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Понесени от вълната на своето “днес”, удивително е 
колко малко се сещаме за нашето “вчера”. Улисани 
в мимолетните си грижи, забравяме, че е достатъчно 

само да протегнем ръка и цялата благодат на 
познанието щедро ще изпълни мислите ни.
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Внукът ми Кристиан е на 
година и девет месеца. 

Аз наближавам закачливото 
френско число. Определено не 
сме набори. Дори сме родени в 
различни векове. Но интерес-
но по колко неща си прили-
чаме. Сякаш една ни е майка 
раждала и един турски сериал 
възпитал. Да се чудиш и маеш!

И двамата се мръщим, ко-
гато ни налагат забрани. А за-
брани да искаш. Не си хвърляй 
играчките! Не пий толкова! 
Не излизай на балкона! Не си 
мятай  дрехите където ти 
падне! Стига си гледал тоя те-
левизор! Стига си седял на тоя 
компютър! И на най-послуш-
ния внук или дядо ще му писне 
да бъде наблюдаван, поучаван 
и ограничаван. Айде спрете се 
малко, а?

И Крис, и аз обичаме да се 
полюляваме в такт с музи-
ката, когато чуем любимия 
си изпълнител. И да гледаме 
през прозореца, когато вали. 
„Капа”, казва той, когато види 
дъжд, локва или нещо мокро на 
масата. Ами да, всички тези 
консистенции имат свой-
ството да капят. Защо са ни 
толкова много думи, когато 
нещата са единни в същност-
та си? Различните наимено-
вания само ни отвличат от 
същественото и пораждат 
дрязги.

Изцапа ли се с нещо или 
изсипе от храната си на пода, 
той казва „боку”. А ако пък 
чуе бръмчене, без значение от 

какъв източник, казва „мото”. 
„Р”-то още му се опира, но 
дано като го научи, не почне 
да го слага навсякъде. Като 
братовчедка ми Зина, която 
щом го овладя навремето, 
взе да се обръща към брат ми 
с „Рясене”. Харесва ми този 
подход на Крис – нещата да са 
прости и да се разбират от 
раз. И на мен все по-малко ми 
се говори и обяснява. Ставам 
все пµ зен. Току виж седна в 
колата и подкарам по една от 
прекрасните ни магистрали 
– ча-а-ак до някой манастир 
в Тибет. И там, мълчалив, се 
отдам на съзерцание на този 
познат ми до болка свят.

Ами да, какво ново има в 
него, дето не сме виждали? Без-
крайни повторения на безброй 
едни и същи движения и проце-
си. От време на време по ня-
кой качествен скок, колкото 
да не заспим, и пак монотонно 
повтаряне на известното ни 
от памтивека.

Точно затова на Крис са 
му все през дедовия приказ-
ките на политиците. Както 
впрочем и на дядо му. Нищо 
ново няма в тях. Колко по-
интересно е да търкаляме 
някой „камеон” или багерчето 
по пода, да му вдигаме кофата 
и да изсипваме невидимата 
пръст върху ламината. Или да 
слагаме един по един орехите 
в буркан и после, пак един по 
един, да ги вадим. Да не би 
внасянето на пари в банка и 
после тегленето им оттам да 
е по-смислено? Или ежеднев-
ното обличане, ядене, ходене 
някъде и връщане обратно да 
е по-вдъхновяващо? Рутината 
убива всекиго, без значение дали 
е внук или дядо. Затова с Крис 
непрекъснато измисляме нови 
малки, но важни подробности, 

когато играем, рисуваме, ядем 
или се поклащаме в такт.

Играчките му са много, 
но се случва да ни омръзнат. 
Тогава прибягваме към изпита-
ното средство – книжките. 
И той, и аз сме им фенове, 
въпреки различното им съдър-
жание. Това, което за мен са 
трилърите, за него са пример-
но картинките от океански-
те дълбини. Какво е това, 
посочвам му една акула.”Иба”, 
запълва той празнината в 
знанията ми. А това, бучкам с 
пръст едно водорасло. „Цете”, 
е безапелационният и напълно 
верен отговор. Ще кажете: 
ама това, вашето, не е четене. 
Трилъри, картинки... Не е друг 
път! Защото той посочва 
едно главно „о” в заглавието, 
устичката му се закръгля и 
казва: „О”! Стига бе! А тази 
коя е? „А”, отвръща той 
леко снизходително – нима не 
различавам първата буква от 
азбуката?

Шашнат съм. Та той 
разпознава най-важните букви 
в живота. „А” за „аз” и „о!”, за 
да се учудва. Защото ако нещо 
може да те извади от уни-
нието и апатията на вечно 
повтарящата се житейска мо-
нотонност, то е да помниш, 
че си „ти” и да не спираш да се 
удивляваш на баналността.

Какво всъщност е жи-
вотът на човека? Кратък 
период от борба и усилия 
между двете му най-истински 
състояния – когато искаш да 
научиш всичко и когато искаш 
да го забравиш. 

„Кап-кап-кап”, ромоли 
дъждът. Залепили носове на 
стъклото, с Крис следим 
тънките ручейчета по него 
и вероятно си мислим едно и 
също.

За ръка с Крис
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ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Живот в скалите
Мария Лалева
Книгомания 

Жертвите
Дейвид Балдачи
Обсидиан 

Татуировчикът  
на Аушвиц
Хедър Морис
Рива

Господинът 
Е Л Джеймс
Бард

Лейди Гергана
Цветелина Цветкова
Пощенска кутия  
за приказки

Маската на любовта
Сара Маклейн
Ибис

158 удара в минута
Димитър Калбуров
Пощенска кутия  
за приказки

Манюня пише 
фантЪстичен роман
Нарине Абгарян
Лабиринт

Задругата
Добри Божилов
Лексикон

Чудовището
Владимир Зарев
Хермес

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1500 
лв.

1500 
лв.

1690 
лв.

1995 
лв.

1795 
лв.

1490 
лв.

1200 
лв.

1999 
лв.

1690 
лв.

2000 
лв.

Юрген Клоп
Елмар Невелинг
Premium books

Да прецакаш дявола
Наполеон Хил
AMG Publishing

Тънкото изкуство  
да не ти пука
Марк Менсън
Хермес

Кратка история  
на Европа
Саймън Дженкинс
Сиела

Богат татко, беден татко. 
Актуализиран за  
съвременния свят
Робърт Кийосаки
Анхира

География на блаженството: 
Един мърморко търси най-
щастливите места на света
Ерик Уайнър
Фабер

Изкуството да бъдеш 
несъвършена
Шона Никуист
Гнездото

Queen - Извън 
прожекторите
Питър Хинс
Hybrid books

3

4

5

6

7

8

9

10

1900 
лв.

1495 
лв.

1495 
лв.

2490 
лв.

1595 
лв.

1800 
лв.

1395 
лв.

2000 
лв.

За чудноватостите  
в света

Свеж, фин, по детски буен 

и по философски смирен: Уилям 

Сароян! Отново предлага 

празник на сетивата за 

почитателите на изкусното 

художествено слово. Предлага 

да пояздим мистериозно 

изчезналия бял кон на 

съседа арабин, да понесем 

няколко пъти наказанието 

на училищния директор, 

тайно влюбен в учителката 

ни, да поплуваме с приятел 

португалец и братовчед 

арменец в ледената и кална 

река в квартала, а след това 

геройството ни да бъде 

възнаградено от чешита на 

бара, да твърдим, че можем 

да караме новия, скъп кадилак 

на приятеля ни индианец с 

името Локомотив 38 и да 

обикаляме заедно околните 

гори и потоци, за да докажем, 

че ни бива в лова и риболова, да 

захвърлим и без това крехката 

дисциплина в училище и да 

се втурнем да помагаме на 

гостуващия цирк... Предлага 

ни в тези неиздавани досега 

на български език разкази 

да си поприказваме за 

чудноватостите в света, за 

възможността да възприемем 

другостта с уважение и 

усмивка, да водим отново 

диалог с детето в себе си и да 

му позволим да празнува.

РАЛИЦА МАРКОВА, 
ХЕЛИКОН ВИТОША

К Н И Ж А РЯ Т 
ПРЕПОРЪЧВА

НЕХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Чернобилска молитва 
(Хроника на бъдещето)
Светлана Алексиевич
Paradox

Топ мистериите  
на България
Слави Панайотов
Оз books

1

2
1800 

лв.

1899 
лв.
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ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ

Виновни като греха
Мегън Марч
Егмонт 

Отдадени на греха
Мегън Марч
Егмонт

Творци на съвпадения
Йов Блум
Изток-Запад

Силата на Настоящето
Екхарт Толе
Кибеа

Златната клетка
Камила Лекберг
Колибри

Размерът има значение 2. 
Наръчникът
Александра Иванова
Millenium

Размерът има значение 
[размерът на талията]
Александра Иванова
Millenium

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

Решения на задачите от 
учебника по математика за 11. 
клас - профилирана подготовка 
Колектив
Регалия-6

Другият
Стивън Кинг 
Плеяда

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1299 
лв.

700 
лв.

900 
лв.

1000 
лв.

2400 
лв.

700 
лв.

1100 
лв.

800 
лв.

800 
лв.

1299 
лв.

 
лв.

Научно-фантастичен 
трилър

АСЯ МИХАЙЛОВА, 
ХЕЛИКОН СЛАВЕЙКОВ

ТИЙН КНИГИ

Невероятният свят  
с експерименти  
на Петьо Филията
Станислав Койчев - Стан
Кубар

Тайните на Стефи
Стефани Петкова
Кубар; Егмонт

1

10

1490 
лв.

1490 
лв.

6 Дневникът на един 
Дръндьо Кн.12: Семейна 
идилия
Джеф Кини
ДуоДИЗАЙН 1790 

лв.

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

4

1290 
лв.

Моето семейство  
и други животни
Джералд Даръл
Колибри 

5

1200 
лв.

2 Щастливей
Изабел Овчарова
Кубар

1490 
лв.

Малкият принц
Антоан дьо  
Сент-Екзюпери
Хеликон

499 
лв.

Теодор Буун. 
Съучастникът
Джон Гришам
Обсидиан

7

1600 
лв.

Александър Велики
Никос Казандзакис
Сиела

8

1790 
лв.

Хари Потър и  
философският камък
Дж. К. Роулинг
Егмонт

9

1990 
лв.

К Н И Ж А РЯ Т 
ПРЕПОРЪЧВА

3

Джейсън Десън е човек с 

наистина брилянтен ум. Но се е 

отказал от идеята да завладява 

света с открития, в замяна на 

това, да създаде семейство с же-

ната, която обича. Добър живот, 

щастливо семейство, прекрасно 

дете, въпреки завръщащия се 

от време на време въпрос, „ами 

ако…?“ Ами ако беше избрал 

различен път? Докато една вечер 

не бива отвлечен и когато идва в 

съзнание, получава възможност 

да изживее отговора.

Резултатът е изключително 

вълнуващ и пълен с изненади 

научно-фантастичен трилър –  

и не малко ужас, особено ако се 

замис лим, че случващото се  

се основава на реална научна 

теория.

Между опасността за живота 

и ума на Джейсън има достатъч-

но трогателни моменти, че да 

не забравяме за какво се борим, 

освен за оцеляване.

А между тях се промъкват и 

по-сериозни размисли за опреде-

лящите решения, които вземаме, 

онези аспекти от живота ни, 

които бихме могли да променим, 

и за случаите, когато може би 

не оценяваме достатъчно онова, 

което имаме.

Блейк Крауч е бегло познат в 

България с трилогията за Уейуърд 

Пайнс и по-известен в чужбина 

с редица книги и сериали. Освен 

това е автор, който подобрява 

уменията си с времето, така че 

можем да очакваме само хубави 

неща от следващия му трилър, 

„Recursion“.
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БЪЛГАРСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Живот в скалите
Мария Лалева
Книгомания 

Лейди Гергана 
Цветелина Цветкова
Пощенска кутия  
за приказки

Задругата
Добри Божилов
Лексикон

Чудовището
Владимир Зарев
Хермес

Бабо, разкажи ми  
спомен
Ивинела Самуилова
Хермес

Кръв от къртица
Здравка Евтимова
Жанет-45

Завист
Венета Райкова
Enthusiast

Физика на тъгата
Георги Господинов
Жанет-45

Кан Тервел - кошмарът  
на Халифата
Емил Димитров
Фабер
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„Машини като мен” е най-
новият роман на Иън 

Макюън. Действието се развива 
в Лондон през осемдесетте 
години на XX век – времето на 
Маргарет Тачър и Фолкландска-
та война, но това е един алтер-
нативен Лондон със събития 
по-различни от познатите ни.

Чарли е млад 32-годишен мъж, 
лишен от всякакви амбиции, 
носи се по течението на живо-
та и старателно избягва всякак-
ви постоянни ангажименти за 
работа. Прехранва се като играе 
на борсата, но без особен успех. 
Влюбен е в Миранда, умна и ам-
бициозна студентка, негова съ-
седка, която обаче живее с една 

своя ужасна тайна. Когато един 
ден съвсем неочаквано Чарли 
наследява пари от починалата 
си майка, той, без да се замисли, 
ги изхарчва, за да си купи Адам 
– екземпляр от първата серия 
човешки роботи. Изработени 
са само 25 броя – 13 Адамовци 
и 12 Еви в различни етнически 
разновидности. Двамата с 
Миранда внимателно избират 
качествата, които искат да 
има неговата личност. Почти 
съвършеният човек, който 
създават по този начин, е 
красив, силен, атлетичен и ин-
телигентен. Не след дълго обаче 
между тях се оформя любовен 
триъгълник и тогава тези три 

същества се изправят 
пред сериозна морала 
дилема. Тук Макюън е 
отново на гребена на 
вълната, представяй-
ки ни една любовна 
история между мъж, 
жена и... робот.

В този свой пре-
дизвикателен роман 
Иън Макюън си задава 
трудни въпроси: дали 
една машина може да 
разбере човешкото 
сърце и дали пък ние 
не сме онези, на които 
липсва разбиране.

Преводач е Иглика 
Василева.

Любовен 
триъгълник 
между мъж,  
жена и... робот

Машини като мен
Иън Макюън
изд. “Колибри”
352 стр., 20 лв.
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„Романът на Сю 
Муркрофт е едно 
приятно удоволствие... 
чудесна книга за 
ваканцията ви.“

Франс Мегазин

„Перфектното 
увлекателно четиво, 
на което да се 
наслаждавате, докато 
попивате слънчеви 
лъчи.“

Азда Мегазин

Портрет на една 
дама
Хенри Джеймс
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 496
цена: 27.00 лв.

В царството на 
илюзиите.
Разкази за 
свръхестественото
Амброуз Биърс
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 256
цена: 15.00 лв.

Един дявол в Рая
Хенри Милър
изд.: Фама +
брой стр.: 184
цена: 15.00 лв.

Талантливият  
мистър Рипли
Патриша Хайсмит
изд.: Фама 1
брой стр.: 302
цена: 16.00 лв.

Лятото на красивия 
бял кон
Уилям Сароян
изд.: Лабиринт
брой стр.: 160
цена: 15.90 лв.

Смърт във вода
Кендзабуро Ое
изд.: Лист
брой стр.: 320
цена: 20.00 лв.

Хроника на камък
Исмаил Кадаре
изд.: Колибри
брой стр.: 240
цена: 16.00 лв.

Повелителите  
на Севера
Бърнард Корнуел
изд.: Сиела
брой стр.:  397
цена: 16.90 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

На теория няма нищо по-
хубаво от лято, прека-

рано под горещото слънце 
във Франция. Ако не броим 
трима тийнейджъри, любовна 
интрига, развод и непредвидена 
бременност.

Това със сигурност не е 
ваканцията, на която Лия се е 
надявала. Но семейството на 
сестра ´ – Мишел, се разпада 
и сестринският дълг повелява 
на Лия да помогне в трудната 
ситуация. Когато всичко се 
обърква, Лия е оставена да се 
справя сама с племенниците си. 
В този критичен момент на 
помощ ´ се притичва съсе-
дът – привлекателен пилот на 
хеликоптер, разведен, баща 
на тийнейджър. Двамата 
обединяват сили, за да бъдат 
децата винаги нахранени и в 
добро настроение.

А в крайна сметка може 
да се окаже, че и на двама 
им се иска летният флирт 
помежду им да не е само за 
ваканцията.

Преводът е на Нина 
Руева.

Мишел Уелбек не бе публику-
вал книга от полемичната 

„Подчинение”, излязла преди 
4 години, в деня, когато бе 
извършен атентатът срещу 
френския сатиричен седмичник 
„Шарли ебдо”.

Седмият роман на 62-годиш-
ния Уелбек потапя читателите 
в селскостопанска Франция. На-
писан месеци преди появата на 
„жълтите жилетки”, романът 
сякаш я предусеща, за разлика 
от политиците. Обвиняван 
често в цинизъм, писателят 
изпитва съчувствие, когато 
описва отчаянието на земе-
делците. Книгата представя 
също историята на егоистичен 
мъж, чийто провал в любовния 
живот го е довел до депресия. 

Романът „Серотонин” излезе 

в навечерието на осмия пореден 
протест на жълтите жилетки 
– движението, което разтърси 
Франция и предизвика президен-
та Макрон. Част от сюжета 
са протести в провинцията с 
блокади на пътища и кръсто-
вища, заради което не закъсняха 
коментарите, че Уелбек е преду-
сетил появата и характера на 
масовото недоволство. 

Серотонинът е известен 
като „хормонът на щастието”. 
Но когато нивата му са ниски, 
може да е причина за агресия, 
депресия, различни нервни 
разстройства. Мишел Уелбек е 
автор още на “По-широко поле 
на борбата” и „Елементарни 
частици”.

Преводът е на Александра 
Велева.

Роман с 
пророчески 
предчувствия 

Серотонин
Мишел Уелбек
изд. “Факел-Експрес”
328 стр., 20 лв.Обещаващ  

летен флирт

Само за ваканцията
Сю Муркрофт
изд. “Хермес”
344 стр., 15,95 лв.
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Три любими философски  
трактата с нов облик

„КЪМ СЕБЕ СИ” 
включва философските 
записки на император 
Марк Аврелий. Безценният 
паметник от класическа-
та древност запознава 
читателите с размислите 
на императора философ 
за смисъла на човешкото 
съществуване.

Така той създава съчине-
ние, отразяващо отнасяне-
то на човека към самия себе 
си и търси връзката между 
реалното съществуване на 
човека и съзнанието за един 
или друг възможен идеален 
ред.

Към себе си
Марк Аврелий
изд. “Хеликон”
248 стр., 8,95 лв.

„ВЛАДЕТЕЛЯТ” е най-
известното произведение 
на ренесансовия мислител, 
философ и дипломат Николо 
Макиавели. Създадена през 1513 
г., книгата е публикувана пос-
мъртно през 1532 г. Авторът 
я посвещава на влиятелното 
флорентинско семейство 
Медичи, чието благоволение 
Макиавели по този начин се 
опитва да спечели.

„Владетелят” отчасти се 
възприема като един от първи-
те трудове на модерната фи-
лософия, по-конкретно модер-
ната политическа философия, 
в която ефикасната истина се 
смята за по-важна от който и 
да е абстрактен идеал.

Подобно на „Изкуство-
то на войната” на Сун Дзъ, 
и тази класическа творба е 
много повече от субективен 
коментар на историята и на 
фигурите, които са я движи-
ли. Съветите на Макиавели, 
макар и понякога стряскащи, 
са отправени привидно само 
към овластените, но в същата 
степен важат за всекиго при 
общуването му с другите.

Владетелят
Николо Макиавели
изд. “Хеликон”
152 стр., 6,95 лв.

„ИЗКУСТВОТО НА ВОЙНАТА” е колкото 
за воденето на война, толкова и за избягването 
на ненужното насилие. „Най-върховната форма 
на войната е да подчиниш врага без насилие” ни 
казва текстът. 

„Изкуството на войната” е най-старият 
запазен ръкопис за военните тактики в древен 
Китай. Смята се, че е написан през 4 или 5 
век пр.н.е. от китайския генерал Сун Дзъ. Но 
историческата фигура Сун Дзъ вероятно не е 
истинският автор на творбата, ако изобщо е 
съществувал такъв. По-вероятно е книгата да 
има много автори през годините, чиито усилия 
са обединени в един текст. Според по-късните 
му биографи, Сун Дзъ е роден през един от най-
кървавите периоди от китайската история и 
става велик генерал в армията на Ву. Успехът 
на „Изкуството на войната” само частично 
се дължи на нейното съдържание. Останалата 
част почива върху легендата, обвила предполага-
емия ´ автор.

„Светлината на лампа-
та, додето не угасне, свети 
и не престава да излъчва. А 
истината, справедливост-
та и сдържаността в теб 
дали ще угаснат, преди да 
угаснеш самият ти?“ 

Марк Аврелий

Изкуството на войната
Сун Дзъ
изд. “Хеликон”
128 стр., 6,95 лв.

„Изкуството на войната“ 
от Сун Дзъ, „Владетелят“ от 
Николо Макиавели и „Към себе 
си“ от Марк Аврелий излизат 
на нашия пазар с нова визия – в 
стилна малка поредица, чийто 
облик кореспондира пряко с 
характера на текстовете. 

Кориците дават на читате-
ля образа на автора, обгърнат в 
червена нишка, тъй като в този 
тип философия мислителят е 
също толкова важен, колкото и 
самото съдържание. Червеният 
цвят е възприеман като цвят 
на войната, но също симво-
лизира мисълта, умствената 
дейност.
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Жертвите
Дейвид Балдачи
изд.: Обсидиан
брой стр.: 432
цена: 20.00 лв.

Похищението  
на Ани Торн
К. Дж. Тюдор
изд.: Колибри
брой стр.: 320
цена: 17.00 лв.

Нито капка вода
Минди Макгинис
изд.: Прозорец
брой стр.: 264
цена: 15.00 лв.

Островът на черните 
скали
Федерико Борландели
изд.: Enthusiast
брой стр.: 407
цена: 20.00 лв.

Третият близнак
Кен Фолет
изд.: Артлайн Студиос
брой стр.: 460
цена: 20.00 лв.

Пясъчния човек
Ларш Кеплер
изд.: Enthusiast
брой стр.: 412
цена: 20.00 лв.

Желязната хватка
Чарлс Портис
изд.: Сиела
брой стр.: 196 
цена: 14.00 лв.

Ерик
Тери Пратчет
изд.: Сиела
брой стр.: 159 
цена: 17.90 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Как да реагираме адекватно 
на фона на все по-увеличава-

щата се идеологическа пропаст 
между исляма и Запада? Как 
ислямът дава основа на екстре-
мизма на джихадистите? Кой 
всъщност е Мохамед и какви 
са постулатите му? Ценното 
изследване „Ислямът. Световна 
история” на британеца от 
мюсюлманско семейство Ед 
Хюсеин хвърля светлина по 
тези въпроси, допринасяйки за 
формирането на по-адекватно 
и информирано мнение за една 
от най-широко изповядваните 
религии в света днес.

Хюсеин обяснява в детайли 

какво всъщност е ислямът, про-
следява произхода на Корана и 
разграничава вярващите мюсюл-
мани от джихадистите. Сред 
въпросите, които вълнуват 
Хюсеин в изследването, са още 
какви са законите на шариата и 
кой е хариджит или такфирит. 
Авторът обръща специално 
внимание на начина, по който е 
възприемана жената в мюсюл-
манския свят, пише също за 
семейната трапеза, за образо-
ванието и за секса, правейки 
сравнение между възприятието 
за секса в традиционния ислям 
и в традиционното християн-
ство.

Разкази за  
Бърти Устър  
и други търтеи

Стивън Фрай за Удхаус:

Ако единствената му тема бяха Джийвс 
и Устър, пак щяхме да го прославяме като 
Майстора. Дори да не беше написал и 

ред повече, днес пак щяхме да го тачим като най-
блестящия английски хуморист. Ако приносът 
му към литературата бяха само историите за 
семейство Мълинър, мястото му в историята 
на човечеството щеше да е осигурено за вечни 
времена. Доктор сър Пелъм Гренвил Удхаус дължи 
безсмъртието си на своите герои.

Хю Грант

Да разгле-
даме факти-
те, дами 

и господа, които в 
случая са от прости 
по-прости. Удхаус си 
остава най-забавният 
писател, от чието перо 
са излезли думи върху 
хартия. А с историите 
си за Джийвс създава 
най-доброто от най-
доброто. Говоря като 
човек, чиято първа 
любов беше замъкът 
Бландингс и който 
по-късно извличаше 
безмерно удоволствие 
от Псмит. Но Джийвс е 
бисерът и ако някой се 
опита да ви разубеди, 
посочете му вратата.

Питайте Джийвс
П.Г.Удхаус
изд. “Колибри”
600 стр., 22 лв.

Истинското лице 
на исляма

Ислямът.  
Световна история
Ед Хюсеин
изд. “Сиела”
344 стр., 19 лв.
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Веднага ме спечели Влади-

мир Сотиров с изречението 

„няма пряка връзка между 

богатството на човека и него-

вото оцеляване“. Това по повод 

едни накиснати в проливен 

дъжд палатки...  

Нека започнем отначало. 

Наръчникът „На планина с 

деца“ има смешна корица, но 

съвсем сериозно съдържание. 

Дядо Владо поема из гори, реки, 

пещери и чукари, по безобидни 

извънградски пътеки с чети-

римата си внуци от мига, в 

който всеки от тях прохожда. 

И така 15 години, от 2003-а до 

2018-а. 

В разказ за хубави турис-

тически преходи, без да залага 

на екстремните ситуации, 

нито на наивните приключения, 

без да изземва функциите на 

психолог, педиатър, планински 

водач и въобще специалист, 

авторът стига до ценни 

изводи. Планината формира 

характер, изгражда дисциплина, 

създава непосредствен допир 

с растенията и животните и 

ако научим от малки децата 

да прекарват повече време 

в дивия свят, ще видим, че 

после може да разчитаме на 

тях, вместо да ги глезим. Не е 

нужно да ги носим, щом могат 

да ходят сами, да реагираме 

с паника на някоя драскотина 

или повей на вятъра. Защото 

спестяваме ли им трудности-

те на природата, те няма да 

усетят нейната красота, да 

разберат, че има условия, при 

които всички са равни.  

Книгата включва насоки 

за техническа безопасност – 

дрехи, обувки, раници, спални 

чували, минава през рецепти 

за хранене и начини на готвене 

на открито, препоръчва около 

40 конкретни маршрута и 

завършва с карти от дневника 

на дядо Владо, рисувани на 

място.     

Тя е във формат малко по-

голям от джоб, само че е добре 

човек да я изгълта от кора до 

кора, преди да се наложи да я 

прелиства сред планините. Там 

ръцете ще му трябват, заради 

децата. А сърцето – най-вече! 

ЛЮДМИЛА ЕЛЕНКОВА 
РАДИО „ХЕЛИКОН“

Дядо-планинар съветва

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Апокалипсис
Джон Скалзи
изд.: Бард
брой стр.: 320
цена: 17.99 лв.

Не брой целувките 
за сбогом
Анес Мартен-Люган
изд.: Ера
брой стр.: 380
цена: 16.99 лв.

Брегът на тъмната 
вода
Нора Робъртс
изд.: Хермес
брой стр.:  496
цена: 17.95 лв.

Преди и отново
Барбара Делински
изд.: Хермес
брой стр.:  416
цена: 17.95 лв.

Жената в бялото 
кимоно
Ана Джонс
изд.: Сиела
брой стр.:  360
цена: 16.90 лв.

Книжарничката  
на брега
Джени Колган
изд.: Сиела
брой стр.:  368
цена: 14.90 лв.

В любовта винаги 
става така
Диего Галдино
изд.: Кръгозор
брой стр.:  216
цена: 16.00 лв.

Колекционерът  
на желания
Мия Шеридан
изд.: Ибис
брой стр.: 360
цена: 14.90 лв.

„Евърмор” е финална 
история от дебютната 

дуология „Евърлес” на Сара 
Холанд, превърнала се бързо в 
бестселър на „Ню Йорк Таймс”. 
Фентъзи, романтика, изненадва-
щи обрати, неочаквани злодеи, 
много напрежение и една свежа 
и уникална концепция правят 
поредицата задължително 
четиво за всеки любител на 
тийн литературата, особено за 

почитателите на романите на 
Сара Дж. Маас, Кийра Кас и Лий 
Бардуго.

Джулс Ембър израства с ле-
гендите за злия Алхимик, който 
откраднал сърцето на добрата 
Магьосница, обричайки хората 
´ да живеят и умират според 
времето, заложено в кръвта им. 
Но Джулс вече знае истината: 
тя е Алхимика, а Каро – жена-

та, която собственоръчно 
уби Кралицата и Роан – е 
Магьосницата.

Сега цялото кралство 
вярва, че Джулс е отго-
ворна за убийствата и 
е обявена щедра награда 
за нейната глава. Каро 
няма да се спре, преди да я 
съсипе и да получи обрат-
но сърцето си, отнето 
преди дванайсет живота.

Принудена да избяга от 
Евърлес, Джулс ще трябва 
да се разрови в исто-
риите, които някога е 
смятала за легенди, но сега 
разпознава като истории 

от своето минало. 
Единствено като 
сглоби мистери-
ята от предиш-
ните си животи, 
Джулс ще успее да 
пребори Магьосни-
цата.

Задължително 
четиво за всяка 
тийн библиотека

Евърмор
Сара Холанд
изд. “Егмонт”
320 стр., 14,90 лв.
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Маската на 
любовта
Сара Маклейн
изд.: Ибис
брой стр.: 408
цена: 14.90 лв.

Жестокият принц
Холи Блек
изд.: Ибис
брой стр.: 340
цена: 15.90 лв.

La Passione. Как 
Италия прелъсти 
света
Даян Хейлс
изд.: Прозорец
брой стр.: 504
цена: 17.00 лв.

Машина за любов
Джаклин Сюзън
изд.: Бард
брой стр.: 528
цена: 19.99 лв.

До Луната за шишарки
Васил Русев
изд.: Пощенска кутия  
за приказки
брой стр.: 199
цена: 14.00 лв.

158 удара в минута
Димитър Калбуров
изд.: Пощенска 
кутия за приказки
брой стр.: 160
цена: 15.00 лв.

Херакъл  
от Диви Дол
Стоян Николов - 
Торлака
изд.: Попов мост
брой стр.: 352
цена: 15.00 лв.

Сънищата на 
Франкенщайн.
Класическа 
викторианска 
фантастика
изд.: Ера
брой стр.: 424
цена: 17.00 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Кралицата на летните романи – американка-
та Елин Хилдебранд – ни повежда на интри-

гуващо пътешествие до туристическия остров 
Нантъкет, където срещаме Селест и Бенджи, 
по-известни като „перфектната двойка”.

Привидно Селест и Бенджи изглеждат родени 
един за друг. Бенджи е наследник на безмерно 
богатата местна фамилия Уинбъри и макар 
ослепителната Селест да има скромен произход, 
щастието им изглежда безоблачно и двамата 
са готови да направят следващата стъпка. За 
Бенджи сватба на Нантъкет е най-естествено-
то продължение на връзката им – в този рай на 
Земята през летния сезон се случват най-пищ-
ните и разточителни церемонии. И докато 
всички близки и роднини, дошли от цял свят, 
са притаили дъх в очакване на бляскавото съби-
тие, броени часове преди грандиозната сватба 
мъртвото тяло на главната шаферка Мерит 
Монако е открито да се носи върху вълните.

В луксозното крайбрежно имение „Съмър-
ланд”, където по план трябва да се проведе 
сватбата, настава същински хаос. Неочаква-
ното стечение на обстоятелствата повдига 
завесата, зад която изведнъж блясва скри-
тата истина – наглед съвършената 
сватба е само параван за змийско 
гнездо от лъжи, интриги и изневе-
ри. Смъртта на Мерит Монако 
предизвиква спешно разследване, 
а началникът на полицията и 
помощниците му започват да раз-
питват всички присъстващи. Всеки 
крие своите мрачни тайни – особено 
„перфектната двойка”…

Кралицата на летните  
романи е тук!  

Известният руски писател, 
журналист и телевизио-

нен водещ Игор Прокопенко 
отново ни поднася фантас-
тични факти за света, който 
ни заобикаля. Този път – исто-
рически. И отново ни изправя 
пред куп въпроси: Кой векове 
преди египтяните е построил 
Пирамидата на Слънцето в 
Босна, висока над 200 метра? 
Защо липсват страници от 
Библията на Дявола? Що за 
чудо е летяло над Форт Нокс 
и то ли е превърнало част 
от златния резерв на САЩ в 
позлатени слитъци от волф-
рам? Къде е потънала Хипер-

борея и дали тя всъщност не 
е Гренландия, която отваря 
портал към други измерения? 
Имали ли са славяните азбука 
преди Кирил и Методий? Дали 
легендарната Атлантида не е 
днешната Антарктида и как-
во търсят сега там учените 
от цял свят?

„Забранената история на 
древния свят” е увлекателно 
четиво за любознателните, 
за тези, които се вълнуват 
от далечното минало на 
човечеството, забулено (може 
би нарочно?) в невероятни 
мистерии и загадки.

Преводач е Татяна Балова.

Шокиращи хипотези

Перфектната двойка
Елин Хилдебранд

изд. “Сиела”
376 стр., 17,90 лв.

Забранената  
история  
на древния свят
Игор Прокопенко
изд. “Бард”
240 стр., 17,99 лв.
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Кали и най-добрата ´ прия-
телка – Оливия, най-накрая 

решават да сбъднат общата 
си мечта – да купят вилата на 
плажа, която харесват от деца. 
Те влагат всичките си спес-
тявания и много усилия, за да 
превърнат старата съборетина 
в красива къща за гости.

Отдадена на ремонта, Кали 
няма време за любов в живота 
си. Но сините очи и прелестна-
та усмивка на местния красавец 
Люк са трудни за пренебрегване. 
Въпреки репутацията му на раз-
глезен и повърхностен богаташ, 
този мъж може да се окаже всич-
ко, за което Кали е мечтала.

Тъкмо когато щастието се 

подава зад ъгъла, двете прия-
телки намират стар дневник. 
Между кориците му те нау-
чават тайни, които имат 
силата да променят 
животи.

Дали Кали и Люк 
ще бъдат повлечени от 
бурята, която истината 
предизвиква, или любовта 
ще бъде техният заслон?

Преводът е на Мария 
Демирева.

В книгата си Мин Джин Ли 
разказва историята на 

корейско семейство, която 
води началото си от ранните 
години на ХХ век и проследява 
живота на четири поколения. 
На фона на бурни исторически 
събития, съдбата на Янгджин 
и Сунджа минава през редица 
превратности, подобно на 
криволичещите топчета при 
играта пачинко. Авторката 
умело преплита метафората за 
хазартната японска игра, за да 
изведе на преден план идеята 
за крехкостта на живота. С 
майсторство и дълбочина Мин 

Всъщност Оливия почти 
никога не готви. Тя е кон-

центрирана върху правото и 
опитите да бъде зрял и отгово-
рен човек. Но съдбата ´ нанася 
тежък удар. За да се възстанови, 
неочаквано дори за себе си, 
Оливия се впуска в страстно 
кулинарно приключение.

Тя заменя съдебната зала с 
готварската печка и навлиза 
съвсем неуверено в ексцентрич-
ния свят на пекарството. За 
да разбере, че истинското приз-
вание може и да не те открие 
от първия път. А любовта – да 
се появи в най-неподходящия 
момент и да откаже да си 
тръгне... 

Забавен и сърцераздирателен, 
уютен и увлекателен, разказът 
на Оливия те примамва в изку-
сителния свят на кулинарията. 
„Недопечена идея” е вдъхновя-
ващата лична история на една 
млада жена в търсене на утеха, 
щастие и любов.

Оливия Потс е носител на 
няколко кулинарни награди и 
невероятен готвач. Тя практи-
кува право в продължение на 
пет години, преди да се нaсочи 
към печенето. През 2017 г. 
завършва кулинарната академия 
„Льо Кордон Бльо”. „Недопечена 
идея” е първата ´ книга.

Внимание: Съдържа рецепти 
за много вкусни ястия!

Романтично  
и вкусно четиво

Живот 
подобен  
на игра

МИН ДЖИН ЛИ е родена 
в Сеул, Южна Корея през 
лятото на 1968 г. Едва се-
демгодишна емигрира заедно 
със семейството си в Ню 
Йорк. Детството є минава 
между игрите по улиците на 
работнически квартал, насе-
лен предимно от емигранти, 
и книгите в Обществената 
библиотека в Куинс. Има 
кратка адвотска практика 
преди да започне да се зани-
мава с писане. Историята 
за създаването на „Пачинко“ 
отлежава дълго време в 
съзнанието є и когато за-
почва работа по  книгата, Ли 
изчита десетки интервюта 
с корейци и японци, живеещи 
в Токио. От есента на 2018 
г. Мин Джин Ли живее със 
семейството си в Бостън, 
където работи над третия 
си роман.

ЗА АВТОРА

Джин Ли поднася на читатели-
те модерната интерпретация 
на древногръцкия израз deus ex 
machina, за да подчертае важ-
ността на семейните връзки, 
възпитанието и вярата.

Романът е преведен на 29 
езика. Българският му преводач 
е Кристина Димитрова.

Пачинко
Мин Джин Ли
изд. “Киви”
496 стр., 23 лв.

Недопечена идея
Оливия Потс
изд. “Ера”
224 стр., 14,99 лв.

Плаж, море и любовна 
история...

Лятната къща
Джени Хейл 

изд. “Хермес”
272 стр., 15,95 лв.
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С умението 
си да препли-
та вълнува-
щи любовни 
истории с 
динамични сюжети ДЖЕЙН 
АН КРЕНЦ се превърна във 
водещ автор в съвременна-
та дамска проза. Милиони 
читатели по света очакват 
с нетърпение всеки следващ 
неин роман. Това обяснява 
защо книгите є дебютират 
директно в Топ 5 на класа-
циите за бестселъри. Рома-
ните є са предимно в жанра 
на романтичния съспенс, в 
който любовната интрига е 
умело съчетана с кримина-
лен сюжет. Кренц е майстор 
на напрежението. Тя умее да 
прикове вниманието така, 
както го правят най-добри-
те автори на трилъри като 
Джеймс Патерсън и Даниъл 
Силва.

ЗА АВТОРА

Единения
Албер Камю
изд.: Фама +
брой стр.: 70
цена: 10.00 лв.

Югославия,  
моя страна
Горан Войнович
изд.: ICU
брой стр.: 270
цена: 14.90 лв.

Само за ваканцията
Сю Муркрофт
изд.: Хермес
брой стр.:  344
цена: 15.95 лв.

За държавата.  
За законите
Марк Тулий Цицерон
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 256
цена: 20.00 лв.

Ожадняла река
Румен Стоичков
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 293
цена: 23.00 лв.

Свързване. 
Астрологическо 
ръководство за 
съвместен живот на 
малка планета
Лиз Грийн
изд.: Лира Принт
брой стр.: 304
цена: 17.00 лв.

Вселената човек
Нина Ничева
изд.: Аратрон
брой стр.: 454
цена: 23.00 лв.

Изкуството да бъдеш 
несъвършена
Шона Никуист
изд.: Гнездото
брой стр.: 256
цена: 13.95 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Интересната история на 
автомат „Калашников” е 

проследена в детайли в книгата 
„АК-47. Оръжието на XX век” 
от изследователя на съвремен-
ните конфликти К. Дж. Чивърс. 
В своето изследване журналис-
тът и военен кореспондент 
се позовава на множество про-
учвания на засекретени досега 
архиви и преки свидетелства 
от бойните полета, за да разсее 
– или потвърди – многобройни-

те митове около създателя на 
легендарния автомат.

Кристофър Джон Чивърс 
(1964) е американски военен 
кореспондент, изследовател 
на съвременните конфликти и 
журналист, чиито текстове са 
публикувани в престижни изда-
ния като The New York Times и 
Esquire. Носител е на „Пулицър” 
за специални репортажи (feature 
writing) през 2017 г. Освен всич-
ко останало, Чивърс е и бивш 

офицер от морската пехота и 
ветеран от войната в Персий-
ския залив. Книгата му , която 
излиза през 2010 г., е смятана за 
една от най-добрите, посве-
тени на оръжията, а самият 
Чивърс е изтъкнат специалист 
по оръжия.

„АК-47. Оръжието на XX 
век” се базира изцяло на разсекре-
тени документи, изследвания и 
преки свидетелства от бойни-
те полета.

Какво не знаем за автомата  
на Калашников 

АК-47. Оръжието на XX век
К. Дж. Чивърс
изд. “Сиела”
432 стр., 19,90 лв.

Вирджиния е млада и красива 
собственичка на художест-

вена галерия, която непрестан-
но се бори с кошмарите от 
миналото. Като дете тя е била 
в секта и едва не е загинала при 
умишлен пожар, който отнема 
живота на майка ´.

Сега една от нейните худож-
нички е посегнала на живота си, 
след като е изпратила на Вир-
джиния снимка на последната си 
картина. Това кара Вирджиния 
да се съмнява във версията за 
самоубийство.

Частният детектив Кабът 
е едно от децата в сектата, 
които са оцелели след пожара. 
И само той може да ´ помогне. 
Защото някой смята, че Вир-
джиния знае повече, отколкото 

самата тя предполага, и че 
трябва да бъде спряна. Въвле-
чени във вихрушка от тайни, 
измами и страсти, двамата 
стигат все по-близо до разгада-
ване на мистерията на общите 
им спомени. И на шокиращата 
съдба на един човек, който все 
още има властта да 
унищожи всич-
ко, което 
обичат.

Преводач е 
Дафина Янева - 
Китанова.

Любовна интрига и 
криминален сюжет

Обет за мълчание
Джейн Ан Кренц

изд. “Хермес”
320 стр., 15,95 лв.
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– Господин Величков, наблюдавам 
реакции на читатели към книгата „Лора, 
Яворов и аз” и ще започна с тяхната 
изненада – кой е авторът?

– Авторът е Дора Конова, последната 
любима на нашия голям поет Яворов. Аз 
само съм разчел нейните спомени, дал съм 
бележки под линия, предговор, послеслов. 
Исках те да видят бял свят, тъй като вече 
изминаха 48 години от смъртта на Дора 
Конова. Преди това тя безуспешно се е 
опитвала нещо от тях да бъде публикувано.

– Защо освен тесни специалисти мал
цина са чували името на Дора Конова?

– Повечето хора няма как да го знаят, 
защото само веднъж ´ е дадена думата – 
пред следователя, веднага след намирането 
на мъртвата Лора Каравелова. Но тогава е 
била предупредена да внимава какво говори. 
Дора Конова е неизвестната страна в 
любовния триъгълник с Лора и Яворов. 
На тази жена тихомълком са приписвали 
вина за една безспорна трагедия, кървава 
история, в която има труп – на Лора, два 
опита за самоубийство на Яворов, развод 
на самата Дора Конова със съпруга ´ Михаил 
Кремен… Цялата мистерия, какво точно 
се е случило, след като Лора и Яворов са 
мъртви и не съществува нито един свиде-
тел, няма как да разберем без спомените на 
Дора Конова. Самата тя казва, че винаги 
е искала да ги напише. Особено през 30-те 
години, когато се запознава със сестрата на 
Яворов – Екатерина, и нейната племенница 
Ганка Найденова. Те първи я подтикват да 
опише всичко.

– Кога влиза тази жена в живота на 
Яворов?

– Дора Конова се запознава с Яворов по-
край своя годеник Михаил Кремен. Наскоро 
преиздадоха за пореден път известния му 
двутомник „Романът на Яворов”. Връзката 
´ с Михаил Кремен започва на едно сту-
дентско увеселение – по негова инициатива. 
Там стоял и я наблюдавал млад мъж с брада, 
който по-късно я спечелил с думите, че „не 
е животно като другите мъже”. Въпреки че 

се сгодяват, тя не го е обичала. А връзката 
´ с Яворов се случва благодарение на Михаил 
Кремен. Именно така започват нейните 
спомени. Като отворите книгата, още на 
първа страница, ще прочетете думите на 
Кремен: „Той е грозен, много грозен и стра-
шен. Не ми се иска да те запозная с него… Не 
мога да не те запозная. Той е мой приятел.”

– Безкористно ли е било тяхното 
приятелство?

– Кремен е бил зависим от Яворов, защо-
то поетът му е проправял път в литера-
турата. Веднъж, в квартирата на Кремен, 
докато той пише отговор на критика на 
Боян Пенев, който критикува пиесата на 
Яворов „В полите на Витоша”, била и Дора 
Конова. Там са се видели за пръв път. Дора 
Конова е пестелива на думи, що се отнася 
до отношенията им с Яворов.

– Това не е ли странно?
– Напротив, обяснимо е заради времето, 

през което ги е писала. Времето, в което се 
пишат спомени, е основният фон и този 
фон предопределя какво ще напише човекът, 
който си спомня. Ако Дора живееше днес, 
щяха да звучат по съвсем друг начин.

– Тогава да предположим: могъл ли е да 
има бъдеще Яворов с Дора Конова. Защо 
не се е случила връзката им след смърт
та на Лора? Явно двете жени са били 
различни типажи?

– Има нещо, което не работи в полза 
на Дора Конова – Яворов е бил обвинен за 

убийството на Лора. Сам прави втори 
опит за самоубийство, ден преди възобно-
вяването на делото. Това обвинение дори 
племенницата Ганка Найденова се опитва 
по някакъв начин да тушира. Тя написа една 
голяма книга – „Нейният образ”, в която 
величае Лора Каравелова, затова спомени-
те на Дора Конова не са ´ изгодни. Но аз 
мисля, че те са много важни, защото в Дора 
Яворов вижда една втора Мина, докато 
животът му с Лора е бил пълен ад. Нищо, че 
след смъртта ´, докато тече процесът, за 
да се защити, поетът обяснява колко много 
я обича.

– Последен въпрос: ако тези хора са 
били каймакът на обществото в начало
то на миналия век, може ли да направим 
сравнение с днешните ВИП персони, на 
които жълтите медии приписват какви 
ли не грехове?

– Разликата е колосална. Хайлайфът от 
времето на Яворов нито разполага с пари-
те, нито има фантазиите на днешния хай-
лайф. Той самият е бил беден, Михаил Кре-
мен, с когото Дора Конова има седеммесечен 
брак, живее като заврян зет в дома на майка 
´, Лора, за която се твърди, че била много 
богата, просто получила наготово пари от 
вдовицата на чичо си Любен Каравелов и 
те бързо свършвали… Но най-съществената 
разлика от днес е, че хайлафът от времето 
на Яворов е имал душа!

Петър Величков: Хайлайфът от 
времето на Яворов е имал душа

Eдна литературна находка предизвика 
вниманието ни – както обикновено, когато 
стане дума за любим български поет. Заглавието 
е „Лора, Яворов и аз”, под него четем името 
на Дора Конова, на задната корица – думи от 
литературния изследовател Петър Величков. 
Авторът ни гостува в радио „Хеликон”, за да 
осветли не просто драмата около един любовен 
триъгълник, но и знакови моменти от родния 
бит и история в началото на XX в. За богатия 
опит и къртовски труд с архивите говорят 
многото книги зад гърба на Петър Величков, а 
той самият отново респектира със знанията си 
в това интервю специално за Лира.бг.

Разговора води Людмила Еленкова
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„Нищо, което Фредерик 
Форсайт е написал след 
„Денят на чакала” не 
предвещава същия успех, 
освен „Измамника”. Да, 
толкова е добър!“

Дейли Нюз

Малка история  
на икономиката
Ниал Кищайни
изд.: Дамян Яков
брой стр.: 376
цена: 20.00 лв.

Маркетинг 4.0.  
От традиционното 
към дигиталното
Филип Котлър
изд.: LOCUS
брой стр.: 222
цена: 19.99 лв.

Душа на пеперуда. 
Размисли за един 
жизнен път
Мохамед Али  
и Хана Али
изд.: Вакон
брой стр.: 248
цена: 20.00 лв.

Лечебната сила на 
етеричните масла
Ерик Зелински
изд.: Вдъхновения
брой стр.: 332
цена: 20.00 лв.

Спокойни родители 
- щастливи братя и 
сестри
Д-р Лора Маркам
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 320
цена: 18.00 лв.

Всичко започва  
от детството. 
Детето в нас и 
до нас
Стела Даскалова
изд.: Сиела
брой стр.: 229
цена: 14.00 лв.

Как да отгледаме 
успешни личности
Естер Войчицки
изд.: Асеневци
брой стр.: 304
цена: 19.95 лв.

Действаме, играем, 
мислим
Бернар Окутюрие
изд.: Колибри
брой стр.: 160
цена: 12.00 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Искате ли да се разходите 
в джунглата? Да чуете 

как реве ягуарът, да послушате 
песента на райската птица или 
воя на лемура? Или предпочи-
тате да се пренесете сред спи-
ращия дъха африкански пейзаж? 
Да научите как звучат различ-
ните животни на саваната: 

ревящите лъвове, хилещите се 
хиени или тръбящите слонове. 
Музикалните книжки ще ви 
отнесат на екзотични места, за 
да научите повече за чудесата на 
нашата планета.

А може би просто искате да 
усвоите умението да разпозна-
вате птичите песни, които 

чувате всеки ден? Да различава-
те кадънка от червеношийка? 
Да научите с какво се хранят 
пернатите обитатели на гра-
дините, къде може да откриете 
гнездата им и как да различавате 
мъжките от женските? Точно 
за това ще ви помогне наръчни-
кът за градинските птици, поб-

рал в себе си чуруликащи звуци, 
пъстри картинки и интересни 
факти за света на пернатите.

Джунглата, саваната или гра-
дината – очаква ви незабравимо 
приключение, в което животни 
и птици ще оживеят, за да се 
потопите в необятния свят на 
природата.

Малки музикални книжки

Малка книжка със 
звуци на животни 
от джунглата
Малка книжка 
със звуци на 
африкански 
животни
Малка книжка 
с песни на 
градински птици
Илюстровани 
пълноцветни 
издания, с 
музикален панел от 
12 песни/звуци.
изд. “Изток-Запад”
24 стр., 18 лв. 
всяка

Неслучайно в тайните 
служби четат романите на 

Форсайт като справочници – 
той знае всичко за търговията 
с живота и смъртта...

Само името на Фредерик 
Форсайт е достатъчно, за да се 
знае, че това е книга, която се 
чете на един дъх. „Измамника” 
и досега е начело в световните 
топкласации.

След падането на Желязната 
завеса световните карти се 
пренареждат и Сам Маккрийди, 

известен като Измамника и 
безспорен ас в английското разуз-
наване, е поканен да се оттегли! 
Старите коне ги „убиват” с 
почести, нали? Остроумен, до-
някъде циничен, той е дисидент, 
чийто уникален стил го кара 
често да нарушава правилата.

„Измамника”... Повече от 
петстотин страници, населени 
с насилие, но и с любов, с преда-
телства, но и с достойнство, 
със силни мъже и жени.

Преводач е Валентин Вълков.

Разузнавачът-дисидент

Измамника
Фредерик Форсайт

изд. “Бард”
560 стр., 19,99 лв.
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Сборникът „Сънищата на 
Франкенщайн” включва 

едни от най-умелите майстори 
на  фантастиката като Мери 
Шели, Едгар Алън По, Томас Хар-
ди и Артър Конан Дойл. Наред 
с тези големи имена са събрани и 
творби на основоположниците 
в жанра. 

Едуард Мичъл създава един 
от първите разкази 
за пътуване във вре-
мето. Томас Хигинсън 
разкрива тъмни виде-
ния за сложността на 
човешката психика. 
Уордън Къртис и 
Ръдиард Киплинг пък 
пишат за ужасяващото 
поведение, на което 
съзнанието е способ-
но. А Мери Уилкинс 
убедително разказва за 
преминаването в друго 
измерение.

Виктори-
анските 
автори си 
предста-
вят бъдеще, 
в което 

технологиите променят изцяло 
познатия им свят. Пътуване 
във времето и пространство-
то, опасно независими машини 
и далечни галактики... „Сънища-
та на Франкенщайн” е безценно 
съкровище от увлекателни 
разкази, които ни потапят 
във вълнуващата атмосфера на 
научната фантастика. 

Мрачна равнина
Филип Рийв
изд. “Егмонт”
560 стр., 14,90 лв.

В новия емоционален роман 
на Даниел Стийл незаб-

равимата героиня Изабел се 
сблъсква с паденията и възхо-
дите на това да бъде майка на 
три дъщери от различни бащи.

Като млада стажантка в 
художествена галерия в Париж 
Изабел Макавой се запознава с 
Пътнам Армстронг – богат, 
възрастен, самотен. Връзка-
та ´ с Пътнам и времето ´ 
в замъка му в Нормандия са 
като приказка. Но приказка-
та свършва, когато Изабел 
забременява. За брак не може да 
става и дума.

Изабел се завръща в Ню 
Йорк. Там подхваща нова връз-
ка с надеждата, че този път 
ще е стабилна и традиционна. 
Но скоро осъзнава, че е допусна-
ла страхотна грешка и отново 
се оказва самотна майка с 
второ дете.

С две малки дъщери и без 
съп руг Изабел най-после и 
неочаквано намира щастие и 
любов, която ´ дава трето 
дете – бебе, щастливо като 
любимия си баща. Но живо-
тът отново ´ поднася драма-
тична изненада...

Преводач е Елена Чизмарова.

Впечатляващ финал
„Ах, любов, да се открием

един към друг! че във света навън,
лежащ пред нас като земя от сън,

така различен, и прекрасен, непознат,
тук няма радост и любов, и светлина,

ни вяра, нито мир, за болка лек;
и като в мрачна равнина сме ние с теб,
понесени сред хаоса на бягство и борба
от сблъсък на невежи армии в нощта.“ 

 Матю Арнолд,  
„Плажът на Дувър”*

Мрачна и красива, пълна със стремглави обра-
ти в сюжетните линии, „Мрачна равнина” 

е блестящ финал на една впечатляваща фентъзи 
поредица, задължителна за всички почитатели на 
жанра. Вестник „Гардиън” определя романите на 
Филип Рийв като „спиращо дъха приключение с 
безброй морални дилеми”, а „Таймс” заключава, че 
„никой на възраст 11-16 г. не бива да пропуска тези 
истории”.

Лондон е потънал в развалини, но Том и Рен 
откриват, че старият град крие невероятна тай-
на, която може да сложи край на войната.

Докато те бродят из тъмните му дебри, 
времето изтича безпощадно. Далеч от тях, 
Хестър се изправя лице в лице с фанатичен враг, 
който притежава възможностите и желанието 
да погуби цялата човешка раса.* Превод на стиховете – Радка Бояджиева

Класическа 
викторианска 
фантастика

Сънищата на 
Франкенщайн
изд. “Ера”
424 стр., 17 лв.

Три дъщери  
от трима бащи

Скрита благословия
Даниел Стийл
изд. “Бард”
288 стр., 15,99 лв.
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В тази книга е събрана цялата 
футболна слава на ЦСКА 

в Европа. Най-успешният бъл-
гарски участник в турнирите 
на УЕФА има в летописите 
си десетки бележити успехи. 
Свалял е от трона цели три 
европейски шампиона. Побежда-
вал е първенците на най-елит-
ните футболни страни от 
континента – Англия, Испания, 
Италия, Германия, Холандия и 
Франция. Тези постижения са 
изключително важна част от 
историческото наследство на 
българския футбол и заслужа-

ват да бъдат описани много 
подробно. 

Червената одисея в Европа 
се съдържа в общо 25 истории, 
посветени на всички големи 
геройства на ЦСКА – от 
София през цяла Европа чак до 
Нотингам и Ливърпул. Пре-
създадени са чрез разказите на 
футболистите и треньорите, 
взели участие в над 60-годишни-
те европейски приключения на 
ЦСКА. Затова читателят ще 
открие много нови, неизвест-
ни за широката аудитория 
факти и случки. Поместени са и 

статии от български 
и чуждестранни медии, 
отразявали победния 
марш на армейците. А в 
края, за пръв път в печат-
но издание, се публикува и 
пълната статистика от 
всичките 220 мача на ЦСКА 
в Европа, плюс почетните 
ранглисти на отбора.

Бившият полицай от Охайо 
Декър е включен в специален 

екип на ФБР заради своята 
феноменална памет и безпогреш-
на логика. Той и партньорката 
му Алекс Джеймисън отиват на 
гости при сестра ´ в Барънвил, 
Пенсилвания. Заводите и много 
от фирмите тук са фалирали, 
а наркотиците настъпват 
неумолимо. Само няколко часа 
след пристигането си Декър се 
натъква на два трупа в необи-
таема къща.

Скоро става ясно, че през по-
следните дни в града са извърше-
ни и други ужасяващи убийства. 
Жертвите сякаш нямат нищо 
общо помежду си. Странните 

символи, оставени на местоп-
рестъпленията, допълнително 
объркват полицията. Декър 
започва да подозира, че това 
са само няколко парченца от 
зловещ пъзел, който се прос-
тира далече отвъд Барънвил. 
Благодарение на необикновени-
те си умения той все повече се 
доближава до истината, когато 
едва не загива в умишлен пожар. 
Сега и най-малката грешка би 
била фатална, но ето че негова-
та абсолютна памет започва да 
му изневерява… Което означава, 
че той и Алекс може да са след-
ващите жертви.

Преводач е Милко Стоиме-
нов.

25 зашеметяващи 
истории за ЦСКА 

Червената одисея. 25 истории 
за ЦСКА в Европа

Цветан Дерменджиев
изд. “Premium books”

288 стр. + 16 цв. 19,48 лв.

Феноменалният 
Декър в зловещ 
пъзел
Жертвите
Дейвид Балдачи
изд. “Обсидиан”
432 стр., 20 лв.

Светът никога няма да 
бъде същият, след като 

го видите с очите на Фо-
рест Гъмп.

Малкият сладък глупак 
Форест Гъмп тръгва на 
училище.

Големият сладък глупак 
– младежът Форест Гъмп 
тръгва на война.

Героят глупак Форест 
Гъмп се връща от война.

Зрелият сладък глупак Фо-
рест Гъмп тича от океан до 
океан, за да избяга от тъгата.

И намира своя син – мал-
кия Форест Гъмп.

Вселената затаява дъх – 
онемяла от толкова любов...

Светът  
според Гъмп

Форест Гъмп
Уинстън Грум
изд. “Бард”
256 стр., 16,99 лв.

ЦИТАТИ ОТ ФОРЕС Т Г ЪМП:

Аз не съм умен човек… но 
знам какво е любов.

***
Глупав е този, който 

прави глупости.
***
Джени: 
– Бил ли си някога с моми-

че, Форест? 
Форест: 
– Постоянно седя до тях 

по време на часовете по 
икономика.

***
Лейтенант Тейлър: 
– Гъмп, намери ли вече 

Исус? 
Гъмп: 
– Не знаех, че е трябвало 

да го търся, сър.
***
Мама винаги казваше, 

че умирането е част от 
живота. Иска ми се това да 
не беше така.

***
Джон Ф. Кенеди: 
– Поздравления, как се 

чувствате? 
Форест Гъмп: 
– Трябва да пикая.
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ГЕОРГИ ДИМИТРОВ, ПСИХОЛОГ

Хората с аутизъм най-чес-
то биват описвани като 

странни, мечтатели и роман-
тици, нестандартни, свръх-
интелигентни, талантливи, 
невписващи се в нашия свят 
или просто като чудаци. Те са 
напълно доволни от собстве-
ната си компания и не усещат 
нужда да си говорят с други. 
Нещо повече – когато се наложи 
все пак да разговарят, правят го 
с усилие и нерядко с някакъв вид 
говорно нарушение. Според едни 
те са високоинтелигентни, 
според други – прекалено наивни 
и уязвими, но в крайна сметка, 
неразбрани от околните, в 
това число често и от близ-
ките си. И преди читателите 
да избързат да разпознаят себе 
си, нека видим какво всъщност 
представлява аутизмът и защо 
е добре да имаме някаква пред-
става за него?

МИНАЛОТО
В миналото хората с аути-

зъм са били непонятни, трудно 
(да не кажа невъзможно) е било 
за обществото да почувства 
вътрешния им свят, да види 
на какво се дължи тяхното 
поведение, да ги приеме и да 
им позволи да бъдат част от 
него. Поради това, че особени 
физически белези отсъстват 
и заболяването не е видимо, 
децата са били възприемани най-
вече като непослушни и палави. 
Тази нагласа все пак се променя 
през 40-те години на миналия 
век, когато двама независими 
един от друг учени – американ-
ският психиатър Лио Канър и 
австрийският педиатър Ханс 
Аспергер, се заемат със задачата 
да разберат какво се крие зад 
това поведение. Наричат го 
по този начин заради корена 
„Аутос”, което в превод от 
гръцки е „съществуване сам за 
себе си”. Двамата установяват, 
че аутизмът сам по себе си 
представлява генерализирано 
разстройство на развитието 
и най-вече на когнитивните 
функции. Не може да се говори 
за точна и ясна диагноза, а за 
спектър от различни състоя-
ния, които въпреки приликите, 
имат и някои разлики помежду 
си. Когато специалистите спо-
менават което и да е състоя-
ние от групата на аутичния 
спектър, те имат предвид, че 

е нарушена т.нар. аутистич-
на триада. Тя включва три 
елемента – социално общуване, 
взаимодействие и повтарящо се 
поведение. Когато са нарушени 
само два от тези елементи, 
говорим за атипичен аутизъм. 
Детският аутизъм и Синдро-
мът на Аспергер (наричан още 
високо функционален аутизъм) 
са сред останалите видове.

ПРИЧИНИТЕ
Причините, които са в 

основата на развиването на 
разстройства от аутичния 
спектър, са все още неизяснени. 
Те са включени в актуалната 
към момента Десета ревизия на 
Международния класификатор 
на болестите под код F-84. 
Много организации по света, 
включително Дивизия 33 от 
Американската психологична 
асоциация, имат за предмет не-
говото изучаване. Симптомите 
на аутизма започват да се про-
явяват още при най-малките, 
преди навършване на третата 
им година, и те са основание за 

съответните специалисти да 
поставят правилната диагноза. 
За техните близки грижата 
става още по-голямо предизви-
кателство и въпреки, че околни-
те – служителите в детските 
градини и училищата, познати-
те и съседите им виждат някак-
ви особености, близките често 
не желаят да ги информират 
за състоянието на детето им. 
Самото то може на моменти 
да бъде силно раздразнително 
или пък уморено поради допъл-
нителното наличие на сензорно 
разстройство, да бъде неспокой-
но и да му е трудно да се съсре-
доточи в час, може да са налице 
признаци на забавено речево 
развитие, дислексия, диспраксия 
и епилепсия, може да има нужда 
от непрекъснато присъствие 
на близък. Затруднява се с 
разбирането на абстрактни 
понятия, непонятни за него са 
емоциите на другите и трудно 
следва правилата и нормите. 

Когато пораснат, е вероятно 
да останат саможиви и вглъбе-
ни в заниманията си до степен 
на обсесии и педантизъм. При 
някои (но не всички) се проявява 
т. нар. савант-синдром, който 
се изразява в развиване на изклю-
чителни способности в дадена 
област или области.

ИЗВЕСТНИ АУТИСТИ
Обществото ни познава 

наистина знаменити личности 
– представители на аутизма. 
Твърди се, че сред тях са Чарлз 
Дарвин, Алберт Айнщайн, 
Волфганг Амадеус Моцарт, Исак 
Нютон, актрисата Дарил Хана, 
Стивън Спилбърг, Джим Кери 
и много други. Също така и пи-
сатели – Лидия Браун, Касейрин 
Лопес, Ноеми Мартинес, Натан 
Спуун, Алеф Антман–Милс, 
Робин Еймъс.

Един от най-известните 
примери за аутист е Емили 
Дикинсън.

СТАТИСТИКА
Според статистиката 

броят на хората, при които се 
среща състояние на аутизъм, 
непрекъснато расте. Ако преди 
около 40 години, през 1978 г., 
аутисти са били около 4 на 10 
хил. (0.04 %), към момента са 
около 1% от населението. Сре-
щат се във всички общества и 
култури и момчетата сред тях 
са приблизително четири пъти 
повече, отколкото момичета-
та...

АУТИЗМЪТ е често срещан  
и сред писателите

Пълния текст на интервюто вижте в лира.бг
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Няма дете, което да не 
бърза да порасне и да стане 

гооолямо-гооолямо като мама 
и тате. Няма дете, което да 
не обича да завира любопит-
ното си носле навсякъде и да 
се опитва да повтаря това, 
което правят кака или бате. 
Няма дете, което да не иска да 
му се случват вълнуващи неща, 
също като прасенцето Прасчо 
от новата книга „Приказки за 
Мечо, Лъвчо, Прасчо, Бухи и 
други малки животни”. 

На пъстрите ´ страници 
децата ще се срещнат с много 
нови приятели – Лъвчо, Мечо, 
Бухи, Прасчо, Големия Зайко 
и Малкия Зайко. Те са още 
мъничета, но също бързат да 
пораснат. А порастването не 
е никак лесно. Трябва да научиш 
толкова много нови неща. 
Бухалчето Бухи трябва да се 
научи да лети, но всеки път, 
когато застане на ръба на гнез-
дото и, аха да размаха крилца, 
крачетата му се разтреперват 
и перцата му настръхват, и то 
с наведена глава се връща обрат-
но. А Лъвчо толкова много иска 
да се научи да реве като истин-

ски лъв и да изненада мама и 
тате, че е готов по 
цял ден да се упраж-
нява. Само трябва 
да намери някое спо-
койно местенце, а в 
тази савана е толкова 
шумно и врявата става 
все по-голяма. Защо ли 
всички се плашат от 
неговия рев и му пречат 
да се упражнява?

Всеки от малките 
симпатични герои в петте 
приказки има по нещо важно, 
което трябва да научи. 
Покрай тях и децата, без да усе-
тят, ще разберат, че е важно 
не да не се страхуваш, а да 
можеш да преодоляваш страха 
си, когато трябва да защитиш 
семейството си и близките, 
които обичаш, че домът е 
мястото, където винаги ще те 
посрещнат с отворени обятия 
и че на доброто винаги се от-
плащат с добро. 

И така страница след стра-
ница, запленени от чудните 
приключения на малките жи-
вотни, децата ще опознават не 
само света, в който живеят, 

но и самите себе си. Но по-
важното е, че ще намерят 
истински приятели, които ги 
разбират и на които могат да 
се доверят. А порастването с 
приятел винаги е по-лесно. А и 
по-забавно, бихме добавили.

Богатите и красиви илюс-

трации, раздвиженото оформ-
ление на диалозите, ще карат 
децата отново и отново да 
разгръщат книгата и да искат 
да им четете и пак, и пак, и пак.

Подгответе се за едно 
приказно лято с много-много 
приказки!

Приказки за Мечо,  
Лъвчо, Прасчо, Бухи  
и други малки животни
изд. “Фют”
48 стр., 9,90 лв.

Приказно лято с много приказки

Витория, 2019 г.  Един уникален 
исторически роман – „Господари 

на времето” – предизвиква небивал 
интерес сред читателската аудито-
рия. Към завладяващата драма, чието 
действие се развива в мрачните 
години на Ранното средновековие, 
се прибавя и загадката около тайн-
ствения автор на книгата, скрит зад 
псевдонима Диего Вейлас. 

Виктория, 1192 г. Легендарният 
граф дон Вела се завръща в града след 
двегодишна опасна мисия, на която е 
изпратен от краля на Навара Санчо VI 
Мъдрия – само за да открие, че брат 
му Нагорно се е оженил за неговата го-
деница, благородната красавица Онека 
де Маесту.

Полицейският инспектор Унай 
Лопес де Аяла, наричан още Кракен, е 
изправен пред серия от смущаващи 
убийства с невъобразим, средновеко-
вен почерк. Идентични са с престъ-
пленията, описани в историческата 
драма „Господари на времето”: 
отравяне с Испанска муха – среднове-
ковната виагра, зазиждане на хора, по 
подобие на някогашното „посвещение 
на мрака”, затваряне в бъчва...

Дали Кракен ще се справи със сери-
ята загадки, които подлагат на изпи-
тание и най-острия ум? Ще открие ли 

връзка между „Господари на времето” и 
собственото си минало?

„Трилогията на Белия град” е крими-
нална трилогия, в която зловещите 
престъпления се преплитат с образни 
описания на емблематични исто-
рически забележителности от град 
Витория, една от трите испански 
провинции в Страната на баските, с 
увлекателен разказ за местни традиции 
и митове, нрави, обичаи и гастроно-
мия.

В първия роман „Мълчанието на 
Белия град” инспектор Унай Лопес де 
Аяла – Кракен, експерт по криминални 
профили, е по следите на гениален зло-
дей, хвърлил в ужас целия град със серия 
от мистериозни убийства. Налице 
е необяснима ритуална символика, а 
сцените на престъпленията следват 
хронологичното развитие на града 
през вековете. 

Във втория роман „Ритуалите на 
водата” Кракен разследва сериен убиец, 
който имитира Ритуалите на водата 
на свещени места в Страната на 
баските и Кантабрия, като умъртвя-
ва хора, които според него не заслужа-
ват да бъдат родители. Но главната 
инспекторка Алба де Салватиера също 
чака дете и има голяма вероятност 
то да се окаже на Кракен.

Дългоочаквана развръзка 

Господари  
на времето

Ева Гарсия Саенс  
де Уртури

изд. “Изток-Запад”
464 стр., 22 лв.
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Брилянтно написана устна 
история и неподправени, 

завладяващи сюжетни линии 
– всичко това кара читатели-
те да се влюбят в книгата на 
Тейлър Дженкинс Рийд „Дейзи 
Джоунс & The Six”. Романът 
проследява историята на измис-
лена рок група от 70-те години 
и не спестява нищо от секса, 
наркотиците, рокендрола, сме-
ха, тъгата, болката и любовта, 
която свързва всичко това в 
едно цяло.

Вдъхновена от култови 
банди като The Rolling Stones и 
Fleetwood Mac, Рийд разказва, че 
общо е прекарала около шест 
седмици в проучвания, четене 
на книги, статии, стари броеве 
на списания като Rolling Stone и 
много други. Това впоследствие 
´ помага да нарисува пълна 
картина на живота на рокенд-
рол творците едновременно 
отвътре и отвън. Трудно е за 
вярване, че преди да се впусне в 

проучване и писане на романа, 
авторката не е разбирала много 
от музика, но въпреки това 
успява да създаде невероятни 
текстове на песни, след които 
на читателя му се приисква да 
може наистина да чуе песните. 
Добрата новина е, че Рийз 
Уидър спуун продуцира адапта-
ция на романа за малкия екран. 

Ето някои от причините, 
които правят „Дейзи 
Джоунс & 
The Six” 
забележи-
телен ро-
ман, който 
успява с леко-
та да грабне 
читателя:

– Авторката 
позволява на всеки 
един от героите да 
разкаже своята гледна 
точка към събитията, 
а парчетата от интер-
вютата се сливат плавно в 
един пълнокръвен разказ, който 
разкрива точно каква е причи-
ната групата да се разпадне. И, 
о, каква книга само! Постоянно 
ти се иска да четеш по-бързо, 
за да разбереш какво става 
по-нататък, а в същото време 
ти се иска да четеш максимално 
бавно, за да се наслаждаваш по-
дълго време. Добрата новина е, 
че книгата е дори по-добра при 
второ четене!

– Сравненията с рок групата 
Fleetwood Mac са неизбежни. За 
феновете измислената исто-

рия, вдъхновена култовата бан-
да, е наистина впечатляваща. 
През 70-те се създават едни от 
най-великите рок парчета и си 
личи, че авторката е проучила 
добре. Няма по-подходящо десе-
тилетие, в която да се ситуира 
такава книга!

– Историята се усеща като 
истинска, както доказват 
и множеството търсения в 
Google на песните на групата. 
Последното изречение… от него 

кожата направо настръхва.
– Романът не се фокусира 

единствено върху любовните 
отношения между героите, но 
и набляга на силните приятел-
ства между жените в книгата. 
„Дейзи Джоунс & The Six” е 
изпъстрена с послания за силата 
на женския ум, за взаимната 
подкрепа, която жените си 
оказват една на друга, за това 
да отстояваш позицията си, 
каквато и да е тя.

Рейчъл Епстайн,  
сп. Marie Claire

Незабравим 
роман, който 
остава 

в съзнанието на 
читателя дълго време. 
За щастие, можем да го 
четем отново и отново, 
а скоро ще можем 
да се насладим и на 
филмовата версия.

Рокендрол, смях, тъга и любов

Дейзи Джоунс  
& The Six 
Тейлър Дженкинс Рийд
изд. INTENSE
384 стр., 18 лв.

Нека бъдем напълно честни… никой не може 
да устои на уханието на сладкиш и на хубава 

книга, която ти обещава романтично бягство от 
действителността. А ако можехме да съчетаем 
двете неща? 

Оказва се, че мисията е възможна с новия роман 
на Джули Каплин „Малката пекарна в Бруклин”. 
След като ни разходи из улиците на Копенхаген и 
ни показа как хюга превръща студените сканди-
навски пейзажи в уютни мигове, авторката на 
„Малкото кафене в Копенхаген” ни отвежда на 
презокеанско пътешествие в града, който никога 
не спи – Ню Йорк. 

В сърцето на мегаполиса, живописния Бруклин, 
младата кулинарна блогърка Софи Бенингс ще 
открие ключа към собственото си сърце. Софи 
пристига в Голямата ябълка, за да се възстанови 
от болезнена раздяла, затова решава изцяло да се 

потопи в работата 
си на кулинарен жур-
налист в първоклас-
но списание.

В редакцията на 
списанието среща Тод 
Макленън, въплъщение на 
всичко, което Софи е убеде-
на, че не желае. Досущ като вит-
рината на великолепната пекарна 
под нейния апартамент и той е 
силно изкушение. В разумна доза обаче 
изкушенията едва ли вредят на някого. 

Софи и Тод постепенно се опознават и се оказ-
ва, че любовта към храната далеч не е единствена-
та им обща страст. Може би между сладкишите 
с целувки и неугасващите светлини на Ню Йорк 
Софи най-после е срещнала мъжа на мечтите си...

Ключ към собственото 
си сърце

Малката  
пекарна в Бруклин
Джули Каплин
изд. “Софтпрес”
360 стр., 17,99 лв.
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Басните на Езоп
изд.: Фют
брой стр.: 94
цена: 9.90 лв.

Тримата братя и 
златната ябълка. 
Събрани приказки  
и разкази
Ангел Каралийчев
изд.: Сиела
брой стр.: 646
цена: 25.00 лв.

Александър Велики
Никос Казандзакис
изд.: Сиела
брой стр.: 360
цена: 17.90 лв.

Разкажи ми  
приказка!
Тони Улф
изд.: Фют
брой стр.: 48
цена: 14.90 лв.

Искам да знам!  
Кой живее в морето?
Колектив
изд.: Фют
брой стр.: 16
цена: 14.90 лв.

Енциклопедия  
за науката
National Geographic
Колектив
изд.: Егмонт
брой стр.: 304
цена: 39.90 лв.

Енциклопедия  
на Космоса
Джайлс Спароу
изд.: Пан
брой стр.: 128
цена: 19.90 лв.

Сън в лятна нощ
По Уилям Шекспир
Адаптация Барбара 
Киндерман
изд.: Унискорп
брой стр.: 36
цена: 19.50 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Традиционна международ-
на писателска среща в 

Загреб през 80-те години на 
миналия век, рой участници 
от Източна Европа и от За-
пада. От „шапката” изскачат 
характерни образи, нижат се 
гротескни, сюрреалистични 
събития, абсурди, контрасти 
– нелепа смърт в хотелски 
басейн, премиера на книга в 
месокомбинат, пищен прием 
със сватбената 
торта на Ема Бо-
вари, устроен от 
далечен роднина 
на Флобер, женско 
сексуално отмъще-
ние на язвителен 
критик, бягство 
отвъд желязната 
завеса и небезизвес-
тен чадър…

С присъщото си 
дръзко остроумие 

и изобретателност, с тънък 
хумор, ирония и на места паро-
дия Дубравка Угрешич разгръща 
един многопластов, мултикул-
турен роман-река за лите-
ратурата и писателското 
поприще, постмодернистична 
картина на двата свята от 
близкото минало през погледа 
на онези, които ги претворя-
ват в художествена фикция.

Преводач е Жела Георгиева.

Два свята от 
близкото минало

Защо понякога  
е по-добре да  
не знаем истината

Форсиране на романа река
Дубравка Угрешич
изд. “Колибри”
248 стр., 17 лв.

В новия си роман „Между 
лъжите” британската 

писателка Мишел Адамс хваща 
здраво читателя за гърлото 
и го държи в хватката на със-
пенса до последния ред, докато 
разплита мистерията около за-
буленото в непроницаема мъгла 
минало на изгубилата паметта 
си Клоуи. Острият психоло-
гически трилър, който излезе 
в разгара на лятото, напомня 
защо понякога е по-добре да 
не научаваме истината, а да 
живеем в заблуда.

Клоуи се буди в болница, 
но няма идея как е попадна-
ла там. Не познава хората, 

които твърдят, че са нейното 
семейство. Не помни дори 
името си. Миналото е забулено 
в непроницаема мъгла. Време-
то тече, тя бавно се възста-
новява – а нейните близки 
´ разкриват малко по малко 
какво се е случило. Кариерата 
´. Домът ´. Мъжът ´. Детето 
´. Детето ´… Жестоката 
катастрофа! Нещо кошмарно 
се е случило с нейния любим и 
тяхното дете. И Клоуи тряб-
ва не просто да си припомни 
кои са те – но и какво е напра-
вила, че да ги загуби. А това не 
е лесно, когато всички около 
нея я лъжат.

Между лъжите
Мишел Адамс
изд. “Сиела”
340 стр., 16,90 лв.






