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Не е нужно да 
бъдеш перфектна!

Трябва само да 
бъдеш себе си!





БЛАГОЕВГРАД 
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ул. „Васил Левски“ № 9, 
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Тази не много умна игра на 
думи ми се беше забила 

в главата, докато четях с 
деветгодишно закъснение де-
белия роман на Грегъри Дейвид 
Робъртс. Щом го свърших, 
бръкнах да видя определение-
то за рам. Знаех, че е някакъв 
вид памет, но ми дойде добре, 
че се оказа „динамична памет с 
произволен достъп”. Защото 
романът му много напомня 
това. И определено е шантав.

Бързам да кажа, че „Шан-
тарам” e страхотна книга! 
Отдавна не бях чел биографич-
но-художествен текст, който 
така непринудено и просто-
душно да ми отваря цял един 
нов свят, за който мислех, че 
знам нещо – Индия. Страна 
древна и велика, бедна на пари, 
но богата на човешки потен-
циал, на духовни измерения, на 
философски проникновения и 
проста човешка обич. Както 
и отдавна не бях попадал на 
такава невероятна съдба, 
каквато е очевидно съдбата на 
автора.

В тази своя съвременна 
епопея на делника Робъртс 
пише както диша – просто, 
внушаващо доверие, хващащо 
за сърцето. На подобно писане 
съм се възхищавал у Хенри 
Милър, Чарлс Буковски, Джак 
Керуак, Ерих Мария Ремарк, в 
„Пеперудата” на Анри Шариер 
и, разбира се, у Достоевски, 

Захарий Стоянов, поп Минчо 
Кръстев. Дори давайки си 
сметка, че не всичко, което се 
случва на героя му, се е случило 
и на него, то стига, за да изпад-
неш в известно самосъжаление: 
„Виж как пълноценно живеят 
хората, а ти живуркаш ли, 
живуркаш!”

Упоритата му хероинова 
зависимост, бягството му 
от австралийския затвор, 
животът му в бомбайските 
бордеи, работата му за мест-
ната мафия, попадането му в 
индийски затвор, участието 
му във войната в Афганистан 
и още множество стряскащи 
перипетии са само външна-
та част на случващото се в 
„Шантарам”. Далеч по-важна 
намирам способността на 
„динамичната му памет с про-
изволен достъп” да пренарежда 
света край нас, да променя 
йерархичността на ценности-
те, да те въвлича в своя стра-
нен и съкрушен свят, без да 
губи човечността и доброто 
в себе си. Това е навярно най-
ценното в тази изключителна 
творба. Буквално от всеки 
ред тук блика любов – към 
някой обикновен човечец, но 
и към милиардите безименни 
човешки същества, частица 
от които е всеки от нас.

Естествено като пълно-
водна река, повествованието 
в едни участъци гневно се 
пени, в други бавно се разлива 
и мирно отразява благослове-
ните слънчеви лъчи, увличайки 
те в ненатрапчивата си 
мъдрост. А когато се умориш 
от нея, те вкарва в някой 

тих вир, за да си починеш и 
премислиш. 

Десетки, навярно и стоти-
ци са изреченията, които ако 
бях по-прилежен, трябваше да 
си запиша, за да ме поучават 
и напътстват. Но пък ги 
оставих на благоволението на 
собствения си рам – произвол-
но да ми ги вади от дълбини-
те си при нужда. 

Макар от бюргерска гледна 
точка „Шантарам” да е сага 
за един престъпник сред прес-
тъпници, той е и невероятен 
тест за нашия собствен 
благочестив живот. Защото 
ние може да сме експерти по 
всеки квадратен метър от жи-
лището на някой скоротечен 
политик и в същото време да 
сме глухи и слепи за болката 
на съседа, от който ни дели 
една панелна стена. Грешникът 
Грегъри Робъртс заслужава 
далеч повече нашето уважение 
от хилядите телевизионни 
икони, пред които сме свик-
нали да скланяме вечер глава в 
търсене на смисъл и упование. 
А непримиримостта му срещу 
всякакви решетки и окови за 
тялото и духа е достойна за 
най-дълбок поклон.

Препрочитам тия редове 
и разбирам, че не съм споменал 
и стотна от литературните 
достойнства на „Шантарам”. 
Но пък с чиста съвест го 
препоръчвам на всеки, закъснял 
като мен, който търси в 
книгите истина, човечност и 
любов.

Пак със закъснение, поздрав-
ления и за превода на Светла-
на Комогорова – Комата!

Шантав рам

ИВАН ГОЛЕВ
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ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Задругата
Добри Божилов
Лексикон

Живот в скалите
Мария Лалева
Книгомания 

Смъртоносно бяло
Робърт Галбрейт
Колибри

Ключът
Джеймс Ролинс
Бард

Огън и кръв 
Джордж Р.Р.Мартин
Бард

Сливовиц 
Катерина Хапсали
Колибри

Сто и една годишният 
старец, който твърде 
много размишляваше
Юнас Юнасон
Колибри

Кръв от къртица
Здравка Евтимова
Жанет-45

За вредата  
от следването  
на чужди съвети
Джером К. Джером
Хеликон

Кралица на въздух и мрак 
Кн.3 от Тъмни съзаклятия
Касандра Клеър
Ибис

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1995 
лв.

1800 
лв.

1700 
лв.

695 
лв.

2290 
лв.

1500 
лв.

2499 
лв.

1799 
лв.

2400 
лв.

1500 
лв.

Слушай своето тяло
Лиз Бурбо
Enthusiast

Победа на ума  
над медицината
Д-р Лиса Ранкин
Гнездото

Тънкото изкуство  
да не ти пука
Марк Менсън
Хермес

21 урока за 21-ви век
Ювал Харари
Изток-Запад

Измамата Сан Стефано. 
Руско-турската 
поробителна война
Иво Инджев
Сиела

Ръководство  
по кетогенна диета  
за начинаещи
Ейми Рамос
Хермес

Великите демокрации 
Т.4 от История на 
англоезичните народи
Уинстън Чърчил
Пергамент Прес

Клуб „5 сутринта“.  
Грабни утрото.  
Извиси живота си 
Робин Шарма
Екслибрис

3

4

5

6

7

8

9

10

1800 
лв.

1795 
лв.

1495 
лв.

2900 
лв.

1600 
лв.

1495 
лв.

1799 
лв.

1590 
лв.

Книжен пъзел
Когато  за пръв път взех 

в ръцете си „Влахос“ – новата 

книга на добре познатия ми 

тандем Николай Янков и Елена 

Щерева, нейде из частния музей 

на паметта си открих първите 

си спомени за каракачаните. Те 

се гушеха в разказите на дядо 

ми за любимия Мечо – карака-

чанското куче, голямо колкото 

теле и по-умно от селския кмет. 

Припомних си и едни коварни 

приказки, които чух от баба за 

една комшийка, на която жените 

в махалата люто завиждаха, за-

щото дори без кремове и мазила 

била „бяла като каракачанско 

сирене“ и мъжете си чупели вра-

товете по нея. За каракачаните 

се говореше  само с добро.  

В романа вървят две паралел-

но разказани истории – едната 

в началото на 20 век и една 

съвременна, които ни потапят в 

живота на каракачаните – тези 

непознати за нас „гърчуля“, тези 

„неприети“ в Гърция българи, 

последните номади в Европа. 

Хора, стъпили здраво на земята, 

справящи се с трудния чергарски 

живот, хора със здрави морални 

ценности, достойнство и чест 

– качества, които сякаш все 

по-трудно виреят днес. 

„Влахос“ е един истински бал-

кански книжен пъзел, в който все-

ки герой, появил се в страниците 

на романа има своето точно 

място, изведен е от начало до 

край, пълнокръвен, логичен, идеал-

но пасващ в цялата картина. А 

езикът на повествованието е 

един от най-богатите, най-кра-

сивите образци в съвременната 

българска литература. 

ЕЛЕНА АЛЕКСИЕВА, 
ХЕЛИКОН БУРГАС

К Н И Ж А РЯ Т 
ПРЕПОРЪЧВА

НЕХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Топ мистериите  
на България
Слави Панайотов
Оз books

Свидетелства за прехода. 
1989-1999
Иван Костов
Сиела

1

2
1899 

лв.

2200 
лв.
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ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ

Размерът има значение 
[размерът на талията]
Александра Иванова
Millenium

Размерът има значение 2. 
Наръчникът
Александра Иванова
Millenium

Неуверена Кн.1 от 
поредицата Ларк Коув
Девни Пери
Егмонт

Сугестопедия за всеки 
родител и учител
Антон Каро
Фондация-Буквите

Смъртоносно бяло
Робърт Галбрейт
Колибри

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

След щастливия край
Анна Тод
Егмонт

Оръжия за масово съблазняване: 
Как да съблазниш всяка жена - 
навсякъде, по всяко време!
Master DJ Fingers 
СофтПрес

Единствената
Кийра Кас
Егмонт

Как да развием потенциала 
на детския мозък
д-р Даниъл Сийгъл;  
д-р Тина Пейн Брайсън 
Хермес

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

700 
лв.

1799 
лв.

399 
лв.

1099 
лв.

895 
лв.

600 
лв.

1500 
лв.

600 
лв.

1599 
лв.

700 
лв.

Съзнанието  
като процес

АСЯ МИХАЙЛОВА, 
ХЕЛИКОН СЛАВЕЙКОВ

ТИЙН КНИГИ

Riverdale:  
Предишният ден
Микол Остоу
Егмонт

Матилда
Роалд Дал
Enthusiast

1

10

1290 
лв.

1000 
лв.

6 Органайзерът 2.0
Станислав Койчев – Стан
Кубар; Егмонт

1490 
лв.

Деца играят вън
Георги Данаилов
Хеликон

4

695 
лв.

Дневникът на един  
Дръндьо кн.1
Джеф Кини
ДуоДИЗАЙН

5

1690 
лв.

2 Малкият принц
Антоан дьо  
Сент-Екзюпери
СофтПрес

499 
лв.

Тайните на Стефи
Стефани Петкова
Кубар; Егмонт

1490 
лв.

Иронията на живота ми
Емил Конрад
Егмонт

7

1290 
лв.

Бабата бандит
Дейвид Уолямс
ДуоДИЗАЙН

8

1490 
лв.

Хари Потър и  
философският камък
Дж. К. Роулинг
Егмонт

9

1990 
лв.

К Н И Ж А РЯ Т 
ПРЕПОРЪЧВА

3

Как от материята се 

заражда съзнание и какво 

представлява то? Само ние ли 

го притежаваме? Как успява 

да оцелее и как се променя 

възприятието, когато части 

от мозъка са безвъзвратно 

увредени или връзката между 

тях – изгубена?

С толкова неврони, кол-

кото са звездите в нашата 

галактика, мозъкът е едно от 

най-интересните и най-трудни 

за изучаване неща в света, а 

обяснението на съзнанието 

без намесата на мистицизъм 

изглежда почти невъзможно. Но 

книги като „Съзнанието като 

инстинкт“ дават възможност 

на всеки любознателен читател 

да надникне в ума така, както 

го правят учените по света.

Майкъл С. Газанига е един 

от водещите експерти по 

когнитивна невронаука. Той 

проследява хилядолетия фило-

софия, теории и експерименти, 

заедно с десетилетия личен 

опит, които го довеждат до 

собствените му открития. 

Газанига представя съзнанието 

не като нещо, окончателно 

съществуващо, а като резул-

тат на процес в движение. Пред 

нас се разгръща развитието и 

същността на тази структура 

на мозъка, носейки със себе си 

най-новото разбиране за съзна-

нието и вълнуващите въпроси, 

на които тепърва ще търсим 

отговори.
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БЪЛГАРСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Задругата
Добри Божилов
Лексикон

Живот в скалите
Мария Лалева
Книгомания 

Сливовиц
Катерина Хапсали
Колибри

Кръв от къртица
Здравка Евтимова
Жанет-45

Извън редовете.  
Романът на Яна Язова
Боряна Дукова
Enthusiast

Завръщането на визона
Божана Апостолова
Жанет-45

Живот в скалите 
(твърда корица)
Мария Лалева
Книгомания

Затворисърце
Константин Трендафилов
Жанет-45

Зелените очи на вятъра
Здравка Евтимова
Жанет-45

Бабо, разкажи ми  
спомен
Ивинела Самуилова
Хермес

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1995 
лв.

2000 
лв.

1600 
лв.

1700 
лв.

1495 
лв.

1800 
лв.

1600 
лв.

1700 
лв.

1500 
лв.

1500 
лв.

Издател
ЛиРА.БГ

e-mail: lira.bg@abv.bg,  
info@lira.bg, www.lira.bg

Редактор
Иван Голев, 0878 803 139

Оформление и предпечат
Калина Равуцова

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

Печат Multiprint
тираж 30 000

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

Какви промени ще внесат 
технологиите в здравеопаз-

ването, образованието, транс-
порта, различните професии, 
сигурността, ежедневието ни в 
близките 15-20 години. 

✓  Чипове в тялото ни леку-
ват различни заболявания и пре-
дотвратяват дори инфаркт 

✓  Заменяме  нефункциони-
ращи органи и животът ни 
продължава поне 200 години

✓  Добиваме питейна вода 
чрез преработка на морска, а 
храната ни идва от хранителен 
принтер 

✓  Умните мебели в умни 
домове се грижат за нашето 
здраве и комфорт

✓  Роботите навлизат в 
офиса, в промишлеността, 
вкъщи; в операционната, в съда, 
в армията; гледат деца, грижат 
се за възрастни хора

✓  Много професии изчезват, 
появяват се нови 

✓  Самоуправляеми авто-
мобили, автобуси, подземен, 
въздушен и морски транспорт 
ни осигуряват придвижване без 
катастрофи и жертви

✓  Пътуваме до Марс 
✓  Добиваме полезни изко-

паеми от метеорити и други 
планети 

✓  Произвеждаме възобно-
вяема енергия от Слънцето, 
Космоса, дори от ураганите

Със своя международен изсле-
дователски екип футурологът 
Ричард ван Хойдонк проследява 
технологичните тенденции в 
роботиката, безпилотните 
технологии, биотехнологиите, 
нанотехнологиите, медицина-
та, 3D и 4D принтерите и въз-
действието им върху различни 
индустрии. Той ни представя 
удивителен утрешен свят, 
който започва от днес. 

Някои от посочените ино-
вации са вече факти – роботи 

оперират, произвеждат се 
автономни коли, добиват 
се диаманти от смог. Ма-
совото навлизане на други 
в ежедневието предстои. 
Затова отсега трябва 
да сме готови за големи 
промени, но също така и 
за новите предизвикател-
ства, които те поставят 
пред нас и с които трябва 
да се справим в сферата на 
етиката, морала, киберси-
гурността.

Преводът е на Анета 
Данчева-Манолова.

Предстоят ни 
чудеса

Светът утре
Ричард ван Хойдонк

изд. “Кръгозор”
312 стр., 18 лв.



  КНИЖАРНИЦА

7

Верният тон на 
хубавите книги
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„Писма от Париж” разказва 
за силата на изкуство-

то, което е способно да разкъса 
мъглата на миналото и да 
свърже човешките души. На 
страниците на тази творба 
читателите ще се потопят ед-
новременно в романтичния чар 
на модерен Париж и творчес-
ката атмосфера на знаменития 
град от края на XIX век. 

Главната героиня Клер губи 
майка си в инцидент, но тя 
самата оцелява. Преследвана от 
призраците на миналото си, 
младата жена работи усилено, 
за да се измъкне от малкия си 
роден град в Луизиана. Откъсва-
нето от корените и професио-
налният успех обаче не ´ носят 
очакваното удовлетворение. 
Ето защо тя напуска доходо-
носната си работа в Чикаго и 
се връща у дома, за да се грижи за 
болната си баба. 

В къщата, напоена с аромата 
на каджунски подправки, Клер 
преоткрива изящно произве-
дение на изкуството, което 
прадядо ´ е изпратил от Париж 
след края на Втората световна 
война.

Баба ´ я насърчава да 
замине за Франция и да издири 
ателието, където е създаден 

„Гарсия никога не беше виж-
дал партньора си такъв, 

какъвто беше в момента. Ако 
не го познаваше добре, той би 
се заклел, че Хънтър изглежда 
уплашен.”

Той е най-опасният и жесток 
сериен убиец, който агентите 
от ФБР някога са срещали. 
След като прекарва три години 
заключен в тъмна килия, най-
накрая успява да се освободи. И 
е ядосан...

През времето, прекарано 
в затвора, безмилостният 
престъпник е планирал отмъще-
нието си до последния детайл. 
Човекът, отговорен за аресту-
ването му ще си плати, той 
трябва да страда. Този човек е... 
Робърт Хънтър. 

Крис Картър успява умело да 
съчетае в едно динамика-
та на Конъли 

и типичния за Дивър сюжет, 
изпълнен с неочаквани обрати. 
Той отново доказа, че освен 
даровит писател, е и умел 
познавач на човешката психика 
и престъпна природа. Картър 
е автор на „Галерия на мъртви-
те”, „Екзекуторът”, „Хамеле-
онът се завръща”, „Хищникът”, 
„Скулптора”, „Един по един”, 
„Престъпен ум”, „Отмъстите-
лят” и „Смъртоносно обаж-
дане”.

Тя се дава за най-продавана книга между 
12-те номинирани за награда „Хели-

кон” за изминалата година. „Цветето 
на Хеликон” по традиция се връчва на 23 
април – в Деня на книгата и авторското 
право, в знак на почит към пишещите и 
техния труд. Наградата е учредена през 
2005 г. като  „безсребърен” приз с цел 
да отличи текстове, които съчетават 
високата белетристика с предпочита-
нията на масовата публика. Досега нейни 

носители са били Виктор Пасков, Боян 
Биолчев, Алек Попов (2 пъти), Захари 
Карабашлиев (2 пъти), Калин Терзийски, 
Михаил Вешим, Иво Сиромахов, Кате-
рина Хапсали, Недялко Славов и Милен 
Русков. За писателя Георги Господинов 
това също е второ отличие. През 2019-а 
той печели доверието на читателите 
със сборника „Всичките наши тела”, как-
то направи преди седем години с романа 
си „Физика на тъгата”. 

„Всичките наши тела” 
на Георги Господинов 
е тазгодишният носител 
на престижната статуетка 
„Цветето на Хеликон” 

Красотата  
на белезите

Зло в човешка 
форма

Писма от Париж
Джулиет Блакуел
изд. “Софтпрес”

368 стр., 17,99 лв.

По следите  
на злото
Крис Картър
изд. “Ера”
408 стр., 17 лв.

подаръкът от прадядо ´ – маска 
на красива неизвестна жена. 
Под зоркия поглед на намусения 
и потаен майстор на отливки 
Арман тя попада на куп писма, 
които разкриват подробнос-
ти за живота на незнайната 
девойка, обезсмъртена чрез 
изкуството. Докато разнищва 
мистериите в живота ´, Клер 
се натъква на неподозирани ис-
тини за себе си и семейството 
си и осъзнава, че съдбата ´ се е 
преплела с нейната.
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Тя е на 30. Неомъжена. 
Кариерата ´ е в застой. Тя 

е всичко друго, но не и това, 
което обществото очаква от 
нея да бъде.

Още с излизането си на 
книжния пазар „Дневникът на 
Бриджит Джоунс” се превръща 
в рядко явление, разтърсило 
литературния свят. Бриджит 
безспорно е любим образ на 
женската аудитория. И не 
само! Нейните забавни и щури 
приключения не спират да 
разсмиват читателите 
по целия свят.

Безнадеждна опти-
мистка, постоянно изпа-
даща в нелепи ситуации, 
търсеща господин Идеален, 
бореща се със своите и чужди 
предразсъдъци, Бриджит е без-
крайно характерен персонаж. 
И може би не случайно Хелън 
Филдинг избира името Дарси 
за един от главните герои в 
романа. Предразсъдъците в 
обществото ни са все още тук, 
същите, каквито са били и пре-
ди два века, описани във вечна-
та класика на Джейн Остин. И 
подобно на Джейн от „Гордост 
и предразсъдъци”, Бриджит ще 
ги разбие на пух и прах.

Бриджит Джоунс води своя 
дневник в продължение на една 

„Морският вълк” е една 
от позабравените кла-

сики на Джек Лондон, която се 
възражда с настоящото издание 
на “Хеликон”. 

Написана като приключенски 
роман, творбата се разгръща 
във философско размишление 
за живота и нашата висша цел 
като хомо сапиенс. 

Темата за оцеляването на по-
силния, за естествения подбор 
доминира навсякъде в текста и 
дава окраска на опасност и нап-
режение, задължителна за всеки 
приключенски роман. 

„Морският вълк” е книга, в 
която, както в погледа на Вълка 
Ларсен, се четат „и животът, и 
смъртта”. Книга, която еднак-
во ще развълнува както малките 
приключенци с премеждията на 
героите си, така и възрастни-
те, със своите проникновени 
диалози и съждения.

„Приключениятa нa Том 
Сойер” от е еднa от 

нaй-обичaните детски клaсиче-
ски книги, a сaмият Том – един 
от нaй-известните пaлaвници 
в литерaтурaтa. Мaрк Твен 
споделя, че много от героите и 
случките в ромaнa се основaвaт 
нa истински хорa и събития от 
неговото детство. Може би 
зaтовa освен уютa, топлинaтa 
и чистaтa жизнерaдост, тaкa 
присъщи нa детството, в 
книгaтa имa и лекa ноткa нa 
ностaлгия по товa безвъзврaт-
но отминaло безметежно време.

Книгaтa е прекрaсен рaзкaз 
зa емоционaлното и морaлното 
изрaствaне, зa нелесното умение 
дa взимaш прaвилни решения в 
трудни моменти и зa рaздялaтa 
с детството. В „Приключения-
тa нa Том Сойер” се преплитaт 
кaкто историите зa невинни 
лудории, зa първaтa любов и 
знaчението нa истинското 
приятелство, тaкa и рaзкaзи зa 
суеверия, убийство, отмъще-
ние и възмездие. Нaписaнa със 
зaвлaдявaщо чувство зa хумор, в 
нея ярко се усещa хaрaктернaтa 
зa Мaрк Твен сaтирa, с която 

Чуем ли името на Франсис 
Скот Фицджералд, в ума ни 

веднага изникват заглавия като 
„Нежна е нощта”, „Красиви 
и прокълнати” и, разбира се, 
„Великият Гетсби” – романи, 
които превръщат американския 
писател с ирландски произход в 
един от класиците на светов-
ната литература. Малцина 
знаят обаче, че приживе 
Фицджералд дължи сла-
вата си на блестя-
щите си разкази 
и новели.

Новела-
та „Ди-
амант, 
голям 
колкото 
„Риц” е една 
от най-показа-
телните творби за 
онова време, но безкрайно 
актуална и днес. В тази модерна 

Бъди себе си Еднa от  
нaй-обичaните

Класика за  
малки и големи

Под маската  
на богатството

Морският Вълк
Джек Лондон
изд. “Хеликон”
404 стр., 14,95 лв.

Дневникът на Бриджит Джоунс
Хелън Филдинг
изд. “Хеликон”

288 стр., 14,95 лв.

година, през която ние, чита-
телите, надникваме отблизо в 
нейните най-съкровени чувства, 
емоции, желания и стремежи. За 
тази година Бриджит ще научи 
най-важното, което прави всяка 
жена успешна и щастлива:

НЕ Е НУЖНО ДА БЪДЕШ 
ПЕРФЕКТНА!

ТРЯБВА САМО ДА БЪДЕШ 
СЕБЕ СИ!

критикувa стрaнностите и 
двуличието нa човешкaтa при-
родa. Незaвисимо дaли сте дете, 
което ще се зaбaвлявa, или сте 
възрaстен, който ще открие 
вълнувaщa кaртинa нa животa 
и порядките от оновa време, 
книгата си зaслужaвa дa бъде 
прочетенa. Или препрочетенa 
отново.

Приключениятa 
нa Том Сойер

Марк Твен
изд. “Хеликон”

308 стр., 8,95 лв.

приказка за богатството, его-
изма и алчността Фицджералд 
ни пренася в един привидно 
прекрасен свят, в който обаче 
притежанието на огромно 
състояние не носи свобода и 

сигурност, а поквара 
и разруха.

Диамант, голям  
колкото “Риц”

Франсис Скот Фицджералд
изд. “Хеликон”

96 стр., 6,95 лв.
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Сивият мъх сияе
Тор Вилхялмсон
изд.: Лист
брой стр.: 288
цена: 15.00

Вселената срещу 
Алекс Удс
Гавин Екстенс
изд.: Гнездото
брой стр.: 400
цена: 16.90

Момичето и нощта
Гийом Мюсо
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 304
цена: 17.00

Другият
Стивън Кинг
изд.: Плеяда
брой стр.: 608
цена: 29.00

Жертвите, които 
правим
Юрт и Русенфелт
изд.: Ера
брой стр.: 392
цена: 18.00

Малтийска следа
Стив Бери
изд.: Обсидиан
брой стр.: 448
цена: 19.00

Без изход
Тейлър Адамс
изд.: Сиела
брой стр.: 292 
цена: 16.00

Сурова карма
Джон Донахю
изд.: Бард
брой стр.: 320
цена: 16.99

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Титулуваният американски 
професор по психология 

Майкъл С. Газанига, наричан 
още „бащата” на невронау-
ката, разкрива необятната 
картина на човешкото съзна-
ние в книгата си „Съзнанието 
като инстинкт”. Мащабният 
по значимост труд е плод на 
дългогодишния опит на про-
фесора, който преплита умело 
най-новите научни изследвания 
и факти по темата с това, 
което знаем от историята на 
човешкото познание, за да даде 
отговор на важния въпрос: 
какво точно е съзнанието и 
как то ни прави хора?

Възникналата преди сто-
летия идея за мозъка като 

машина провокира и разделя 
учените и философите и 
днес. Газанига прави истински 
пробив в тази теория, защи-
тавайки идеята, че мозъкът е 
стройна система от незави-
сими модули, които работят 
в синхрон. Трудно е съзнание-
то да бъде угасено дори при 
наличието на тежки мозъчни 
травми и изменения – то няма 
център и винаги блещука в 
мрака. Разбирането как то се 
появява ще дефинира бъдещето 
на невронауката и ще предоп-
редели посоката на изследвани-
ята за изкуствения интелект 
– теми, които вълнуват проф. 
Газанига в „Съзнанието като 
инстинкт”.

Как мозъкът 
поражда ум?

Съзнанието  
като инстинкт
Майкъл С. Газанига
изд. “Сиела”
264 стр., 16,90 лв.

Един  
голям пилот
Чували ли сте за Айртон 

Сена? Глупав въпрос, нали? 
Та има ли човек на света, който 
поне малко да се интересува от 
спорт и да не е чувал за него?! 
Но познавате ли наистина Айр-
тон Сена? Какво знаете за него 
извън двата най-прословути 
факта – трикратен световен 
шампион, който е загинал по 
време на състезание?

Всеки, който би искал 
да вникне в същността на 
забележителния пилот, трябва 
да има тази прелюбопитна 
биография. Книгата е адреси-
рана към хилядите му фенове, 
които желаят да научат повече 
за живота на своя любимец не 
само по пистите, но и извън 
тях. Авторът Ричард Крейг 
успява по впечатляващ начин 
да ни върне назад във времето 
и да покаже онзи Айртон Сена, 
когото обществото не познава 
толкова детайлно. Да ни раз-
каже не просто за пилота, а за 
човека Айртон Сена. 

„Айртон бе невероятен пилот 
и човек с огромно сърце, но 
той не бе Бог. Той бе също 
толкова раним, колкото аз 
или ти.“

Деймън Хил

Това е интригуващата 
история на легендарния брази-
лец такава, каквато никой в 
България не познава. С всичките 
му положителни и негативни 
моменти. Ричард Крейг вниква 
в детайли в двуполюсния Сена 
– този безкомпромисен и дори 
до някаква степен безскрупулен 
пилот и онзи мил, честолюбив 
и грижовен човек, който е 
готов да отбие от пистата, за 
да помогне на свой колега в беда.

Тази книга е за всички, 
които искат да разберат кой в 
действителност е бил Айртон 
Сена и защо е оставил толкова 
дълбока следа след смъртта си.

Преводач е Хари Латифян.

Айртон Сена.  
Месията на  
моторните спортове
Ричард Крейг
изд. “Premium books”
192 + 16 цв. стр., 18 лв.
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Четенето винаги е било въ-

прос на възпитание и признак 

за образованост, а напоследък 

то се налага в ежедневието 

като стил, оформящ нагласи-

те ни за всички достижения 

на цивилизацията, които 

използваме, и културните ни 

навици често се смесват с 

хранителните. Да си гурме по-

знавач е равностойно на това 

да имаш богат речник, пъстра 

социална среда и авторитет в 

обществото. Затова решихме, 

че ще представлява интерес 

„Литературен гастроном. 

101 + рецепти от любими 

книги“, защото е едновременно 

готварска книга и енцикло-

педия за писатели и техните 

произведения от Ренесанса до 

наши дни. 

Сборникът започва с Бокачо 

и рецепта „Равиоли с пармезан 

ала „Декамерон“ и завършва с 

Дж. К. Роулинг и „Лучена супа 

по „Хари Потър и Нечистокръв-

ния принц“. Общо 80 майстори 

на перото и ястия, чиито 

рецепти са част от сюжета 

на книгите, присъстват в 

знакови монолози на героите, 

или допълват портретните им 

характеристики по неочакван 

начин. 

Гастрономическата тема 

не задължително е водеща 

за творбата, но рецептата 

вътре може да стане настолна 

за всяко домакинство, заедно с 

книгата, от която е цитирана. 

Каква изненада би било (и повод 

за разговор), ако посрещнем 

гости с „Любимите хлебчета 

чалма на госпожа Оме от 

„Мадам Бовари“, „Баничка със 

стафиди“ ала „Алиса в страна-

та на чудесата“, „Ягодовият 

пудинг на Джо от „Малки жени“, 

„Говеждо с горчица“ вдъхновено 

от Джером К. Джером, „Суфле 

с кайма“ по маниера на „Велики-

ят Гетсби“... И за да си дойдем 

на думата, както се казва, 

нужна е „Пъстърва на скара“, 

приготвена от самия Бай 

Ганьо в едноименната повест, 

плюс „Греяна ракия“ в духа на 

„Българи от старо време“! 

А после, дано славата на 

готвач да ни споходи колкото 

славата на всички големи 

писатели от „Литературен 

гастроном“. Нищо не храни 

душата повече от спомена за 

хубава книга. 

ЛЮДМИЛА ЕЛЕНКОВА 
РАДИО „ХЕЛИКОН“

Вкусно и литературно

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Всичко, което 
искаш да бъда
Минди Мехия
изд.: Enthusiast
брой стр.: 376
цена: 16.00

Огън и кръв
Джордж Р. Р. 
Мартин
изд.: Бард
брой стр.: 592
цена: 24.99

Кралица на въздух 
и мрак
Кн. 3 от “Тъмни 
съзаклятия”
Касандра Клеър
изд.: Ибис
брой стр.: 772
цена: 22.90

Повелителката  
на дима
Лаура Себастиън
изд.: Егмонт
брой стр.: 480
цена: 14.90

Жената-котка.  
Крадец на души
Сара Дж. Маас
изд.: Сиела
брой стр.: 392 
цена: 15.90

Времето на жените 
без часовник
Мамен Санчес
изд.: Хермес
брой стр.: 304
цена: 16.95

Падишахът на 
подправките
Сайгън Ерсин
изд.: Прозорец
брой стр.: 368
цена: 20.00

Извън редовете. 
Романът на Яна Язова
Боряна Дукова
изд.: Enthusiast
брой стр.: 224
цена: 16.00

Какво бихте направили, 
ако разполагате с кашон, 

поизгнил банан и свръхмощен 
компютър? Повечето от вас 
сигурно биха повдигнали озадаче-
но вежди при вида на тази нео-
бичайна комбинация. Други пък 
биха се изсмели. Ако обаче баща 
ви е учен, написал наръчник по 
квантова физика, вероятно ще 
постъпите точно като Алби 
Брайт.

Когато губи майка си, Алби 
е готов на всичко, за да я види 
отново, и Теорията за кван-
товия банан е единственият 
му шанс. Вдъхновен от идеята 
за паралелните вселени, той 
се впуска в пътешествие през 
пространството и времето в 
търсене на други светове. Пред-
стои му да срещне неочак-

вани свои копия, да се сблъска 
с най-големите си страхове и 
да открие отговор на важни 
въпроси.

„Другите светове на Алби 
Брайт” е първата част от 
тематичната поредица за 
деца, които намират утеха и 
вдъхновение в науката. Едж за-
бърква грабваща комбинация от 
научни факти, препратки към 
научнофантастични и фентъзи 
истории и много, много хумор. 
На страниците на книгата му 
младите читатели ще откри-
ят дълбоки послания, поднесени 
с ненадминато въображение, и 
ще се запознаят със сложните 
идеи на квантовата физика 
по достъпен и развлекателен 
начин.

Романът ни убежда-
ва, че книгите за наука 
могат да ни донесат 
също толкова радост, 
вълнуващи емоции и 
забавления, колкото 
всяко друго приключен-
ско четиво. А освен 
да разбуди изследо-
вателската страст 
у децата, той ще 
пробуди и любов та им 
към четенето. 

Книгите за наука 
са забавни

Другите светове  
на Алби Брайт
Кристофър Едж

изд. “Софтпрес”
192 стр., 12,99 лв. 
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Определян като „любимия 
лекар на Америка” и една 

от най-влиятелните медийни 
личности, д-р Оз печели светов-
на популярност с полезните си 
и практични съвети за лечение 
и превенция на най-разпростра-
нените заболявания. Воден от 
убеждението, че храната има 
огромно значение за общото 
физическо и психическо здраве 
на човека, в тази книга той 
показва как да се възползвате от 
лечебните ´ свойства.

В „Храната може да ви изле-
кува” е представен най-лесният 

и изпитан начин да постигнете 
цветущо здраве и висок тонус, 
да се избавите от хроничната 
болка и излишните килограми 
и да предотвратите редица 
болести: пълноценната диета. 
Целта е да превърнете в навик 
консумацията на най-здравос-
ловните групи храни: плодове 
и зеленчуци, полезни мазнини, 
чисти протеини и пълнозърнес-
ти въглехидрати. За улеснение 
на читателите е предложен 
21-дневен план, съставен от су-
перхрани, приготвени по бързи 
и лесни рецепти. Включените 

ястия са вкусни и засищащи и 
ще променят из основи от-
ношението ви към храната.

В книгата ще намерите и 
множество работещи стра-
тегии как да се придържате 
към здравословен начин на 
живот – какво да избирате, 
когато се храните навън, 
как да планирате семейното 
меню, как да се справяте със 
стреса и др.

Преводът е на Цветелина 
Лакова.

Суперхрани за 
здраве, младост и 
отлична форма! 

Храната може да ви 
излекува

Д-р Мехмет Дж. Оз
изд. “Хермес”

344 стр., 17,95 лв.

Уаби саби е духовна концеп-
ция от японската естети-

ка, която ни помага да видим 
красотата в несъвършенство-
то, да оценим простотата и да 
приемем преходната природа на 
всички неща.

Сграбчени в хватката на 
модерния живот, все повече 
хора се опитват да намерят 
нов подход към предизвикател-
ствата на битието и смисъл 
извън материализма. Това 
прави  произхождащата от дзен 
будизма мъдрост на уаби саби в 

наши дни по-ценна отвсякога. 
Тя е противоотрова срещу кон-
суматорските нагласи, подканя 
ни да забавим темпото и да се 
концентрираме върху онова, 
което наистина има значение. 
От внасяне на спокойствие в 
ежедневието до създаване на 
гостоприемен дом; от пре-
осмисляне на провалите до 
осъзнаването, че имаме всичко, 
което ни трябва; от разбиране-
то на света с логиката на ума 
до усещането му с чувствител-
ността на сърцето.

Красотата в 
несъвършенството

Уаби саби
Бет Кемптън

изд. “Скайпринт”
220 стр., 14,95 лв.

Уаби саби е естественост; то описва 
нещата в естественото им, най-
автентично състояние. Това е всичко.”

Неизвестен дзен монах

КНИЖАРНИЦА    
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Суета, суета...
Владо Трифонов
изд.: Жанет-45
брой стр.: 196
цена: 16.00

Фламинго за обяд
Любомир Николов
изд.: Сиела
брой стр.: 204 
цена: 13.90

 
Влахос
Николай Янков;  
Елена Щерева
изд.: Жанет-45
брой стр.: 404
цена: 18.00

Блъф
Георги Стоянов
изд.: Сиела
брой стр.: 192 
цена: 13.90

Великите демокрации
Т. 4 от “История на 
англоезичните народи”
Уинстън Чърчил
изд.: Пергамент Прес
брой стр.: 384
цена: 17.99

Даодъдзин. 
Трактат за пътя и 
природната дарба
Лао Дзъ
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 464
цена: 35.00

Ритмите на 
Средновековието
Жан-Клод Шмит
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 544
цена: 49.90

Хумористична 
история на 
българите
Райко Алексиев
изд.: БИ 93 ООД
брой стр.: 176
цена: 14.00

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg
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Настоящият труд, който се опитва да 
обедини тридесетгодишни проучвания за 
това как живеят и работят творческите 
личности, е стремеж да се направи по-
разбираем мистериозният процес, при 
който хората раждат нови идеи и нови 
продукти. Работата в тази област ме е 
убедила, че творчеството не може да бъде 
разбрано, ако само наблюдаваме онези, 
които го създават. Както звукът от 
падащо в гората дърво не може да бъде чут, 
ако няма кой да го чуе, така и творческите 
идеи пропадат, ако няма възприемчива 
публика, която да ги усвои и приложи.”

Михай Чиксентмихай

След като теорията за със-
тоянието на поток намира 

широк отзвук в научните среди 
по цял свят, Михай Чиксентмихай 
представя анализ на изследването 
си на креативността. Според него 
в процеса на създаването на нова 
идея или продукт неминуемо се 
забелязват условията за поток. 
Книгата се основава върху интер-
вюта с видни представители 
от различни сфери на живота. Тя 
започва с описание какво пред-
ставлява творческият процес, 
разглежда работата и живота на 
творческите личности и завършва 
с предложения как да внесем повече 
креативност в живота си. Целта 
на автора е да покаже, че творче-
ските постижения са резултат на 
синергия между дългогодишен упо-
рит труд и много други фактори, а 
не просто плод на въображението 
или внезапно просветление.

Преводът е на Ивинела Саму-
илова.

Умението да се 
удивляваш

Креативност 
Михай Чиксентмихай
изд. “Хермес”
480 стр., 24,95 лв.

На български език излезе сен-
зационното романизирано 

разследване „Архивът на Стиг 
Ларшон” от Ян Стокласа, 
което отваря отново кутията 
на Пандора и възкресява най-раз-
следваното убийство в света: 
случая „Улоф Палме”.

На 28 февруари 1986 г. 
неизвестно лице застрелва 
министър-председателя на 
Швеция Улоф Палме. Той е един 
от най-известните управлява-
щи в света в средата на 80-те 
и има многобройни врагове 
– в конфронтация е със САЩ 
заради скандала Иран-Контра, 
с режима на апартейда в ЮАР 
и с десните в Швеция, които 
го подозират в симпатии към 
СССР. Дръзкото убийство 
шокира целия свят, включител-
но и младия журналист Стиг 
Ларшон, който години наред 
прави собствено разследване, 
след като полицията не обръща 
внимание на неговите подоз-
рения. Ларшон е всъщност 
един от най-смелите шведски 
журналисти през 80-те и 90-те 
и не се страхува да да се рови в 
тъмната страна на общество-
то и политиката в Швеция 
– точно както неговият знаков 
герой Микаел Блумквист. За-
това и винаги остава съмнение 
около смъртта му, когато той 
умира внезапно през 2004 г. 
около излизането на първата си 
книга „Мъжете, които мразеха 
жените”.

Откривайки, че прочутият 
автор и журналист е разслед-
вал неразкритото убийство, 
неговият колега Ян Стокласа 
открива къде се съхранява него-
вият огромен архив, за да про-
дължи работата – и дори успява 
да се срещне при сериозен риск с 
хората, които Ларшон е считал 
за най-вероятни извършители 
на престъплението. „Архивът 
на Стиг Ларшон” е майсторски 
написано романизирано раз-
следване, което се основава на 
огромно количество документи, 
оставени от Ларшон, както и 
на срещи с колеги на журналис-
та и хора, които са помагали на 
проучванията му.

Може ли досието 
„Улоф Палме”  
да се затвори?

Архивът на  
Стиг Ларшон 
Ян Стокласа
изд. “Сиела”
456 стр., 19,90 лв.

Смъртоносно бяло
Робърт Галбрейт
изд.: Колибри
брой стр.: 688
цена: 24.00

Сто и една годишният 
старец, който 
твърде много 
размишляваше
Юнас Юнасон
изд.: Колибри
брой стр.: 416
цена: 18.00

Където пеят раците
Дилия Оуенс
изд.: Лабиринт
брой стр.: 320
цена: 16.90

Императрицата. 
Историята на 
последната владетелка 
на Китай
Пърл С. Бък
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 392
цена: 25.00

Белият отряд
Артър Конан Дойл
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 400
цена: 21.00

Бирмански дни
Джордж Оруел
изд.: Фама +
брой стр.: 320
цена: 18.00

Онзи в мен
Сам Шепърд
изд.: Лист
брой стр.: 224
цена: 15.00

Всеки ден крие  
в себе си друг
Гаст Грьобер
изд.: ICU
брой стр.: 144
цена: 12.90
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21 урока  
за 21-ви век
Ювал Харари
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 288
цена: 29.00

Япония. 
Векът на Дзен
Братислав Иванов
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 168
цена: 16.00

Дзен и изкуството 
на щастието
Крис Прентис
изд.: AMG Publishing
брой стр.: 164
цена: 10.00

Обещавам ти свобода
Лоран Гунел
изд.: Колибри
брой стр.: 328
цена: 18.00

Креативност
Михай Чиксентмихай
изд.: Хермес
брой стр.: 480
цена: 24.95

Невидимата искра  
на Възраждането.
Продължението на 
“Свобода или смърт”
Румен Василев
изд.: Издателство Ludite
брой стр.: 376
цена: 24.99

Нектар за душата: 
пътят на любовта
Владимир 
Дубковски;  
Валерия Дубковска
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 224
цена: 15.00

Уловеното време
Андрей Тарковски
изд.: Колибри
брой стр.: 272
цена: 18.00

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Тази книга съдържа 14 разказа.
Претенции и рекламации във връзка 

с художествената стойност на творбата 
не се приемат.

В случай, че вашият екземпляр е 
дефектен, той ще ви бъде заменен или ще 
получите парите си обратно.

За дефекти не се признават следните 
характеристики, настъпили вместо 
увреждания:

✓ Частична или пълна липса на смисъл 
на произведението.

✓ Отсъствие на връзка със здравия 
разум.

✓ Механично увреждане на книгата от 
удар в стена, таван, под или твърд пред-
мет вследствие на досада или раздразнение 
от текста.

✓ Частично или напълно липсващи 
страници, откъснати от читателя, неза-
висимо от причините.

✓ Увреждания на книжното тяло и/
или корицата, причинени от ритане или 
скачане върху тях.

Ама че 
тъпо:  
13 или 14?

Добре известна е историята за появата 
на парите – хората са разменяли стоки 

помежду си, но това е неефективно, защото 
ако искаш да размениш обувките си срещу 
хляб, а хлебарят няма нужда от обувки, всич-
ко пропада. Така парите били създадени като 
средство за размяна.

Дейвид Грейбър, антрополог, предлага 
убедителни доказателства, че тази версия 
е съвършено погрешна. Парите са създадени 
като средство за по-лесно проследяване на 
нещо, съществувало много по-отдавна – 
дългът.

Дългът всъщност е основа на обще-
ството и основно средство, чрез което се 
упражнява властта.

Грейбър прави преглед на последните 5000 
години история, като започва с този нов 
възглед за дълга – от шумерския цар, който 
дава заеми на селяните срещу послушание-
то им, до модерната капиталистическа 
система, която принуждава работниците да 

Кърк Форд, актьор от 
холивудската звездна 

лига, е в Ню Орлиънс, къде-
то снима поредния си хит. 
Една сутрин той се събужда 
в хотелската си стая и виж-
да до себе си труп – прия-
телката му Кристи е мърт-
ва. Форд е единственият 
заподозрян, тъй като във 
фаталната нощ вратата е 
отваряна само с неговата 
карта. Всеки ден на актьора 
в ареста ще коства огромни 
загуби на киностудията. 
Продуцентът на филма на-
ема детективската агенция 

на Рей Лонгли, която час по-
скоро да разплете случая.

Макар и неохотно, в 
разследването се включва 
и Джейк, бивша бейзболна 
звезда и син на Рей. Ама-
тьорът детектив и сцена-
ристката Никол се опит-
ват да разгадаят мистерия, 
подобна на тези в романите 
на Агата Кристи.  Защото 
нищо не е такова, каквото 
изглежда. 

Превъзходен коктейл 
от съспенс, екшън и хумор, 
сервиран в Града на джаза 
Ню Орлиънс.

13 тъпи разказа
Мирослав Михайлов (Иван)
изд. “Скайпринт”
112 стр., 7,95 лв.

Превъзходен коктейл от 
съспенс, екшън и хумор

поемат дългове, за да ги принуди да ´ служат.
Столетия поред ни натрапват свещения 

принцип, че всеки трябва да плаща дълговете 
си. На този етап обаче принципът е ком-
прометиран като откровена лъжа. Оказва 
се, че не „всеки” трябва да плаща дълговете 
си. Само някои от нас трябва. Нищо не би 
могло да е по-важно от това, сметката на 
всички да бъде занулена, да скъсаме с фалши-
вия морал и да започнем отначало.

Преводът е на Владимир Германов.

Звездна лига
Д. П. Лайл
изд. “Обсидиан”
360стр., 18 лв.

Дългът.  
Първите  
5000 години
Дейвид Грейбър 
изд. “Бард”
576 стр.,  24,95 лв.

Да занулим дълга
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Христо Мутафчиев: 
Черно на бяло
Теа Денолюбова
изд.: Колибри
брой стр.: 132
цена: 16.00

Последните остават 
първи
Олга Маркова
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 232
цена: 15.00

Катерина Евро...  
И още нещо
Диляна Ценова Гогова
изд.: Колибри
брой стр.: 264
цена: 25.00

Атлас на щастието
Хелън Ръсел
изд.: Ера
брой стр.: 288
цена: 19.99

Север. Как открих  
себе си по Пътеката  
на Апалачите
Скот Юрек и Джени 
Юрек
изд.: Вакон
брой стр.: 320
цена: 21.00

Търсене из 
тайнствена Индия. 
Едно пътешествие до 
центъра на душата
Пол Брънтън
изд.: Вакон
брой стр.: 344
цена: 20.00

Разобличители
Ян ван Хелсинг; 
Щефан Ердман
изд.: Дилок
брой стр.: 320
цена: 20.00

Пет звезди. Тайните, 
които ще ни помогнат 
да станем не просто 
добри, а страхотни 
комуникатори
Кармайн Гало
изд.: Рой Комюникейшън
брой стр.: 272
цена: 26.00

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Кайли не може да повярва на 
късмета си. Има успешна 

кариера като журналистка 
и е сгодена за перфектен във 
всяко отношение мъж. Дори 
тайничко оприличава Райън 
на Чаровния принц, излязъл 
от филм на „Дисни”. След 
романтична вечеря на свещи в 
шикозен ресторант тя подава 
остатъците от храната им на 
бездомник. И тогава светът 
´ се преобръща, защото в него 
разпознава любовта на живота 
си.

Когато Кайли среща Кейд 
преди десет години, привличане-
то между тях е непреодолимо. 
След един скандал обаче той 

изчезва и Кайли е съкрушена.
Сега той няма нищо общо 

с магнетичния и талантлив 
човек, който е бил. С него се е 
случило нещо ужасно, което не 
само го е изхвърлило на улицата, 
но и е нанесло поражения на ума 
и паметта му. През следващите 
седмици Кайли помага на Кейд да 
си върне поне част от предиш-
ния живот.

И докато се грижи за него, 
а спомените от общото им 
минало постоянно изникват, 
тя ясно осъзнава, че трябва 
да реши с кого иска да остане 
завинаги.

Преводът е на Стоянка 
Карачанова.

След опустошителна война 
с НАТО, имперска Русия е 

сложила край на естонската 
независимост, естонците 
са се превърнали в мижаво 
малцинство в собствената си 
родина, залята от преселници 
от Изтока, а шареното ново 
население е изключително кри-
минално по своя характер. Това 
е паралелната реалност (или 
пък близкото бъдеще?), в която 
е поставено действието на 
романа „Дискотека „Гогол” от 
естонския писател ПаавоМа-
цин, отличен с Европейската 
награда за литература (2016).

И все пак книгата не се фоку-
сира върху този национален 
апокалипсис, а по-скоро върху 
внезапната поява в пасторал-
ния градец Вилянди на възкръс-

налия от мъртвите класик на 
руската литература Н. В. Го-
гол, към чийто образ авторът 
добавя елементи от Иисус, 
Воланд и дори Голема.  Както 
може да се очаква, говорещият 
в притчи Голем-Гогол докарва 
локалния интелектуализъм до 
точката на кипене и обръща 
с краката нагоре живота на 
маскарадното общество на 
Вилянди.

„Дискотека „Гогол” е 
едновременно антиутопия и 
пародия на антиутопичното, а 
самият Пааво Мацин отбеляз-
ва, че докато е пишел книгата, 
е изпитвал един вид колекти-
вен психологически страх от 
подобен бъдещ сценарий: усеща-
не, бъкащо от изключително 
гоголевски фантоми и герои.

Затрогваща 
романтична 
история

Възкръсналият 
баща на  
„Мъртви души”

Винаги
Сара Джио
изд. “Хермес”
320 стр., 15,95 лв.

Дискотека “Гогол”
Пааво Мацин
изд. “Парадокс”
146 стр., 14 лв.
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Вината с марка България 
несъмнено стават все 

по-добри. Но как да разберем 
кои от тях най-много заслу-
жават вниманието ни? Как да 
се ориентираме в огромното 
разнообразие от производители 
и брандове?

„DiVinoTop 50 Guide 2019 
Най-добрите български вина” е 
джобен пътеводител в света на 
българското вино – на български 
и на английски език – създаден, за 
да ви бъде от помощ.

„DiVinoTop 50 Guide 2019” 
включва актуалната класация на 
най-добрите български вина и 
наградените в различни катего-
рии вина за 2018 година.

Виненият гид предлага най-
важната информация за 100 
български изби, разделени в осем 
винени региона, както и техни-
те вина на пазара – с оценка и 
ориентировъчна цена. 

Класацията, оценките и 

информацията за винарните са 
плод на целогодишната експерт-
на работа на професионалисти-
те от екипа на DiVino.

Кои са най-добрите 
български вина?

Ако сте заровени под купища 
информация, затрупани от 

сложни проблеми или просто 
искате да подобрите вашите 
и на компанията ви творчески 
умения, пътят към успеха може 
би вече е скрит в ума ви. Лесен 
за усвояване, но ефективен 
инструмент, картографиране-
то на идеи използва визуални 
асоциации, за да помага на хора-
та да планират, организират, 
общуват, помнят, творят и 
учат по-компетентно.

Да направиш асоциация 
Основният принцип зад 

картографирането на идеи е, 
че умът разсъждава и работи 
асоциативно. Предизвикател-
ството идва оттам, че повече-
то хора са научени на тради-
ционното линейно мислене. 
Като ангажира едновременно и 
двете мозъчни полукълба обаче, 
картографирането позволява на 
ума да се освободи, за да вижда, 
разсъждава и разбира по-ефек-
тивно, да създава асоциации с 
думи, изображения и събития, 
основани на преживявания.

Един прост пример: 
представете си, че трябва да 
планирате събитие за вашата 
компания. Вместо да пишете 
план на компютъра си, начерта-
вате основната структура на 
карта на идеи, разклонение по 
разклонение, по реда, по който 
ви идват мислите. В центъра 
на картата е темата ви – само-
то събитие, – представена от 

изображение, дума или комбина-
ция от двете.

Следващата стъпка е да 
позволите на ума си да започне 
да обмисля компонентите по 
плана на събитието. Първата 
ви мисъл отива на главно раз-
клонение, свързано с центъра. 
Когато ви хрумне следващата 
идея, преценете асоциативната 
´ връзка с първата. Ако е нова 
тема, отива на друго главно 
разклонение. Добавяйте всяка 
следваща идея на картата по съ-
щата логика. Скоро различните 
фактори, свързани с планиране-
то на събитието – например 
публика, говорители, бюджет и 
реклама, – се свързват помежду 
си визуално. 

Изясняване на резултати-
те

Една от най-съществените 
ползи от картите на идеи е 
тяхната многостранна при-
ложимост. Те могат да бъдат 
сравнително прости или много 
сложни, създавани от хората, 
за да улеснят изпълняването на 
лични задачи, или от екипи, ра-
ботещи по мащабни проекти.

По думите на Крис Браун, 
изпълнителен вицепрезидент 
на DTE Energy Resources в Ан 
Арбър, Мичиган: „Картографи-
рането на идеи позволява на 
хората с творчески умове ясно 
да представят мисловния си 
процес, а на онези с логически 
ориентирани умове – да разви-
ят творческите си качества”.

От идеята  
към действието

Картография  
на идеи
Джейми Наст 
изд. “Локус”
264 стр., 19 лв. 

От Австралия до Уелс, през 
Бразилия, Финландия, Тай-

ланд, Япония, Холандия, Русия и 
много други държави, „Атлас на 
щастието” разкрива тайните 
на щастието и как те могат да 
променят нашия живот. 

Събрани са разбиранията 
за добър и пълноценен живот 
както в страни, които са в 
челната десетка на проучвани-
ята за индекса на щастие, така 
и в страни, които не попадат 

Оптимизмът е 
необходимост!

Атлас на щастието
Хелън Ръсел
изд. “Ера”
280 стр., 19,99 лв.

там. Да се запознаем с тях ще 
ни помогне да открием безброй 
нови начини да сме щастливи.

Настоящите страници без 
капка срам славят най-хубави-
те моменти от културата на 
всяка включена държава, както 
и най-изтънчените черти на 
националния ´ характер.

Така че ето 33 причини 
да сте щастливи – вдъхнове-
ния, които ще ви изпълнят с 
надежда. Някои от концепции-
те са в противоречие с други, 
точно както традициите на 
някои страни са диаметрално 
противоположни на обичаите 
на съседите им. Но всичко това 
е в реда на нещата – всички сме 
различни. Вземете това, което 
би ви било полезно. Четете! 
Вдъхновявайте се! И действай-
те!

Преводът е на Росица Тодо-
рова.

DiVino Guide 2019:  
Най-добрите български вина/  

Best Bulgarian Wines 
изд. “Gourmet Publishing”

204 стр., 15 лв.
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Супергерои по норвежки
Ина Синя 

Хокон Йовреос
изд. “Фют” 

208 стр., 9,90 лв.

Когато заговорим за супергерои, пред 
очите ни веднага изникват синият 

костюм, червената емблема и разветият 
плащ на Супермен. Разбира се, и здравите 
му мускули, и невероятните му суперсили, 
заради които никой и нищо не може да му се 
опре. Той винаги е там, където имат нужда 
от помощта му, и винаги разбива лошите 
на пух и прах. Образите на супергероите 
винаги са били привлекателни. Може би 
защото, застанали на границата на реалния 
и въображаемия свят, те са онези, които 
притежават силата да оправят неразбо-
риите в реалността и да я приближат до 
идеалния ред, който си представяме. 

А дали за това са ни необходими някакви 
специални суперсили? Норвежкият писател 
Хокон Йовреос е на мнение, че и една кутия 
с боя е достатъчна, стига сърцето ти да 
е добро. В три поредни книги той разказва 
три пленителни истории за три обикно-
вени деца и три кутии с боя. „Яв Кафяв”, 

„Ерлен Черен” и „Ина Синя” са забавни и 
мъдри книги, в които с така характерната 
скандинавска лаконичност и прозиращо 
между редовете намигване Хокон Йовреос 
говори на малките си читатели за приятел-
ството, за смелостта, за справедливостта 
и за това, че всеки от нас носи неподозира-
ни сили.

През деня трите деца са като всички 
останали, но през нощта се превръщат в 
супергероите Кафяв, Черен и Синя, които с 
кутия боя в ръка и много кураж защитават 
слабите и разпръскват доброто около себе 
си. Още с излизането си първата книга от 
поредицата получава две изключително 
престижни награди – наградата на Северния 
съвет за детска и младежка литература и 
наградата на Норвежкото министерство 
на образованието. Четири години по-
късно наградите за първите две книги от 
поредицата вече са 12, а третата книга 
излиза на български език само няколко месеца 

след публикуването ´ в Норвегия. Прево-
дът на поредицата на повече от 28 езика 
до момента е безспорно доказателство, че 
норвежките супергерои докосват сърцата 
на децата, независимо от това в кой край 
на света живеят.

Експресивните илюстрации на Йойвин 
Туршетер прекрасно допълват текста и 
влизат в приятелски и закачлив диалог с 
него. Въображението, лаконичният поети-
чен език, приятелското намигване от всяка 
страница, но най-вече вярата в мечтите, 
която струи от всяка дума, превръщат 
тези три обикновени на пръв поглед исто-
рии в дълбоки и добри книги, също като 
скандинавските езера, в чиито спокойни и 
дълбоки води проблясват лъчите на север-
ното слънце. Иска ти се да ги прегърнеш и 
никога да не ги пуснеш.

Със сигурност поредицата на Хокон Йов -
реос притежава суперсили, които помагат 
на децата да открият героите в себе си.

Ерлен Черен 
216 стр., 9,90 лв.

Яв Кафяв 
136 стр., 9,90 лв.

Как да продаваме 
онлайн
Кристър Холоман
изд.: Хермес
брой стр.: 320
цена: 19.95

Новата медицина
Светла Балтова
изд.: Хермес
брой стр.: 360
цена: 17.95

Йога. Ръководство 
за практикуване  
у дома
Автор: Колектив
изд.: DK
брой стр.: 256
цена: 34.90

Чудото кокосово  
масло
Брус Файф
изд.: Вдъхновения
брой стр.: 428
цена: 20.00

Формирането  
на човека
Мария Монтесори
изд.: Асеневци
брой стр.: 144
цена: 11.95

Разбиващи 
рекорди
Автор: Колектив
изд.: Книгомания
брой стр.: 192
цена: 23.90

Първи въпроси  
и отговори:
Откъде идва 
дъждът?
Кейти Дейнс
изд.: Фют
брой стр.: 12
цена: 14.90

Воините.  
Най-добрите воини  
и пълководци на 
всички времена
Яна Седлачкова
изд.: Пан
брой стр.: 80
цена: 18.90

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg
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„Какво трябва да знаем за 
бременността и ражда-

нето” е създадена като помощ-
ник на бъдещите родители в 
един от най-важните моменти 
в живота им – бременността и 
първите дни след раждането. 

Юлиана Георгиева събира 
всичко научено от издания за 
бременност, наръчници за от-
глеждане на дете и ценните съ-
вети на акушери и специалисти 
и съставя незаменим наръчник 
за бъдещата българска майка. 

Бременността е описана 
поетапно, като се обръща 
внимание на всеки 
триместър и 
неговите 

специфични особености. Прос-
ледени са промените, които 
настъпват в тялото и пси-
хиката на жената. Бъдещите 
родители ще намерят отго-
вори на основни въпроси като 
справянето със сутрешното 
гадене, необходимите медицин-
ски изследвания, естествено 
раждане и секцио, къпане и хра-
нене на новороденото, пози при 
кърменето и колики. Предложен 
е и примерен хранителен режим, 
както и леки упражнения за 
бременни. Не е пренебрегната и 
ролята на таткото. Специ-
ално внимание е отделено на 
неговите емоции и вероятни 
страхове около бременността. 

В края на книгата са 
включени и полезни 

приложения – спи-
съци и документи, 
които могат 

да бъдат безценен 
помощник по време на 

бременността и след 
това.
Книгата е консултирана 

с акушер-гинеколог д-р Дениза 
Алексиева.

Забележителният педиатър 
д-р Робърт Бъкнам и съавто-

рът му Гари Езо са двама от во-
дещите световни експерти по 
хранене и сън на бебето. В това 
пето преработено издание 
авторите осъвременяват своя 
революционен метод, помогнал 
на повече от 6 милиона роди-
тели в 50 държави по света да 
отгледат здрави и щастливи 
деца. 

Книгата е нещо повече от 
наръчник за оцеляване през 
първата половин година на 
новороденото. Това е практиче-
ско ръководство за естествено 
синхронизиране на времето за 
хранене, времето за сън и време-
то за бодърстване на бебето с 
живота на цялото семейство. 
В книгата всеки родител на 
новородено ще открие:

• как редът и стабилност-
та са най-добрите съюзници на 
метаболизма и добрия сън на бе-
бето и какви са предимствата 
на следването на биологичните 
особености на новороденото

• как реагира бебето на здра-
вословния режим и какво става 
при липсата на такъв

• каква е еволюцията на 
концепциите за хранене и защо 
родителски насоченото хранене 
дава отлични резултати

• как да се справи с колики-
те, рефлукса и други проблеми и 
кои са необходимите бебешки 
аксесоари.

Представен е един балан-
сиран подход, който взема 
предвид както индивидуалния 
характер на детето, така и 
физиологичните му нужди, без 
това да е за сметка на майка-

та и на цялото семейство. 
Философията на авторите 
е, че едно бебе може да расте 
щастливо и спокойно само ако 
се отглежда в добра родител-
ска среда. Ето защо нуждите на 
останалата част от семей-
ството не бива да се пренебрег-
ват. Предложеният подход е 
достатъчно гъвкав и практи-
чен, за да може всеки родител да 

го адаптира според темпера-
мента на своето бебе и 

личната си филосо-
фия за отглеждане 
на детето, за 
да изгради един 
добър режим. 

Доказателство 
на неговата 

приложимост и 
ефикасност са многоброй-

ните родителски отзиви в 
различните форуми и електрон-
ни книжарници. Книгата се 
радва на непрестанен интерес 
и активен пазар вече повече от 
20 години.

За много родители тийней-
джърският период на децата 

им се превръща във влакче 
на ужасите. Като че ня-
кой внезапно е подменил 
детето им с някакво 
абсолютно непознато, 
неп редсказуемо и често 
неп риятно същество, с 
което не могат да намерят 
общ език. Често отношени-
ята ескалират до такава сте-
пен, че в отчаяние се питаме: 
Къде сбъркахме?

Оказва се, че просто не сме 
наясно какво точно се случва 
през този бурен период на 
съзряването на децата ни. Не 
знаем кое е нормално и кое е 
повод за тревога. Нуждаем се 
от ново разбиране и нов начин 
за общуване с нашите тийней-
джърки, ако не искаме да загубим 
връзката помежду си.

В този пътеводител за 
родители и дъщери д-р Дамур 
черпи от десетилетния си 
опит като психотерапевт, за 
да разкрие седемте прехода на 
развитието на момичетата 
към зрелостта. Това включва 
раздялата с детството, бунта 
срещу родителския автори-
тет, обуздаването на емоци-
ите, навлизането в света на 
романтиката, грижите за себе 

Незаменим 
наръчник

Къде сбъркахме?

Лабиринтът  
на порастването

Лиса Дамур
изд. “Изток-Запад”

304 cтр., 17 лв.

Какво трябва да знаем за 
бременността и раждането
Юлиана Георгиева
изд. “Асеневци”
134 стр., 11,95 лв.

С любов и опит

Да станем мъдри родители: 
бебето от 0 до 6 месеца
Гари Езо, д-р Робърт Бъкнам
изд. “Изток-Запад”
304 стр., 17 лв.

си... Като описва реалистични 
сценарии и предоставя съвети 
за конструктивно общуване, 
книгата дава отговори на мно-
жество родителски въпроси. 
Когато родителите познават 
мотивацията на дъщеря си, те 
могат да израстват заедно с нея 
и да се наслаждават на предиз-
викателството да отгледат 
здрава и щастлива млада жена.

Малко ситуации в живота са по-трудни за 
справяне от подрастващ син или дъщеря по 
време на опитите им да се освободят.”

Ана Фройд
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Ина Синя
Хокон Йовреос
изд.: Фют
брой стр.: 208
цена: 9.90

Яв Кафяв
Хокон Йовреос
изд.: Фют
брой стр.: 136
цена: 9.90

Ерлен Черен
Хокон Йовреос
изд.: Фют
брой стр.: 216
цена: 9.90

Достатъчно е,  
че те има
Малгожата Гутовска 
Адамчик
изд.: Емас
брой стр.: 264
цена: 12.00

Аз съм писател.  
Книга за моите 
истории
М. Шкурина
изд.: Enthusiast
брой стр.: 96
цена: 15.00

Да готвим с Финдъс  
и Петсън
Свен Нордквист
изд.: Фют
брой стр.: 48
цена: 5.99

Мърф нормалния  
и героите ренегати
Грег Джеймс;  
Крис Смит
изд.: Прозорче
брой стр.: 368
цена: 15.00

Детски атлас  
на Европа
Илюстрации:  
Гергана Донева
изд.: СофтПрес
брой стр.: 20
цена: 5.99

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Книгата „Търсене из тайн-
ствена Индия” на британ-

ския писател и журналист Пол 
Брънтън не е наръчник по йога за 
духовно извисени личности. Не 
е и пътепис, предназначен за за-
палени авантюристи. Тя е много 
повече. Защото в нея авторът 
ни разкрива как да търсим учите-
ли и как да ги открием.  

Първото ´ издание излиза 
от печат през далечната 1934 г., 
когато западният свят не знае 
почти нищо за учението йога и 
за индийските духовни тради-
ции. Още тогава книгата на 
Пол Брънтън разкрива част от 
тайните на Индия пред хората, 
които имат очи да видят неви-
димото. 

Авторът се отправя на 
едно зрелищно пътешествие – 

както през физическото, така 
и в духовното пространство. 
Напуска комфортния си дом и 
сигурната си работа в Англия, 
за да се потопи в противоречи-
вата, шумна, мръсна, религиозна, 
изумителна атмосфера на Индий-
ския субконтинент. И всичко 
това, за да потърси истинските 
духовни личности, правилните 
учители, без да жертва ра-
ционализма си в името на 
сляпата вяра. По пътя си 
среща впечатляващи факи-
ри, мними месии, себеотда-
дени йоги и най-обикновени 
фокусници. Накрая съдбата го 
отвежда при мъдреца отшелник 
Рамана Махариши, който се 
превръща в негов водач в най-
важното пътуване. Пътуването 
до центъра на… душата.

Министър-председателят 
(1997-2001 г.) и настоящ 

директор на Центъра за анализ 
и управление на риска Иван Кос-
тов споделя своите спомени за 
едно от най-бурните десети-

летия в новата ни история в 
честни, откровени и аргумен-
тирани мемоари. 

В почти 600 страници 
българският държавник прави 
хладнокръвен разрез в една 
от най-дълбоките и все още 
незараснали рани на близкото 
минало – началото на прехода 
на България към демокрация и 
пазарна икономика. В центъра 
на мемоарите си Иван Костов 

поставя страната и процесите, 
през които тя преминава до 
поканата за започване на прего-
вори за членство в Европейския 
съюз в края на 1999 г. По този 
начин 47-ият премиер създава 
важен исторически документ, 
даващ началото на нов, необхо-
дим макар и болезнен разговор 
за пътя и цената на модернизи-
рането и европеизирането на 
демократична България.

За страниците на душата  
и буквите на тялото „Човек тръгва да тър-

си смисъла на живота по 
най-претенциозни места, 
когато отговорът на за-
гадката се крие в чурули-
кащата птичка, кацнала 
на клона на някое дърво, 
или в детето, хванало 
се за любящата ръка 
на майка си. Животът, 
благодарение на който 
сме тук, е по-велик и от 
най-възвишената ни ми-
съл! Нека му се доверим, 
защото той ни поднася 
единствено най-доброто 
за нас.“

ОТКЪС ОТ КНИГАТА:

Личните „Свидетелства”  
на Иван Костов

Свидетелства за прехода 1989-1999
Иван Костов
изд. “Сиела”
448 стр., 22 лв. (м. корица),  
27 лв. (тв. корица)

Търсене из  
тайнствена Индия
Пол Брънтън
изд. “Вакон”
344 стр., 20 лв.






