниел 

и Шавиер решават да изми-
нат дългото разстояние до 
Швейцария и да ´ помогнат 
– с тях дори пътуват децата 
на Даниел – Флор и Матеуш, и 
синът на Алмодовар – Вашко. 
Това пътуване се оказва една 
възможност за Даниел да 
възстанови връзката с децата 
си, да намери нов смисъл на 
живота си и да осъзнае, че щас-
тието трябва да се търси в 
малките неща и да се постига 
стъпка по стъпка.

Имението с ягодите
Лорън Дентън

изд. “Кръгозор”
328 стр., 18 лв.

Средният индекс на щастие
Давид Машадо
изд. “Изида”
282 стр., 13 лв.

Португалски роман за непоклатимата надежда и трънливия път към щастието
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Нашето сърце работи 
неуморно, без да спира 

нито секунда. Но как да му се 
отплатим за този самоот-
вержен подвиг? Единствено 
като се грижим за него – от 
мига, в който е затуптяло в 
гърдите ни.

На достъпен език, с хумор, 
съчетавайки научната мате-
рия с епизоди от практиката 
си, авторът ни повежда към 
тайните на нашия най-важен  

и предан орган.
От тази книга ще научите:

 Как е устроено сърцето 
и как функционират пътните 
му артерии?

 Какво представляват 
най-честите сърдечно-съдови 
заболявания и как да намалим 
риска от тях?

 Защо не трябва да играем 
„руска рулетка” със сърцето?

 Каква е връзката на 
храненето, спортуването и 
секса със сърдечно-съдовата 

система?
 Какво се 

случва при 
„разбито от 
любов сърце”?

... И още 
много инте-
ресни неща.

Книгата е 
увлекателен и 
полезен разказ за 
всички, които 
желаят да се 
потопят в едно 
популярно, но 
систематизирано 
знание за здравето 
на нашето тяло.

Най-преданият  
ни орган

Скритото оръжие  
по пътя към успеха
Луси и съпругът ´ са главни 

готвачи и съсобственици 
на един от най-популярните 
ресторанти в Сидни. Систем-
ните му изневери и кражбата 
на рецепти обаче ´ идват в 
повече и Луси го напуска. 

Докато безцелно обикаля 
улиците, тя се натъква на 
порутена сграда, която някога е 
била процъфтяващ ресторант. 
Луси надниква през мръсния 
прозорец и импулсивно решава 
да вдъхне нов живот на мяс-
тото.

Тя открива червено тефтер-
че с рецепти, принадлежало на 

харизматичния готвач Франки, 
починал преди трийсет години 
при неясни обстоятелства. Не-
говите специалитети – френска 
лучена супа, петел във вино и 
суфле с грюер, нямат равни и 
скоро клиентите започват да 
се тълпят на опашка. Странно, 
но Луси има чувството, че до-
лавя присъствието на Франки 
и сякаш може да го види...

Пламенният готвач с неу-
толима страст към храната и 
жените ще се окаже скритото 
оръжие на Луси по пътя ´ към 
успеха. Но дали е достатъчно 
смела, за да повярва?

Джо Демарко е ветеран в решава-
нето на проблемите на своя шеф 

Джон Махоуни, конгресмен с почти 
неограничена власт, но и много тайни. 
Затова и последната му задача – да 
помогне на прокуратурата да получи 
осъдителна присъда за убийство, извър-
шено в един бар в Ню Йорк – изглежда 
като детска игра. Петима свидетели 
са видели млад мъж да застрелва друг 
млад мъж в заведението и делото би 
трябвало да приключи бързо. Още по-
вече когато жертвата най-изненадващо 
се оказва син на Джон Махоуни, който 
настоява за справедливост.

Неочаквано процесът рязко се забавя. 
Свидетелите започват да изчезват 
или да променят показанията си. Върху 
тях определено се упражнява натиск и 

този модел, поне според прокурора, се 
повтаря на различни места в страната. 
Дали причината не се крие във факта, 
че извършителят е син на известен 
адвокат? Кой елиминира неудобните 
свидетели, кой манипулира 
показанията им, 
когато на подсъ-
димата скамейка 
застават много 
богати хора или 
техни роднини?

Твърдо решен 
да получи отговор, 
Демарко се изправя пред 
противник, който може 
да се окаже най-трудният в 
дългата му кариера. А неприят-
ностите едва сега започват.

Труден противник 
Майк Лосън

изд. “Обсидиан”
384 стр., 18 лв.

Тупти, сърце
Йоханес Хинрих  

фон Борстел
изд. “Колибри”
296 стр., 16 лв.

Когато нещата опрат  
до пари и власт

Тайната рецепта  
за втори шанс
Дж. Д. Барет
изд. “Хермес”
336 стр., 15,95 лв.
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Преди да се 
гръмнеш, прочети 
тази книга!
Ян ван Хелсинг
изд.:Дилок
брой стр.: 376
цена: 20.00

Енциклопедия по 
природно лекуване
М. Платен
изд.: Асеневци
брой стр.: 448
цена: 19.95

Готвенето
Майкъл Полан
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 488
цена: 25.00

Билки от градината  
на Господ
Мария Требен
изд.: Кибеа
брой стр.: 376
цена: 22.00

България:  
200 уловени мига
Фотограф: Пенчо Чуков
изд.: Боряна ЕООД
брой стр.: 214
цена: 55.00

Похватите  
на титаните
Тимъти Ферис
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 712
цена: 49.00

Тими Провала:  
Не пипайте  
тази книга!
Стефан Пастис
изд.: Сиела
брой стр.: 304
цена: 12.90

Пук!
Валери Петров
изд.: Колибри
брой стр.: 64
цена: 15.00

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Ненадминат майстор на късите 
белетристични форми, Антон 

П. Чехов е на една година, когато през 
1861 г. е отменено крепостното право 
(дядо му е бил крепостен селянин), на 9 
години, когато излиза „Война и мир” на 
Лев Толстой, на 16 – когато баща му, 
бакалин и голям деспот, се разорява и 
зарязва семейството и дома си, на 19 – 
когато отива да учи за лекар в Москва и 
започва да пише весели смешни историй-
ки, колкото за да свързва двата края. На 
24 години се появяват първите симп-
томи на туберкулозата, на 26 години е 
посъветван да погледне по-сериозно на 
литературната си дарба, на 28 години 
публикува първата си значима творба, 
новелата „Степ”. Умира на 44 години.

За този кратък живот Чехов успява 
да напише над 600 разказа, десетина 
пиеси, сред които шедьоврите „Чайка”, 
„Вишнева градина” и „Три сестри”.

Като дете пее в църковния хор, но си 
остава заклет атеист, което не му пре-
чи да познава на пръсти източноправо-
славните обреди и Библията и да усвои 
от нея изкуството на недоизказаното.

Всичко, излязло изпод перото му, се 
отличава с измамна простота и лако-
ничност, с умението му с малко думи 
да предаде трагикомизма в сблъсъка 
между вътрешния свят на героите 
си и външните обстоятелства.

„Кащанка” излиза в навечерието 
на Рождество през 1887 г. и в нея Чехов 
описва милото куче на свой приятел, 
с което често се разхождат покрай 
морето.

Този сборник представя писа-
теля в необичайна светлина 

– като майстор на новелата 
и краткия разказ. С класическа 
яснота, почти без помощта на 
диалог и описания на душевни 
състояния, той създава завър-
шени творби, които предиз-
викват вълнение не с наплива 
на чувства, а поради придоби-

тото познание за скритите 
механизми на обществените и 
политическите отношения.

Още в ранните разкази, 
„Полет на рекордна височина” 
(1929) и „Експедиция до полюса” 
(1928), е набелязан един важен 
за днешния ни живот мотив: 
човекът на науката и техника-
та в стълкновение с природата 
и тайните на битието. Друга 
значима тема за Фойхтвангер е 
отношението на художника към 
действителността. В ирони-
чен план разказът „След сезона” 

(1936) пресъздава последните 
дни на един съвременен творец, 
затворен в своята крехка „кула 
от слонова кост”. Внезапното 
му увлечение по една обикнове-
на, но жизнена девойка го завар-
ва неподготвен за сложността 
на съществуването. Тематични-
ят кръг в сборника се затваря 
с новелата „Одисей и свинете” 
(1947). Писателят представя 
митичния Одисей, богорав-
ния страдник, като „модерен 
човек”, вече изпитал „досадата 
от цивилизацията”.

Големият Чехов за малките

Модерният човек и свинете

Смъртта на Нерон
Лион Фойхтвангер
изд. “Колибри”
240 стр., 15 лв.

„Кащанка“ става детска Книга на 
годината за 1996 г. според „Ню Йорк Таймс“ 
именно с рисунките на един от най-прочу-
тите съвременни майстори на четката  
Генадий Спирин. Това издание е образец за 
начина, по който класиката трябва да бъде 
поднасяна на децата – така, че да разпалва 
въображението им, да пробужда интереса 
към красивото и непреходното.

Едва ли има отличие за детска книга, 
която Спирин (р. 1948) да не е получавал. 
Негови творби се пазят в държавни и 
частни колекции, в Миланския музей на из-

куството и в Библиотеката на Принстън-
ския университет. Но като всеки наистина 
талантлив човек той избягва шумотевица-
та и суетата, слави се като много необ-
щителен, не дава интервюта, не ходи по 
изложения и панаири, живее като отшелник 
в дървена къща с вид на горска хижа.

Завършил е художествено училище и 
Художествена академия в Москва, през 
1988 г. заминава за Германия, през 1992 г. 
се установява за постоянно в САЩ, в град 
Принстън в Ню Джърси, но и досега не знае 
дума английски.

Кащанка
А. П. Чехов с рисунки  

на Генадий Спирин
изд. “Лабиринт”

36 стр., 16,90 лв.
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В нестандартния си пъте-
пис „Пиратите умират 

млади” Михаил NO-mad Кунчев 
споделя с читателя своя 
пиратски дневник, в който е 
събрал изключителните исто-
рии на някои от силните мъже 
и жени, които среща, докато 
пътува по света.

„За четири години навър-
тях около петдесет хиляди 

километра и категорично мога 
да кажа, че забележителности-
те, които видях, не стру-
ват нищо пред човешките 
истории, с които се срещнах. 
Нито Акропола, нито пира-
мидата Чичен Ица, Червеният 
площад, нито Заливът на 
костенурките или Джамията 
на шейх Зайед могат да ме 
накарат да се усмихна, когато 

се насиля да си ги припомня. 
Но пък хората, които срещнах 
там – определено.”

В книгата за първи път се 
разказва истинската история 
за смелата тайна операция на 
българските специални сили 
в Кербала, заради която „Ню 
Йорк Таймс” написа: „Посег-
неш ли на българин, приготви 
се да умреш пръв”.

Но-МАДските хроники  
на един пират

Недалеч от брега на Бра-
зилия изследователски 

екип открива невиждан ужас 
– остров, на който целият 
живот е бил заличен от 
невъобразим непознат вид. 
Учените са атакувани от не-
известни нападатели, които 
избиват всички с изключение 
на ентомолога и експерт по 
отровни създания професор 
Кен Мацуи. 

Най-странното е, че 
необяснимата заплаха може да 
се проследи назад в миналото 
до ужасяваща тайна, погребана 
преди век под Националната 
алея във Вашингтон – кос-
ти, запечатани в кехлибар. 
Артефактът е скрит от 
учени заговорници, водени от 
Александър Греъм Бел, с цел да 
бъде защитено човечеството. 
Но те не се осмелили да го уни-
щожат, защото в кехлибара се 
съдържа и изумително обеща-
ние за бъдещето – тайната на 
живота след смъртта.

С проблема ще се заеме 
командир Грей Пиърс от 
„Сигма”. Основната мисия на 
„Сигма” винаги е била да реа-
гира първа и да бъде първата 
линия на Америка срещу ново-
появили се заплахи. Но този 
път дори „Сигма” може и да не 
успее да разгадае смъртоносна-
та загадка...

Смъртоносна 
загадка

Короната на демона 
Джеймс Ролинс
изд. “Бард”
512 стр., 17,99 лв.

Пиратите умират млади
Михаил NO-mad Кунчев
изд. “Сиела”
404 стр., 16,90 лв.

Когато Фрея губи гласа си по време на 
записите за дебютния си албум…

Когато Харун планира да избяга от 
дома си и всички, които някога е обичал…

Когато Натаниел пристига в Ню 
Йорк само с раница, отчаян план и нищо 
за губене…

…съдбоносен инцидент събира трима-

та на едно място.
Скоро най-дълбоките им тайни 

започват да се разплитат. Заедно те ще 
направят опит да ги преодолеят и да 
потърсят пътя обратно към живота, 
който никога не е бил техен, но който 
винаги са искали да имат. Сами, те са 
изгубени. Заедно, те се намират.

Значението на това  
да бъдеш себе си

В „Невидимите градове” 
(1972), творба със 

сложна и хитроумна 
структура, състоя-
ща се от 55 глави, 
разпределени в 9 
отделни части, чрез 
въображаем диалог между 
Кублай хан и неговия посланик 
Марко Поло, Итало Калвино 
ни поднася „любовна поема за 
градовете” и проникновен раз-
мисъл върху езика, утопията и 
нашия модерен свят. Петдесет 
и пет града, разказани на Вели-
кия хан от Марко Поло в близко 
до оригиналното „Описание на 
света” повествование. Но тук, 
за разлика от обрисуваното 
от пътешественика, Итало 
Калвино пренася читателя в 
един ониричен свят, в който 
утопични градове говорят 
за паметта, за желанието, за 
знаците, за размените…

Първото ми впечатление е, 
че тази негова книга, „Невиди-
мите градове“, е написана от 

младо момче. Само един младеж 
може, от една страна, да е по 
разположение на духа така жиз-
нерадостен, така искрящ, така 
готов да прави красиви, трайни, 
разведряващи неща; и само един 
младеж може, от друга страна, 
да има такова търпение –  като 
майстор занаятчия, който 
държи на всяка цена да доизпипа 
„произведението си“.

Пиер Паоло Пазолини

„Сърцераздира-
телен… Ако сте 
готови да бъдете 
емоционално разби-
ти, имате късмет.“

Hypable

„Елегантен и 
необикновен… 
празник на 
спасителната 
сила на човешката 
връзка.“

PublishersWeekly Изгубих пътя
Гейл Форман
изд. “Егмонт”

256 стр., 12,90 лв.

Невидимите  
градове

Итало Калвино
изд. “Колибри”
120 стр., 15 лв.

Любовна поема  
в проза
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Нъцки
Виктор Самуилов
изд.: Жанет -45
брой стр.: 64
цена: 15.00

Лупо и Тумба Ч.1
Петя Кокудева;  
Ромина Беневенти
изд.: Жанет -45
брой стр.: 48
цена: 13.00

Малкият Никола.
Първоначалният 
комикс
Госини & Семпе
изд.: Колибри
брой стр.: 48
цена: 18.00

Елмър и дъгата
Дейвид Маккий
изд.: Жанет -45
брой стр.: 32
цена: 9.99

Кащанка
А. П. Чехов
изд.: Лабиринт
брой стр.: 36
цена: 16.90

Защо? Животни
(Изчерпателни 
отговори на 
провокативни 
въпроси)
Дерек Харви
изд.: Книгомания
брой стр.: 144
цена: 23.90

Крокотак. Детски 
буквар за деца 
в предучилищна 
възраст
Колектив
изд.: Бг книга
брой стр.: 100
цена: 22.00

Аз мисля 1
Наташа Буцик,  
Грегор Буцик,
Валентин Буцик
изд.: СофтПрес
брой стр.: 136
цена: 15.99

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Щом стане дума за призраци, 
обикновено се сещаме за 

опустели замъци, смразяващи 
звуци и бледи лица. В новата 
поредица на италианския 
писател Пиердоменико Бакала-
рио „Агенция „Призраци” обаче 
замъците са заменени с небос-
търгачи в Ню Йорк, смразява-
щите звуци – с реге, а бледите 
лица… е, със сигурност има поне 
едно – лицето на младия Уилард 
Мьогалей. Но Уил, както го 
наричат всички, не е призрак, а 
съвсем обикновено момче, което 
живее на 29-ия етаж на стар и 
крив небостъргач в Манхатън. 
И като всяко момче на неговата 
възраст, ходи на училище. Но за 
разлика от своите връстници, 
освен да заляга над уроците, му 
се налага да поеме и семейния 
бизнес. Работата е там обаче, 
че това не е какъв да е бизнес, 
а най-странният, за който 
можете да се сетите – агенция 
за призраци. Всеки, който има 
нужда от призрак, може да се 
обърне към Уил и да си наеме. 

Оказва се, че конкуренцията в 
този занаят е доста сериозна и 
новоизлюпеният шеф трябва да 
се справя не само с нея, но и със 
своенравните призраци, които 
работят за него. И добре, че 
неговият приятел Тъпър, макар 
пъпчив и непохватен, е свикнал 
както с лудите идеи на Уил, 
така и със странностите на 
призраците и самоотвер-
жено е готов да се заеме с 
всяка нова задача. А задачи 
не липсват. Само дето двете 
момчета май невинаги успяват 
да се справят с тях по най-доб-
рия начин. Неочаквани обрати, 
много смях и забавни диалози 
очакват всеки, който отгърне 
страниците на първите две 
книги от поредицата.

Хубавото е, че под смеха и 
забавлението, Пиердоминико Ба-
каларио ненатрапчиво, с усмивка 
и на моменти с провокация, 
показва на младите си читате-
ли, че провалът може да споходи 
всекиго и няма страшно в това. 
По-важното е да не губиш сърце-

Кошмарното 
семейство

Пиердоменико 
Бакаларио
изд. “Фют”

144 стр, 8,90 лв.

то и куража си 
пред трудностите, 
защото всяка трудност може да 
се превърне във възможност. И 
това зависи само от теб. 

Името на Пиердоменико 
Бакаларио не е непознато на бъл-
гарските читатели. И първата 
книга „Хотелът на ужасите” от 
новата му поредица „Агенция 
„Призраци” носи неповторимия 
му стил – закачлив език и дълбо-
ко послание. 

Читателите между 9 и 12 

години със сигурност ще се впе-
чатлят и от оформлението и 
илюстрациите на Матео Пиана, 
който е успял да облече в образи 
хумора на автора и да предаде на-
мигването зад всеки от героите 
в книгите.

Какво по-добро четиво за 
лятото, изтегнати на плажа 
или полегнали в сянката на някое 
дърво? Фантасмагоричните 
приключения на Уилард Мьо-
галей и неговите призраци ви 
очакват.

Призраци, приятелства и много смях

Втората част от хитовата поредица 
„Училището за Добро и Зло“!
След като са спасили съучени-

ците си – и самите себе си 
– от собствената си вълшебна 
приказка, Софи и Агата са от-
ново вкъщи, в скучния Гавалдън, 
готови да заживеят щастливо 
завинаги. Но животът им никак 
не е приказен. Когато Агата 
тайно в себе си пожелава да бе 

избрала различен край, споделен 
с принц Тедрос, портите на 
Училището за Добро и Зло се 
отварят отново за двете 
момичета. Но светът, който 
заварват, е съвсем друг. Стари 
граници са разрушени, нови 
прегради са издигнати. Когато 
Добро и Зло работят заедно, 

а принцовете и принцесите са 
смъртни врагове, дали някога 
балансът ще бъде възстановен?

Свят без принцове
Соман Чейнани

изд. “Сиела”
350 стр., 14,90 лв.






