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“Проницателят” Анди Андрюс 
забелязва неща, които  
другите хора пропускат.  

Той вижда
ОТВЪД ОЧЕВИДНОТО,

ОТВЪД ПОВЪРХНОСТТА,
ОТВЪД ПРАВИЛНОТО  

И ВЯРНОТО.
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Ще призная нещо лично – 
никога не съм се чувст-

вал уютно сред тълпата. 
От дете избягвам сборища-
та, някак интуитивно се 
отстранявам от техния 
потен, задушаващ, смаляващ 
личността ти организъм. 
Отлично знам, че съм само 
частица от човешката 
гмеж, че съм нищожна клетка 
от нейната разпростряла 
се надлъж и нашир снага, 
по-страховита и от гъбата 
Armillaria ostoyae, но това 
не прави нещата по-лесни. 
Клетка, не клетка – искам си 
своята клетка, която да ме 
отдели от другите. Което, 
надявам се, не ме прави по-
лош от тях.

Но невинаги се случва 
както искаме. Ставаме 
все повече на тази земя и 
неизбежно все по-често ще 
се скупчваме тук или там. 
Както и автомобилите 
ни – на стада, на кервани, на 
запъхтени табуни. 

Стотици пъти съм 
гледал по новините тапите, 
които се образуват по магис-
тралите или на граничните 
пунктове и все съм си казвал: 
без мен. Но не се получава 
– ако не днес, то утре или 
вдругиден все ще се насосаш 
някъде, колкото и да си се 

пазил. И тогава – стискай 
зъби!

Сенека в едно свое писмо 
до Луцилий пише: „От това, 
което чувам, започвам много 
да се обнадеждавам за теб 
– не тичаш насам-натам, 
не тревожиш духа си, като 
често променяш мястото. 
Такова мятане е признак за 
болен дух. Основният белег 
на уравновесения ум според 
мен е да може да се спре и да 
остане насаме със себе си.” 

Та се питам: защо е това 
мятане от място на място, 
това трескаво и застраши-
телно преместване оттук 
– там? Какво по-хубаво има 
на новия адрес, че хиляди вку-
пом се устремяват към него, 
форсирайки двигателите, 
рискувайки здравето и живо-
та на свои близки и на други 
– съвършено непознати? И 
ако случайно стигнат там 
половин час по-рано, какво 
невиждано чудо ще заварят? 
Или пак ще седнат някъде 
и погледът им отново ще 
заблуждае разсеяно, както е 
блуждаел и на мястото, от 
което бягат?

Не го разбирам. Това е 
някаква невроза, безумен 
ритуал, крива мода – имаш 
ли свободен ден, хуквай като 
подпален към морето, към 
Гърция, към Банско... Ако 
стадото не може без своя 
колективен живот – да го 
разбереш. Но поне привид-
но всички тези бегълци се 
стремят да удовлетво-
рят личните си нужди, не 

колективните. Тогава защо 
се бутаме едни в други? Ма-
хозисти ли сме, тъпи ли сме? 
Нямам отговор.

Не магистрали, само-
летни писти да са, трудно 
ще поемат табуните. Мой 
познат ми каза как попаднал 
на огромно задръстване на 
лифта за Седемте рилски 
езера. Чакали с часове. Егати 
общуването с природата! 
Върнали се утрепани не от 
туризма, а от висенето 
на опашката. Ами да бяха 
отишли на мач, там поне 
калабалъкът е сигурен. Впро-
чем лъжа – с тоя футбол, 
дето го играем напоследък, на 
стадиона ще е по-пусто.

Да, има нещо болно 
в това. Ако не намираш 
спокойствие и хармония 
където си, търчането няма 
да ти помогне. Най-много да 
почнеш да мразиш себеподоб-
ните си, защото ти се преч-
кат. А това е път, който 
отвежда към далеч по-мрач-
ни и нежелани дестинации...

На плажа, в началото 
на септември, на няколко 
метра от мен, един млад 
софиянец попита друг млад 
софиянец:

– Къде ще ходите за 
Коледа? 

Другият му отвърна 
нещо.  

Така и не разбрах – ше-
гуваха ли се, сериозно ли 
говореха?

В смъкнатите си бермуди 
никак не ми приличаха на 
Луцилий и Сенека.

Със Сенека на плажа
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КЛАСАЦИИ СЕПТЕМВРИ  

ново остава нагоре надолу връща се

ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Живот в скалите
Мария Лалева
Книгомания 

Татуировчикът  
на Аушвиц
Хедър Морис
Рива

Нарисуваната целувка
Елизабет Хики
Кръг

158 удара в минута
Димитър Калбуров
Пощенска кутия  
за приказки

Задругата
Добри Божилов
Лексикон

Всеки път води  
към теб
Даниел Стийл
Бард

Поразените
Теодора Димова
Сиела

Мостът на Клей
Маркъс Зюсак
Пергамент Прес

Пациент 488
Никола Бьогле
Enthusiast

Където пеят раците
Дилия Оуенс
Лабиринт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1500 
лв.

1800 
лв.

1795 
лв.

2000 
лв.

1690 
лв.

1599 
лв.

1995 
лв.

1500 
лв.

1600 
лв.

1690 
лв.

Тънкото изкуство  
да не ти пука
Марк Менсън
Хермес

Попитай мъдреца.  
150 притчи за великата  
тайна на живота
Съставител Калина Петрова
Гнездото

Изкуството на войната
Сун Дзъ
Хеликон

Да прецакаш дявола
Наполеон Хил
AMG Publishing

Този живот е за смелите
Веселина Томова
Факел

Към себе си
Марк Аврелий
Хеликон

Забранената история  
на древния свят
Игор Прокопенко
Бард

Турските зверства  
в България
Джанюариъс Макгахан
Skyprint

3

4

5

6

7

8

9

10

1495 
лв.

1595 
лв.

695 
лв.

1495 
лв.

2500 
лв.

895 
лв.

1799 
лв.

1495 
лв.

За неизмеримите неща
в живота ни разказва Джоди Пико 

в новия си роман.  За омразата и 

предразсъдъците, за доверието 

и предателствата, за онова, 

което не може да бъде измерено 

количествено  по никакъв начин.

Рут  е успяла с немалко труд 

и усилия да се измъкне от среда-

та, в която е израснала и да ста-

не акушерка. Животът є е почти 

идеален, докато не се сблъсква 

със семейство Бауер – двама 

младежи отгледани сред омраза 

и насилие, научени да ненавиждат  

всеки, който се различава от 

тях. А случаят с Рут е точно 

такъв, защото тя е чернокожа и 

олицетворява всичко, което Търк 

и Брит мразят.

Когато детето на семей-

ство Бауер умира, то е обгра-

дено от медицински персонал, 

но единственият човек, срещу 

когото е повдигнато обвинение 

в професионална некомпетент-

ност, е Рут. В този миг целият 

є свят започва да се разпада. 

Адвокат Кенеди Маккуери, която 

решава да защитава сестрата,  

е третият герой, през чиято 

призма се пречупва действието. 

Като типичен идеалист тепърва 

є предстои да се сблъска с  расо-

вите предразсъдъци в система-

та, в себе си, сред семейството 

си… с неща, за които дори не 

е подозирала, че съществуват. 

Не можеш да се бориш с онова, 

което не виждаш.

А истината в романа е 

разнолика, всеки от героите носи 

своята и вярва в нея. И всеки 

сам за себе си е способен да реши 

коя присъда е важната – тази на 

съда или на съвестта.

ЗОРНИЦА ГРОЗДЕВА, 
ХЕЛИКОН  
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

К Н И Ж А РЯ Т 
ПРЕПОРЪЧВА

НЕХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Пътешествие по  
Източна Европа
Габриел Гарсия Маркес
Лъчезар Минчев

Топ мистериите  
на България
Слави Панайотов
Оз books

1

2
1800 

лв.

1899 
лв.
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ново остава нагоре надолу връща се

ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ

Гениалната приятелка
Елена Феранте
Колибри

Тази, която си отива, 
тази, която остава
Елена Феранте
Колибри

Теория на разузнаването 
и контраразузнаването
Бончо Асенов
Труд

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

Любовта трае  
три години
Фредерик Бегбеде
Колибри 

Сугестопедия за всеки 
родител и учител 2
Антон Каро
Фондация-
Буквите 

Отдадени на греха
Мегън Марч
Егмонт

Биология на убежденията
Брус Липтън
Изток-Запад

След
Анна Тод
Егмонт

Седем години копнеж
Силвия Дей
СофтПрес 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1200 
лв.

1299 
лв.

800 
лв.

2399 
лв.

1280 
лв.

600 
лв.

700 
лв.

399 
лв.

500 
лв.

1200 
лв.

 
лв.

Антихрист

МАРИЕТА ИВАНОВА, 
ХЕЛИКОН РУСЕ

ТИЙН КНИГИ

Малкият принц
Антоан дьо  
Сент-Екзюпери
Хеликон

Дневникът на един 
Дръндьо кн.1 
Джеф Кини
ДуоДИЗАЙН

1

10

499 
лв.

1690 
лв.

6 Хари Потър и  
философският камък
Дж. К. Роулинг
Егмонт

1990 
лв.

Моето семейство  
и други животни
Джералд Даръл
Колибри 

4

1200 
лв.

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

5

1290 
лв.

2 Невероятният свят  
с експерименти  
на Петьо Филията
Станислав Койчев - Стан
Кубар 1490 

лв.

Щастливей
Изабел Овчарова
Кубар

1490 
лв.

Тайните на Стефи
Стефани Петкова
Кубар; Егмонт

7

1490 
лв.

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

8

1790 
лв.

Едно малко нещо
Ерин Уот
Егмонт

9

1490 
лв.

К Н И Ж А РЯ Т 
ПРЕПОРЪЧВА

3

„Ти си богът, когото тър-

сиш. Не си ли разбрал, че няма 

закон вън от твоята воля да 

те предпази от злото в тебе 

освен закона, който ти сам ще 

си наложиш? В тебе е светецът 

и убиецът, горният и долният 

свят. Кого ще предпочетеш?“

Какъв е смисълът на 

религията? Къде е Господ и как 

да вярвам в нещо, което не виж-

дам? Как Сатаната се е вселил в 

човека и само дебне да изскочи? 

…Определян от автора си като 

автобиографичен, „Антихрист“ 

е роман за вечното търсене: на 

доброто и злото, на истината 

и лъжата, на смисъла на живота 

и силата на вярата. Поставяйки 

вниманието изцяло върху геро-

ите и техните душевни състо-

яния, Емилиян Станев обрисува 

блуждаенето на героя между 

тъмната и светлата страна 

на собствената си природа. А 

всички философски, морални и 

екзистенциални въпроси не са 

ограничени само до личността 

на главния герой. Тях всеки човек 

може да ги зададе на себе си.

Не са много авторите с 

толкова ерудиран, богат и 

красив език, а за мен, Емилиян 

Станев е един от най-изкусните 

майстори на словото! Препо-

ръчвам „Антихрист“ на всички, 

които някога са изпитвали 

съмнения относно себе си; също 

така и на тези, които искат да 

се завърнат към красивата бъл-

гарска литература и да усетят 

богатството на прекрасния ни 

език!
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КЛАСАЦИИ СЕПТЕМВРИ  

БЪЛГАРСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Живот в скалите
Мария Лалева
Книгомания 

158 удара в минута
Димитър Калбуров
Пощенска кутия  
за приказки

Задругата
Добри Божилов
Лексикон

Поразените
Теодора Димова
Сиела

Лейди Гергана 
Цветелина Цветкова
Пощенска кутия  
за приказки

Нова земя
Иван Вазов
Кръг

Бабо, разкажи ми  
спомен
Ивинела Самуилова
Хермес

Чуй ме
Силвия Крумова  
Musa Gena

Кръв от къртица
Здравка Евтимова
Жанет-45

Затворисърце
Константин 
Трендафилов
Жанет-45

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1500 
лв.

1495 
лв.

1380 
лв.

1700 
лв.

1600 
лв.

1600 
лв.

1200 
лв.

1800 
лв.

1995 
лв.

1500 
лв.

Верният тон на 
хубавите книги

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

Ако спадате към преобла-
даващия процент хора, 

вие не харесвате работата 
си и по-точно – не харесвате 
работната си среда. Може би 
това се дължи на критичния ви 
или твърде контролиращ шеф, 
или пък на недисциплинираните 
ви подчинени. Възможно е и 
колегите ви да са интриганти 
и подмазвачи или пък заядливи 
клиенти да ви докарват до 
лудост. Каквато и да е причи-
ната, лошата новина е, че не мо-
жете да влияете на поведение-
то на другите. Добрата новина 
е, че ако промените подхода си 
към околните, ще повлияете 
на отношението им към вас и 
работата ви ще е по-приятна и 

продуктивна. 
Уважавана специалистка по 

комуникативни умения и бест-
селърова авторка, Лейл Лоундз 
представя 72 изпитани техни-
ки как да общуваме в работна 
среда, за да избегнем неразбира-
телствата и да постигнем це-
лите си по-лесно. От наръчника 
ще научите изпитани съвети, 
например:

✓ как да вдъхвате респект в 
директно и онлайн общуване;

✓ как да разчитате невер-
балните сигнали на околните;

✓ как да изразявате несъгла-
сие, без да си създавате врагове;

✓ как да постъпите, когато 
сте (не)справедливо обвинени;

✓ как да презентирате идеи-
те си убедително и 
как да обезоръжите 
критиците.

72 изпитани 
техники

Как да общуваме  
на работното място

Лейл Лоундз
изд. “Хермес”

288 стр., 15,95 лв.
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Моят едипов 
комплекс и други 
истории
Франк О’Конър
изд.: Лист
брой стр.: 640
цена: 18.00 лв.

Гробницата  
на капуцините
Йозеф Рот
изд.: Лист
брой стр.: 256
цена: 12.00 лв.

Този търпелив 
лабиринт от линии
(Избрано. Проза и 
стих)
Хорхе Луис Борхес
изд.: Колибри
брой стр.: 144
цена: 19.00 лв.

Град на момичета
Елизабет Гилбърт
изд.: Прозорец
брой стр.: 472
цена: 20.00 лв.

Малки големи неща
Джоди Пико
изд.: Сиела
брой стр.: 512 
цена: 22.00 лв.

13 за късмет
Агата Кристи
изд.: Ера
брой стр.: 280
цена: 12.99 лв.

Пътник за 
Франкфурт
Агата Кристи
изд.: Ера
брой стр.: 268
цена: 11.99 лв.

Сбогом,  
моя красавице 
Реймънд Чандлър
изд.: Бард
брой стр.: 304
цена: 16.99 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Дебютната книга „Нулева година” на Цветина 
Цолова ни предлага колекция от фантастич-

ни разкази за всеки сезон от годината. Героите са 
различни, но приключенията им са еднакво луди и 
смешни. През пролетта момиче среща извънземно 
насред автобус 60, в знойното лято приемат 
Купидон в спешното с травма от падане, есента 
научаваме, че котката в кварталната градинка 
говори, а на зимния панаир коледната храна се 
оказва магическа. 

Но не си представяйте персонажите от 
„Нулева година” като някакви невероятни и мис-
териозни личности – те са хора много подобни 
на нас! Следят бившите си в метрото, ходят до 
магазина за кисело мляко или пък просто излизат 
с приятели на парти късно вечер. Защо тогава 
ги застигат разни необясними свръхестествени 
събития? Отговорът е лесен – светът не е това, 
което изглежда. Дори когато животът ни се 

струва сив и повтарящ се, това е 
само привидно. Може би тряб-
ва да се вглеждаме по-внима-
телно в заобикалящата 
ни среда. Вдигнете поглед 
от телефона си! Защо 
якето на този човек е 
издуто така странно? Може 
би има крила! Защо в китайския 
магазин има мъж с импера-
торски одежди? Ха, това е 
някой, който пътува във 
времето!

„Пародийното фентъзи е 
прекрасен жанр, казва самата Цветина 
Цолова, защото в него е разрешено всичко. 
Няма нужда да се притесняваш дали историята 
е достатъчно епична или дълбока, а твориш на 
воля!”

Пародийно фентъзи

Нулева година
Цветина Цолова
изд. “Асеневци”
160 стр., 12 лв.

В тази книга обръщаме поглед назад към 
далечните времена, в които прадеди-

те ни развивали държавата си, бранели 
земите си и отстоявали правата, честта 
и достойнството си. Понякога го правели 
със силата на словото, друг път чрез 
уменията на дипломацията, но нерядко и с 
острието на меча.

Събраните тук късчета история, писа-
ни от духовни лица, владетели и книжов-
ници, ни посвещават в дръзката красота 
на културата, религията и политиката на 
Първото и Второто българско царство. 

Сред тях са:
Посланието на патриарх Фотий до 

княз Борис – морален кодекс на справедли-
вото управление и мъдрата държавност: 

„...И тъй управлявай поданиците си, като 
се уповаваш не на тиранство, а на благос-
клонността на управляваните...”

Писмата на цар Симеон до Лъв 
Магистър, в които личат характерът и 
решителността на един от най-великите 
български владетели: „...Имах, прочее, наум, 
имах – знае Господ – да отпратя пленници-
те. Обаче няма да ги върна...”

Военните хроники на Симеон Лого-
тет, отразяващи безмилостни битки, 
политически ходове и мирни преговори 
между България и Византия: „...Крум, като 
се разгневи за това, изпрати войска при 
Свети Маманта и изгори намиращия се 
там дворец...”

Кореспонденцията между цар Калоян 
и папа Инокентий III – дипломатическа 
игра между двама от най-големите за 
времето си мъже: „...На първо място ние 
като любим син искаме от нашата майка, 
Римската църква, царска корона и дос-
тойнство...”

Ценни късчета история

Хроники на духа и мъдростта  
от Първото и Второто българско царство 
изд. “Скайпринт”
124 стр. тв. корица, 14,95 лв.
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Оряховица се провежда първи-
ят мострен панаир в началото 
на миналия век. За тези, които 
обичат съревнованията и раз-
ходките, великотърновският 
„Хеликон” също е наблизо.

Все по релсите на история-
та, днешния ден и ценностите 
на хората. Движете се в ритъм 
с тях, колеги, на добър час „Хели-
кон” Горна Оряховица!

„Хеликон“ в Горна Оряховица 
отвори врати

29-ият обект на най-голя-
мата книгоразпростра-

нителска мрежа у нас отвори 
врати на възлово място в 
града, на пл. „Георги Измирли-
ев” 3, само на 2 км от гарата, 
пресечна точка на всички важни 
железопътни линии в Северо-
източна България. Книгите 
ще одухотворят още едно 
кътче от бившето кино, което 
горнооряховчани помнят, а 
днес е комфортен търговски 
център, където с удоволствие 
пазаруват. Срещу сградата на 
общината, в близост до църк-
вата „Успение Богородично” и 
Историческия музей, книжарни-
ца „Хеликон” се вписва по своя 
неповторим начин – с модерна 
система и бърз достъп до 
новите книги, с акценти върху 
най-четените, доказани във вре-
мето заглавия, с професионално 
отношение и лични препоръки 
от книжарите.

Не ги питайте дали пред-
лагат горнооряховски суджук, 
въпреки че традицията задъл-
жава! :)

Мнозина знаят – това е род-
ният град на банкера Буров, но 
малцина са запознати с факта, че 
преди Пловдив именно в Горна 

В новия “Хеликон” ви покани Людмила Еленкова

Нова перла 
добавяме в 

огърлицата на 
„Хеликон“ – спретната 

книжарница  
в центъра на Горна 

Оряховица!
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Носферату
Джо Хил
изд.: Ибис
брой стр.: 564
цена: 19.90 лв.

Лебедова песен
Робърт МакКамън
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 888
цена: 35.00 лв.

Нож
Ю Несбьо
изд.: Емас
брой стр.: 612
цена: 24.00 лв.

Цунами:  
Обратно броене 
Бойд Морисън
изд.: Бард
брой стр.: 416
цена: 17.99 лв.

Тайните бегачи  
на Ню Йорк 
Матю Райли
изд.: Бард
брой стр.: 320
цена: 16.99 лв.

Инспекцията
Джош Малерман
изд.: Сиела
брой стр.: 432 
цена: 17.90 лв.

Злият крал 
Кн. 2 от 
“Вълшебният 
народ”
Холи Блек
изд.: Ибис
брой стр.: 288
цена: 14.90 лв.

Ватиканската 
принцеса.
Роман за Лукреция 
Борджия
Кристъфър Гортнър
изд.: Enthusiast
брой стр.: 540
цена: 18.00 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

другите хора пропускат. Той 
вижда 

ОТВЪД ОЧЕВИДНОТО
ОТВЪД ПОВЪРХНОСТТА
ОТВЪД ПРАВИЛНОТО И 

ВЯРНОТО 
Защото посредствените 

резултати се раждат именно 
от очевидното, повърхностно-
то и приетото за „пра-
вилно” и „вярно”. 
Открай време е 
така.

В „Дъното на 
басейна” не става въ-
прос просто за смяна 
на гледната точка. Тук 
ще трябва да забравите 
за добрите постиже-
ния... дори за отличните. 
Много хора се стремят 
към отлични постижения 
и ги реализират. Но когато 
това стане, от кого се от-
личават? И с какво? 

Вместо да действате по-
добно на останалите, можете 
като единайсетгодишния Кевин 
Пъркинс да се решите на нещо 
абсолютно необичайно. Така ще 
научите:

КАК ДА СЕ НАПРАВИ ПО 
РАЗЛИЧЕН НАЧИН. 

ЗАЩО Е НЕОБХОДИМО 
ДА СЕ НАПРАВИ ТАКА. 

РЕЗУЛТАТИТЕ, КОИТО ЩЕ 
ПОСТИГНЕТЕ, АКО И ВИЕ 
ГО НАПРАВИТЕ.

Добрата книга е като добър чук

Дъното на басейна
Анди Андрюс
изд. “Скайпринт”
176 стр., 14,95 лв.

Извън работата си АНДИ 
АНДРЮС, определян от Ню 
Йорк Таймс като „една от 
най-влиятелните личности 
в Америка“, води спокоен и 
обикновен живот със съп-
ругата си и двете им деца 
в Ориндж Бийч, Алабама. 
Автор е на „Съкровищата на 
пътешественика“, „Малките 
неща“, „Проницателят“, 
„Проницателят се завръ-
ща“, „Седемте решения“ и 
„Съюзници“.

ЗА АВТОРА

Анди Андрюс е роден с дарба 
на проницател. Той не е 

бил спортна звезда, но рабо-
ти с най-успешните спортни 
отбори в света. Не е военен, 
но съветва командването на 
Американските специални сили. 
Няма бизнес образование, но е 
консултант на най-големите 
корпорации в Щатите. 

Бившият клошар Анди 
Андрюс забелязва неща, които 

Mакар да знаят, че могат 
да се гмурнат до дъното по 
всяко време, почти всички 
хора във всеки басейн по све-
та щастливо се плацикат 
на повърхността. Трудно е 
да ги упрекнеш – на повърх-
ността е по-безопасно и има 
компания. 

***
И ако всички наистина са 

извън рамката, не означава 
ли това, че сме достигнали 
момент, когато всъщност 
никой не е извън рамката?

***
Виждате ли, добрата 

книга е като добър чук. 
Книгите са инструменти. Te 
никога не променят живота 
повече, отколкото един чук 
може да промени една къща.

През деня той е детектив. 
Нощем е забележителен 

готвач. А това е един убий-
ствено вкусен трилър.

В дните преди големия 
нюорлиънски карнавал Марди 
Гра детектив Кейлъб Руни е 
разследван за убийството на 
наркодилър, извършено по време 
на служба. Докато се бори с от-
правените към него обвинения, 

той се натъква на шокиращо 
разкритие: Ню Орлиънс е под 
заплахата на терористи.

Сега Руни е изправен пред 
най-трудната и отговорна 
задача в цялата си кариера и 
ще трябва да действа бързо, 
защото на карта е заложена 
съдбата на неговия любим град 
и на хиляди невинни животи.

Нов роман от титана 

на трилър жанра – Джеймс 
Патерсън. Книгата е бестселър 
на „Ню Йорк Таймс”, правата за 
нея са продадени в над 15 тери-
тории. Включва и автентични 
рецепти.

Убийствено вкусен

Готвачът
Джеймс Патерсън
изд. “Егмонт” 
400 стр., 19,90 лв.
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„Когато мнозинството се 

смее, почти винаги има един, 

който е сърдит“ – пише Борис 

Априлов в „Приключенията на 

Лиско в гората“. Книгата е 

шлифован диамант на хумора, 

любим на поколения българи. 

Нейните първи читатели, 

деца преди 60 години, днес са 

баби и дядовци и вярваме, че 

с умиление биха разгърнали за 

своите внуци новото издание 

на приказната сага за Тихата 

гора. 

Тук няма образ, който 

да не весели, като почнем 

от семейството – татко 

Лисан, мама Лиса, Хитруша и 

Рунтавка, самият Лиско, дето 

хванал гората, обаче се загу-

бил и го взел орелът за храна, 

сред тях магаре-философ, 

сврака-критик, костенурка-де-

тектив, калинки-алпинисти... 

После цялата суматоха около 

търсенето на Лиско, сравнима 

по стил и мъдрост с Мечо Пух 

в световната литература. 

Чрез животните Борис Ап-

рилов пресъздава теми, които 

в онова време, наречеш ли с 

истинските им имена, вече 

си погубен. Но талантът на 

сатирика е намерил начин да 

заобиколи социалистическия 

реализъм и вместо да рита 

срещу цензурата, кротко є се 

е надсмял. 

Характерите и постъп-

ките на героите му носят 

мъничко от всичко: от 

баснята, от родния фолклор, 

от вълшебната приказка, от 

детективския роман и от 

публицистиката. А ние все ще 

ги четем, дълго ще цитираме 

и гръмко ще се хилим, пък 

дано ни светне отговора на 

въпроса на тези умни твари: 

– „Не може ли да се живее 

другояче? – Как? – Така... без 

да се ядем.“ 

ЛЮДМИЛА ЕЛЕНКОВА 
РАДИО „ХЕЛИКОН“

Лиско на Борис Априлов –  
с усмивка през поколенията 

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Художничката
Мери Бесон
изд.: Емас
брой стр.: 368
цена: 16.90 лв.

Любов и други 
думи
Кристина Лорен
изд.: Егмонт
брой стр.:  240
цена: 12.90 лв.

Италианско лято
Сю Муркрофт
изд.: Сиела
брой стр.: 336 
цена: 16.90 лв.

Най-прекрасното 
магазинче за 
шоколад в Париж
Джени Колган
изд.: Сиела
брой стр.: 360 
цена: 14.90 лв.

Снежно цвете  
и тайното ветрило
Лиза Сий
изд.: Хермес
брой стр.:  352
цена: 15.95 лв.

Кафене на края  
на света
Джон Стрелеки
изд.: Хермес
брой стр.:  160
цена: 12.95 лв.

Не точно среща
Катрин Байби
изд.: Ергон
брой стр.: 294
цена: 16.99 лв.

Всеки път води  
към теб 
Даниел Стийл
изд.: Бард
брой стр.: 272
цена: 15.99 лв.

Всичко, което трябва да 
знаете за психологията, 

поднесено по разбираем и лесен 
начин! Независимо дали учите 
или просто изпитвате любо-
питство, графичната история 
е подходяща възможност да 
надградите знанията си.

Какво е психология? Откъде 
произлиза? Наука ли е? По какво 
се различава от психиат рията и 
психотерапията?

Книгата отговаря на тези 
интригуващи въпроси и обясня-
ва каква е била психологията в 
миналото и каква е днес.

Найджъл Бенсън умело 
представя главните идейни 
течения и различните секции в 
психологията, включително 

какво е интро спекция, биопси-
хология, психоанализа, бихевио-
ризъм, сравнителна психология, 
когнитивни подходи и социална 
психология. Безусловен принос 
за развитието на психологията 
имат ключови личности като 
Фройд, Павлов, Скинър, Банду-
ра, Пиаже, Боулби, Роджърс и 
много други, по-малко известни, 
но важни учени, представени в 
книгата.

„Психология” е перфектно 
въведение за всеки, който е 
любопитен да разбере защо 
хората мислят и действат по 
определен начин.

По разбираем и 
лесен начин

Психология.  
Графична история
Найджъл Бенсън

изд. “Ера”
180 стр., 12 лв.
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Нашите мастилени 
сърца
Кристъл Съдърланд
изд.: Enthusiast
брой стр.: 320
цена: 16.00 лв.

Странстващият 
албатрос
Деметра Дулева
изд.: Хермес
брой стр.:  240
цена: 14.95 лв.

Животните. 
Стихотворения  
и разкази
Мария Донева
изд.: Жанет-45
брой стр.: 104
цена: 13.00 лв.

Софийски  
магьосници 3:
Вещиците от Витоша
Мартин Колев
изд.: Сиела
брой стр.: 372 
цена: 13.90 лв.

Великата суета
Борис Априлов
изд.: Ракета
брой стр.: 206
цена: 14.90 лв.

35 разказа, които 
няма да забравите 
никога (Антология)
Съставител:  
Станимир Йотов
изд.: Пергамент Прес
брой стр.: 304 
цена: 12.95 лв.

Моят танц  
с пчелите
Хелън Джукс
изд.: Прозорец
брой стр.: 248
цена: 15.00 лв.

Мрежата на Алис
Кейт Куин
изд.: Егмонт
брой стр.:  544
цена: 19.90 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

„8 април
Според ужасната шофьорска книж-

ка, с която баща ми Зевс ме удостои, когато 
ме превърна от невероятния бог Аполон в 
жалък простосмъртен на име Лестър, на 8 
април е моят рожден ден.

На точно тази дата императорите 
Калигула и Комод планират да атакуват 
лагер „Юпитър”. О, споменах ли, че тогава 
се пада и Кървавата луна и зъл цар е намислил 
да отприщи своята армия от немъртви 
срещу нас? А почетният гост на рождения 
ми ден ще бъде Кумейската сибила, която 
не ми е особено голям фен. Това обещава да 
се превърне в купон, който всеки ще иска да 
пропусне. Най-вече аз.

Моите приятели – полубоговете Хейзъл, 
Франк, Рейна и целият римски легион – се 
готвят за битка. Харпията Ела и цикло-
път Тайсън търсят пророчески подсказки 
в Сибилските книги. Лагерните лечители 

опитват най-
доброто, на което са 
способни, за да излекуват упори-
тата ми инфекция. Но дори цялата 
тази помощ няма да бъде достатъчна, 
за да компенсират слабостта ми…

Май все пак е дошло време да се обадя у 
дома. Но дали някой на планината Олимп ще 
вдигне?”

Четвърта книга от бестселър поредица-
та „Изпитанията на Аполон”.

Четвърта книга 

Гробницата  
на тирана

Рик Риърдън
изд. “Егмонт”

416 стр., 14,90 лв.

Агата Кристи – ексцентрична, 
непредсказуема и вечно интри-

гуваща. Също като нея героите ґ са 
находчиви, оригинални и популярни 
по цял свят, а романите ґ – вечно 
живи.

Днес Агата Кристи е най-из-
вестната авторка на криминални 
романи в света. Нейните осемдесет 
романа са преведени на над четирий-
сет езика и са продадени в над два 
милиарда екземпляра. Емблематични-
те ґ герои Еркюл Поаро и госпожи-
ца Марпъл ґ спечелват титлата 
„Първата дама на криминалния 
жанр”.

В мрачното фоайе на летище във 

Франкфурт изплашена жена успява 
да накара отегчен дипломат да 
повярва в невероятната ґ история. 
Пътищата им се пресичат непре-
къснато. И всеки път тя се пред-
ставя като различен човек. Неволно 
дипломатът поставя собствения 
си живот в риск и се оказва въвлечен 
в битка срещу невидим и изключи-
телно опасен враг...

В старинен замък в Германия гра-
финя крои планове за един нов свят 
и господство над човечеството…

Кралицата на криминалния роман 
въвлича читателя в политически 
интриги из цяла Европа, където ни-
кой не може да бъде сигурен в нищо.

Никой не може  
да бъде сигурен

Пътник за Франкфурт
Агата Кристи
изд. “Ера”
268 стр., 11,99 лв.
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ДЖОН МАРС е журналист на 
свободна практика в Лондон. 
Това е третият му роман. 
По него ще бъде реализиран 
сериал от Нетфликс.

ЗА АВТОРА

В своята нова поредица, 
посветена на извисената 

философска мисъл, издателство 
„Хеликон” поднася на читате-
лите си поредната малка по 
формат, но огромна по значение 
книга „Пророкът”.

На пръсти се броят шедьов-
рите в световната литерату-
ра, в които философия и пое-
тичност се сливат в толкова 
хармонично цяло. Кратките 
притчи на „Пророкът” така 
ни въздействат с оригиналната 
си красота, че след прочита 
им светът, който познаваме, 
сякаш вече не е същият.

Изящен и дълбоко проникно-
вен, Халил Джубран отдавна е 
завладял милиони човешки сърца 
по света. А всеки новопостъпил 
в безкористната армия от него-
ви почитатели със сигурност 
благодари на съдбата за срещата 
си с тази мъдра и преливаща от 
обич към човека творба.

Новият превод на „Про-
рокът” е дело на авторката и 
преводачка Инна Учкунова.

Всичко, 
което трябва 

да знаете за Платон, 
поднесено по разбираем и 
лесен начин! Независимо дали 
учите или просто изпитвате 
любопитство, графичната ис-
тория е подходяща възможност 
да надградите знанията си.

Кой е Платон? Как големи 
философи като Сократ и 
Питагор се повлияват от него? 
Какво представлява озадачава-
щата „теория на формите”?

Дейв Робинсън умело пред-
ставя възгледите на Платон 
за естеството на знанието и 
реалността, политиката, ети-

ката, математика-
та, икономиката и… 

големината на идеалния 
град. Той е най-широко 

изучаваният и вероятно 
най-известният философ на 
всички времена. Атинският 
учен вярва, че най-доброто об-
щество е управлявано от крале-
философи, и че всички мъдреци 
са наясно със собственото си 
невежество.

„Платон” обяснява всички 
ключови идеи на философа и 
разкрива как той вдъхновява 
работата на съвременни мисли-
тели като Карл Попър и Жак 
Дерида.

Пророкът
Халил Джубран

изд. “Хеликон”
100 стр., 6,95 лв.

За децата
Една жена с бебе на ръце продума:  
„Говори ни за децата“.
И той заговори: 
Вашите деца не са ваши собствени.
Те са синове и дъщери на копнежа  
на Живота да бъде изживян.
Чрез вас идват те, но не от вас
и въпреки, че са с вас, те не ви принадлежат. 
Може да ги дарявате с любовта си,  
но не и с мислите си,
защото те имат свои собствени мисли. 
Вие приютявате телата им, но не и душите,
защото техните души обитават бъден дом, а вие не 
принадлежите там, дори и в мечтите си. 
Може да искате да им подражавате, но не искайте те да 
ви подражават,
понеже животът не върви назад и не се задържа в миналия 
ден. 
Вие сте подобни на лъкове, чрез които децата ви се раз-
пръскват като стрели. 
Стрелецът вижда целта в окото на безкрая и Той направлява 
ръцете ви, така че стрелите да стигат напред и далече. 
И нека вашето огъване в ръцете на стрелеца бъде ваша радост,
защото както той обича стрелата, която лети, така обича и 
лъка, който остава в ръката.

Безсмъртен шедьовър в нов превод

Най-известният 
философ
Платон. Графична история
Дейв Робинсън
изд. “Ера”
180 стр., 12 лв.

На този свят, на тази 
планета има някъде един-

единствен човек – неповторим 
– за когото сте генетично 
създадени.

Това е откритието на ком-
пания „ДНК Съвпадение”.

Сега петима са получили 
съобщение, че техният избран 
е открит. Всеки от тях ще се 
запознае с истинската си любов. 
Само че „да живеят щастливо 
до края на дните си” не е гаран-
тирано за всички. Защото дори 
сродните души имат тайни. А 
някои са по-шокиращи – и по-
смъртоносни – от други.

Преводач е Цветана Генчева.

И сродните души 
имат тайни

Пет срещи с непознат
Джон Марс

изд. “Бард”
400 стр., 19,99 лв.
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SPQR. История  
на Древен Рим
Мери Биърд
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 380
цена: 29.90 лв.

Утопия
Томас Мор
изд.: Лист
брой стр.: 168
цена: 17.00 лв.

Мария Луиза - 
Първа българска 
княгиня
Алфред Рудолф
изд.: Сдружение 
“Българска история”
брой стр.: 116
цена: 11.00 лв.

Непобедимата конница. 
Първа конна дивизия в 
битката за Добруджа
Стоян Тачев
изд.: Сдружение 
“Българска история”
брой стр.: 292
цена: 16.00 лв.

Воинската харизма  
на българите.
Потайната мощ на 
Аресовите мистерии
Христо Буковски
изд.: Сиела
брой стр.: 280
цена: 16.00 лв.

Скрити истини за 
Втората световна 
война
Марк Солонин
изд.: Прозорец
брой стр.: 240
цена: 15.00 лв.

Илюстрована история 
на Втората световна 
война
Оуен Буут, Джон Уолтън
изд.: Сиела
брой стр.: 251
цена: 24.90 лв.

Вирджиния Улф
Найджъл Никълсън
изд.: Колибри
брой стр.: 200
цена: 16.00 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Да отгледаш щастливо и 
уверено дете е една от 

най-трудните мисии, дори в 
съвременния свят, в който 
сме затрупани от разнообразна 
информация за добри примери и 
практики. 

Всеки търси подходящата 
за него теория, която обаче 
невинаги се оказва успешна, 
защото не е подкрепена с дос-
татъчно солидна научна основа. 
За радост, на българския книжен 
пазар се появи една дългоочаква-
на книга по темата – „Детето 
– орхидея или глухарче” от проф. 
д-р Томас Бойс.

Авторът предоставя 
отговори на въпроси, които 
терзаят мнозина от нас. Защо 
някои деца постигат всичко с 
лекота, докато други полагат 
неимоверни усилия по пътя към 
успеха? Защо част от нас мина-
ват неуязвими през предизви-
кателствата, докато за други 
всяка промяна в ежедневието е 
свързана с неимоверни труднос-
ти? Съществува ли рецепта, 
която да ни помогне да разкри-
ем истинския потенциал и да 
създадем най-добрите условия за 

развитие на всяко дете? 
Накратко отгово-

рите се свеждат до 
взаимодействието 
между гени и околна 
среда. Звучи просто 
и логично, но д-р Бойс 
описва трудния процес 
по доказването на вза-
имовръзката. Книгата 
проследява дългогодишни-
те проучвания на професора 
с множество препратки към 
личния му живот, към реални 
проблеми на негови пациен-
ти и дори към художествени 
произведения. А метафорите 
за дете глухарче и дете орхидея 
пасват брилянтно на изложени-
те тези.

Децата глухарчета състав-
ляват по-голямата част от 
малчуганите – четири от всеки 
пет деца. Подобно на едноимен-
ните цветя, които виреят и 
в плодородни градини, и край 
асфалтови пътища, те успяват 

да устоят на неизбежните 
турбуленции, които са част от 
живота ни. Трудностите не ги 
травмират в дългосрочен план 
и те осъществяват потенциала 
на възможностите си. Децата 
орхидеи, от своя страна, са 
много по-лесно податливи на 
влиянията от обкръжаващата 
ги среда. Когато тя е благо-
датна, те с лекота достигат 
пълния си потенциал, но веднъж 
наранени, трудно могат да го 
използват и развият.

Каква е практическата при-
ложимост обаче на тези иначе 
добре замислени метафори?

„Детето – орхидея или глу-
харче” не е чисто теоретична 
книга, която може да ви даде 
знание без практическа прило-
жимост. Д-р Томас Бойс извлича  
от изследванията си поуки, 
които споделя в книгата под 
формата на съвети за всички, 
които по един или друг начин се 
грижат за възпитанието и раз-
витието на децата. Те могат да 
бъдат вашият ценен наръчник в 
ежедневието, който да направи 
процеса по-лесен и най-важното 
– по-ефективен.

Един мъж. Един час. Един 
милион хора, които трябва 

да бъдат спасени... 
В отдалечен край на Тихия 

океан пътнически самолет се 
взривява и потъва във водите. 
Оцелели няма.

На двайсет хиляди кило-
метра от мястото в Кай 

Танаха, Хавай, директорът на 
Предупредителния център за 
цунами регистрира незначител-
на сеизмична активност, но не я 
свързва с изчезналия самолет.

Когато обаче губи всякак-
ва връзка с близкия остров 
Кристмас, Кай пръв осъзнава, че 
Хавай е изправен пред невижда-
на катастрофа и в следващия 
час огромни вълни ще заличат 
Хонолулу. Той разполага с шейсет 
минути, за да спаси живота на 
един милион души, между които 
съпругата му и дъщеря му.

„Достоверен и завладяващ... 
Бойд Морисън оправдава 
очакванията.“

Джон Кейс

„Класически катастрофичен 
трилър... Напрежението е 
осезаемо!“

Дъглас Престън 

Достоверен и завладяващ

Цунами: Обратно броене
Бойд Морисън
изд. “Бард”
416 стр., 17,99 лв.

Полезни съвети

Детето - орхидея или глухарче
проф. д-р Томас Бойс
изд. “Софтпрес”
309 стр., 17,99 лв.
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Когато „Майката на дъщеря ґ” – дебют-
ният роман на родената в София  

Даниела Петкова – попада в повече от десет 
класации за най-очаквани книги през лятото в  
Щатите и е специално препоръчана в книж-
ния клуб на Опра, не остава никакво съмнение, 
че тази книга ще заживее свой живот и в дру-
ги преводни издания, а появата му на родния 
български език е неизбежна.

Литературен трилър и разказ за борбата 
на две жени да следват своите собствени 
правила, „Майката на дъщеря ґ” е напрегнат 
разказ за цената на обсесията.

Лана никога не е смятала, че ще се превърне 
в преследвач, до нощта, в която, подведена 
от внезапен импулс, тръгва по следите на 
познато лице в Ню Йорк. Целта ґ? Да научи 
повече за „анонимната” донорка на яйцеклет-
ки, благодарение на която Лана успява да 

забременее. Лана планира само да я наблюдава 
от разстояние. Но когато обстоятелствата 
ги сблъскват очи в очи, това е началото на 
едно неочаквано приятелство.

Катя е студентка в Колумбийския 
университет и е пълна про-
тивоположност на 
Лана – импулсивен, 
свободен дух, който 
живее живота си на 
ръба. За прагматичната 
Лана това е свежа глътка 
въздух след болезнената 
раздяла с бащата на бебето. 
Но тогава – точно толкова 
внезапно, колкото се е появила 
– Катя напуска живота на Лана. 
И Лана може би е последният човек, 
който я е видял, преди да изчезне.

Успех зад океана

Органайзерът 3.0 е твоят 
спътник и верен помощ-

ник през новата учебна година. 
В него ще откриеш всичко 
необходимо: таблици и фор-
мули по математика, физика и 
химия; лесно ще преобразуваш 
мерни единици; ще можеш да 
правиш справки по българска 
история и география, по астро-
номия и биология. Незаменими 
са примерите, които ще те 
ориентират в българската 
граматика, правопис и пунктуа-
ция. Ще видиш също и табли-
цата с неправилните глаголи по 
английски език.

Органайзерът 3.0 ще ти 
подскаже и как да преодолееш 
слабостите си, за да планираш 
времето си по-добре, а това 

определено ще се отрази и на 
успеха ти в училище. Стра-
ниците с календара и тези за 
твоите бележки пък ще ти 
помогнат във всекидневните 
задачи. В изданието ще наме-
риш и съвети как да се справиш 
с проблеми в общуването, са-
мочувствието и трудностите 
на това да си тийнейджър.

Игрите и логическите 
задачи с познатите ти герои, 
придружени от видеа, не само 
ще те забавляват, но и ще 
изострят ума ти всеки ден! 
Органайзерът 3.0 е повече от 
това, което очакваш.

Обновено издание на супер-
успешния формат, обогатено 
с повече и нова информация и 
допълнителни игри за ума.

Майката на дъщеря º
Даниела Петкова

изд. “Сиела”
310 стр., 17,90 лв. 

Обновен  
и обогатен

Органайзерът 3.0
Станислав Койчев - Стан
изд. “Егмонт”
224 стр., 19,90

Сниши се, за да оцелееш; излез 
напред, за да станеш герой!

Прозорците на всички небос-
търгачи са изпочупени... Няма 
ток, няма светлини, няма хора...

Когато Скай Роджърс и 
нейният близнак Ред се местят 
в Манхатън, започват да се 
носят слухове за предстоящ 
световен апокалипсис. Но това 
не пречи на младите 
представители на 
елита да купонясват 
безгрижно.

Така Скай става 
член на ексклузивна 
банда, известна като 
Тайните бегачи на Ню 
Йорк.

Но това не е 
обикновена компания. 
Тайните бегачи имат 
достъп до подзе-
мен портал, който 
може да ги пренася в 
бъдещето. И онова, 

което открива Скай там, е 
ужасяващо...

Какво бихте направили вие, 
за да оцелеете?

Главоломен трилър, в който 
разделението между богати и 
бедни е границата между живо-
та и смъртта. 

Преводач е Венцислав 
Божилов.

Главоломен 
трилър

Тайните бегачи  
на Ню Йорк

Матю Райли
изд. “Бард”

320 стр., 16,99 лв.
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Вилицата, Вещицата и Драконът
Кристофър Паолини

изд. “Хермес”
216 стр., 14,95 лв.

Отново в света на Алагезия

Потресаващи 
факти

Скитник и прокълнато дете.
Магии и заклинания.

И разбира се, дракони.
Изминала е година, откакто 

Ерагон напуска познатите му 
земи в търсене на идеалното 
място, на което да обучи ново 
поколение Драконови ездачи. 
Очаква го много работа: да пос-
трои огромно здание, в което 
да приюти драконите и своите 
приятели, да осигури прехра-
ната им, да пази драконовите 
яйца. Да приобщи войнстве-

ните ургали и горделивите 
елфи. В този тежък момент 
от злободневните задачи го 
откъсва видение от Елдунари. 
Неочаквани гости му помагат 
да вземе важно решение, а една 
стара ургалска легенда му дава 
нова насока. 

Тази книга съдържа три 
разказа, сред които и откъс от 
мемоарите на незабравимата 
вещица и гадателка Анджела... 
написани от сестрата на 
Кристофър – Анджела Паолини, 

вдъхновила образа на билкар-
ката!

Добре дошли отново в 
света на Алагезия!

Преводът е на Александър 
Драганов.

В това на моменти 
спиращо дъха 

разследване на 
публициста 
от град Са-
мара Марк 
Солонин, 
член на руско-
то Свободно 
историческо 
общество, се 
осветляват значими 
събития от Втора-
та световна война, за 
които официалната истори-
ография мълчи. На основата на 
анализ на архивни документи и 
спомени на очевидци Солонин 
не само открехва завесата към 
тайните. Авторът безком-
промисно и безпристрастно 
изобличава изстъпленията и 
безчинствата, независимо дали 
са дело на украински национали-
сти или на сталински червено-
армейци.

Книгата е за тези, които не 
се боят да узнаят нови потре-
саващи факти и да подреждат 
логически пъзела на събитията.

Жертва. Похитител. Прес-
тъпник. Ще влезеш във 

всяка една роля.
Телефонът звъни. Някой е 

отвлякъл детето ти. За да го 
освободиш, трябва да отвле-
чеш нечие чуждо дете. Твоето 
ще бъде пуснато, когато роди-
телите му похитят следващо 
дете. Ако някое от условията 
не бъде изпълнено, твоето дете 
ще бъде убито. Ти вече си част 
от Веригата.

Книга-феномен в жанра. Едно 
от най-чаканите и обсъждани за-
главия за 2019 година. Бестселър 
на „Ню Йорк Таймс”, „Таймс”, 
„Шпигел”, оглавява класации-
те за най-продавани книги в 
Италия, Скандинавия. Правата 
са продадени в над 30 страни по 
света, а „Парамаунт” готвят 
филм.

Книга-феномен

Третата книга на Радко Пенев излиза 
от познатите жанрови рамки, екс-

периментира и предлага необикновен 
поглед към всеки възможен завършек.

„Струните” е роман за възмож-
ните ни битиета, за потъването и 
спасението, за възможните избори и 
тежеста на миналото, за загубената 
невинност и детската жестокост, за 
зрелостта на годините и неизбежната 
ни връзка с травмите от детството. 
За струните, по които сами музицира-
ме живота си.

Неочакван роман

Скрити истини за  
Втората световна война
Марк Солонин
изд. “Прозорец”
240 стр., 15 лв.

Светлозар Желев:

Радко Пенев е 
майстор на 
литературния 
солфеж.

От книгата 

„Съдбата не се нуждае от 
драматична обстановка, за да 
опустоши нечий живот. Нужен 
е само един облян от слънце-
то пазар и случаен поглед към 
съседната опашка. Един мъж 
и един поглед сти гат, за да се 
смрази целият свят, времето да 
се разтегли и от процепите му 
да изпълзят дълбоко заровени 
спомени. Привидно хаотични, 
обвити в сенки, те нахлуват 
обратно в съзнанието и сипят 
унищожение по пътя си.“

Струните
Радко Пенев

изд. “Сиела”
262 стр., 16 лв.

Веригата
Ейдриън Маккинти

изд. “Егмонт” 
400 стр., 19,90 лв.

„Тази кошмарна история е 
безкрайно интригуваща и 
оригинална. Трудно ще се 
отървете от нея.“

Стивън Кинг
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Съкратената класика.  
Шегаджия описа вечните книги  

само с по едно изречение
ЛИРА.БГ ПО МАТЕРИАЛИ ОТ  

WRONG HANDS

Карикатуристът Джон  
Аткинсън подбира някои  
от най-обичаните заглавия

За всички тях измисля комич-
ни анотации, които може и 

да развалят удоволствието на 
онези, които още не са ги проче-
ли. За поредицата си „Съкрате-
на класика” подбира общо 20-ина 
книги, сред които „Война и 
мир”, „Брулени хълмове”, „Моби 
Дик” и др. Илюстраторът 
създава простички рисунки и 
описва сюжета в едно изречение. 
Смешните му илюстрации съче-
тават литература, изкуство и 
хумор. Успехът на серията про-
вокира художника да превърне 
своята „Съкратена класика” и 
в книга. Подзаглавието е повече 
от закачливо: „Книгите, които 
е трябвало да прочетете, но 
най-вероятно не сте.”

Ето самите описания на 
Аткинсън книга по книга.

„Война и мир”: Всички са 
тъжни. Вали сняг.

„Гроздовете на гнева”: 
Земеделието не струва. Пъте-
шествие! Пътешествието не 
струва.

„Дон Кихот”: Някакъв тип 
напада вятърни мелници. Освен 
това е луд.

„Слънце изгрява”: Изгубено 
поколение се напива. Още е 
изгубено.

„Моби Дик”: Човекът срещу 
кита. Китът побеждава.

„Одисей”: Дъблин, нещо, 
нещо, нещо, безкрайно изречение.

„Одисея”: Военен ветеран 
се прибира вкъщи цяла вечност, 
след това убива всички.

„Брулени хълмове”: Нещо 
като брат и сестра се влюбват. 
Мъгливо е.

„Уолдън”: Мъж седи навън 
две години. Нищо не се случва.

„Престъпление и нака-
зание”: Убиец се чувства зле. 
Признава си. Отива в затвора. 
Чувства се по-добре.

„Беоулф”: Герой убива чудо-
вище. Дрън, дрън, дрън, дрън. 
Змей убива героя.

„Ад” на Данте: Пъкълът се 
развихря.
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„За пръв път срещнах Клинт 
през 1974-а. И тогава, и сега 

беше джентълмен – на снимач-
ните площадки, в холивудските 
студиа, на големи събития и в 
дома си в Кармел Калифорния, 
който винаги е бил неговата 
котва, неговата противоот-
рова срещу повсеместните 
аплодисменти, които получава 
заради уникалната си филмова ка-
риера. Винаги е бил щедър спрямо 
времето си.

А също и спрямо безброй-

ните си екранни партньори, 
филмови сътрудници, приятели, 
семейство, любовници. Ричард 
Бъртън ми довери, че Клинт 
бил най-лесният актьор – „без 
никакво театралничене”, – с 
когото бил работил. Изрича 
известната си днес фраза, за да 
опише екранния си партньор от 
„Гнездо на орли”: „Клинт при-
тежава „динамична летаргия”. 
Нито тогава, нито сега някой 
знае какво точно е имал предвид, 
освен че това е било замислено 
като щедър комплимент. Чарли 
Бронсън, замесен във войната 
между „Мръсният Хари” срещу 
„Смъртоносно желание” и който 
на младини се появява в Rawhide 
(„Камшикът”), казва: „Клинт е 
класа, така че няма конфликт.” 
Ричард Харис признава, че е изжи-
вял едно от най-големите си при-
ключения, като му е партнирал 
в „Непростимо”. Наред с всички 
други Морган Фрийман, Джийн 
Хекман, Шон Пен и Тим Робинс 
са му почитатели и носители на 

„Оскар” за филм, дело на техния 
приятел.

Поддръжник на гражданските 
права и активист, Робинс разказ-
ва за първата им среща: „Клинт 
не е истински републиканец, той 
е либертарианец. Мислех си, че 
ще срещна „Мръсния Хари”, но 
той е мил, любезен и почтен 
човек. Вижте само екипа му: с 
него са от години. Той е лоялен 
и достоен. Това е важното за 
всички ни.”

Мерил Стрийп е по-интимна: 
„Обичам го.”

Това го повтаря и Хилари 
Суонк от „Момиче за милион 
долара”, също и Рене Русо от 
„Под прицел”, Уанда де Хесус и 
Анжелика Хюстън от „Кръв” и 
Марша Гей Хардън от „Реката 
на тайните”. Истууд винаги е 
взимал жените във филмите си с 
конкретна причина и не е гледал 
на тях като на украшения.

Той е семеен човек в смисъл 
на гигантска главоблъсканица: 
има седем деца от пет различни 

жени. През 2017-а най-голямата, 
Кимбър, е на петдесет и три, 
а най-малката, Морган, е на 
двайсет и една. Почти всички са 
откровени и с тях е лесно да се 
разговаря. Клинт е патриарх на 
едно необичайно, но всъщност 
много щастливо семейство.

Истууд не е звездна корпора-
ция, а рядък бизнесмен индивиду-
алист, който е наясно с баланса 
между бокс офиса и почтеност-
та, професионализма и личното 
пространство, а най-вече разбира 
лоялността. Такъв е от теле-
визионните серии Rawhide от 
петдесетте години на миналия 
век. Работи от десетилетия 
с все същите хора и обяснява: 
„Запознати са с термините ми.” 
Освен това всички познават 
Клинт. И това е толкова 
удобно, когато човек пожелае да 
разкрие истинската история на 
една жива легенда...

Поздрави за всички, Дъглас 
Томпсън”

Преводач е Весела Ангелова.

Клинт Истууд
Дъглас Томпсън

изд. “Премиум букс”
252 стр. + 16 цв., 19 лв.

Всички се възхищаваме на 
хората, които успяват да 

предложат най-добрите идеи, 
да реагират най-адекватно в 
трудна ситуация, да вземат 
бързо решение и да решат 
важен проблем без колебание. 
Понякога дори им завиждаме. 
Дали тези хора знаят нещо 
неизвестно за нас, останалите? 
Определено да. Те спазват Прави-
лата на мисленето.

Именно тези правила ще ви 
помогнат да откриете нови 
решения, да избегнете досадни 
грешки, да поддържате мозъка си 
активен, да сте по-креативни 
и да живеете по-здравословно и 
спокойно.
✓ Стресът е въпрос на избор.
✓ Вземайте по-малко решения.
✓ Осигурете храна на ума си.
✓  Наслаждавайте се на грешки-

те си.
✓  Съжалението е загуба на 

енергия.
Сто правила за един по-

щастлив и пълноценен живот. 
Те, разбира се, не са задължител-

Най-добрата

Правилата  
на мисленето

Ричард Темплар
изд. “Обсидиан”
232 стр., 17 лв.

Хари Хуле отново неудър-
жимо се е устремил към 

дъното и изглежда няма какво 
да спре пътя му надолу. Ракел 
– единствената жена, която 
е обичал – окончателно го е 
изгонила от къщи. Получил е 
шанс да се върне сред силите на 
реда, но от Отдела за борба с 
насилието му поверяват само 
съвсем елементарни, стари 
случаи. А в същото време, 
след повече от десетгодишен 
престой в затвора, по улиците 
на свобода се разхожда Свайн 
Фине – истинско страшили-
ще, сериен изнасилвач и убиец, 
първият престъпник, когото 
Хари е тикнал зад решетките в 
следователската си кариера. Ин-
спекторът е убеден, че Фине е 
все така опасен и в готовност 
да продължи започнатото.

Събуждайки се с тежък 
махмурлук след поредната 
пиянска нощ, Хари Хуле не помни 
нищо, но ръцете и дрехите му 
са окървавени. Безпогрешната 
интуиция му подсказва, че мра-
кът тепърва ще се сгъстява и 
пред него ще се разгърне кошмар 
отвъд всяко въображение...

Нож
Ю Несбьо
изд. “Емас” 
612 стр., 24 лв.

ни, но какво пречи поне да ги 
прочетете? Ще опознаете себе 
си и съвсем скоро ще усетите 
промяната в собствения си 
начин на мислене.

Преводач е Милко Стоиме-
нов.

„Може да се каже, че „Нож“ е 
най-добрата книга от и без това 
изключителната поредица на 
Ю Несбьо. Моралните дилеми 
ще ви напомнят Достоевски, 
изненадите ще ви спрат дъха, 
диалозите ще ви разсмеят, а 
напрежението е безспирно.“

Уолстрийт Джърнъл

Истинската история  
на една жива легенда

100 правила за  
по-щастлив живот
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SPQR (Senatus Populus Que 
Romanus) или Сенатът и 

римският народ е мотото 
на град Рим и квинтесенция 
на Римската държава. Еднои-
менната книга на Мери Биърд 
ни помaгa да се докоснем до 
цивилизация, която не само e 
оказала огромно влияние върху 
западната култура и политика, 
но е оформила възгледите ни за 
света и нашето място в него.

SPQR e поглед към история-
та на Рим, представена от един 
от най-известните съвременни 
познавачи на Античността. 
Мери Биърд е виден специалист 
по класически цивилизации във 
Великобритания, преподавател 
по антична литература в Кейм-
бридж и Кралската академия 
по изкуствата, редактор по 
класическа литература в Таймс, 
а също е и сценарист и водещ 
в няколко филма на Би Би Си за 
Античността. 

Книгата ґ е необикновена 
смесица от задълбочени позна-
ния и отличен стил на писане. 
Показва духа на времето, рови 
се в спорните въпроси, поставя 
под съмнение клишетата, прави 
всичко възможно да изследва 
какъв е бил всъщност реалният 
живот в Древен Рим, понякога 
в разрез с образа, който ни 
представя традиционната 
историческа наука. 

SPQR описва възхода на 
Рим от малко и незначително 
селище в Централна Италия до 
столица на една от най-мощни-
те империи. Разказва как рим-
ляните са възприемали себе си 
и постиженията си и защо те 

са важни за нас и до днес. Като 
покрива период от повече от 
1000 години и хвърля светлина 
върху основите на римската 
цивилизация, книгата изследва 
демокрацията, миграцията, 
религиозните противоречия 
и социалната гъвкавост, пред-
ставяйки ги в контекста на 
империята. Не са пропуснати 
и митовете и историите на 
Древен Рим, както и темите за 
гражданството, сигурността 
и правата на човека – въпроси, 
актуални и в наши дни. 

Невероятната ерудиция на 
авторката е очевидна, но SPQR 
не е тежко академично четиво, 
а приятно и много информа-
тивно пътешествие в света  
на древните римляни.

Как да привличаме 
парите
Джоузеф Мърфи
изд.: Кибеа
брой стр.: 80
цена: 12.00 лв.

Мисълта. Магия  
на богатството
Джоузеф Мърфи
изд.: Кибеа
брой стр.: 326
цена: 15.00 лв.

Когато се борим  
със себе си
Рюдигер Далке
изд.: Хермес
брой стр.: 400
цена: 17.95 лв.

Как да общуваме  
на работното място
Лейл Лоундз
изд.: Хермес
брой стр.: 288
цена: 15.95 лв.

Пътешествие  
като на кино
Андрю Маккарти,  
Дон Джордж
изд.: Вакон
брой стр.: 264
цена: 20.00 лв.

Азбука на 
капитализма
Вивек Чибер
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 128
цена: 10.00 лв.

Код диабет
Д-р Джейсън Фънг
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 288
цена: 17.00 лв

Наръчник за 
здравословен живот +
73 неустоими 
здравословни рецепти
Биляна Йотовска
изд.: ОЗ books
брой стр.: 240
цена: 32.00 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Париж, 1895 г. Алфред Драй-
фус, млад еврейски офицер, 

току-що обвинен в предател-
ство, е осъден на доживотен 
затвор на Дяволския остров 
и е разжалван публично пред 
огромна тълпа. Сред свидете-
лите на унижението му е и 
Жорж Пикар, амбициозният и 
интелигентен наскоро повишен 
началник на един от отделите 
на контраразузнаването, който 
е намерил „доказателствата”, 
че Драйфус е шпионирал в полза 
на Германия. Първоначално Пи-
кар е твърдо убеден във вината 
на Драйфус, но скоро 
след като младият 
евреин се озовава в 
изолирания си затвор, 
Пикар се натъква на 
информация, която го 
кара да заподозре, че 
във френската армия 
все още има шпионин. 
Уликите за тази злостна 
измама се натрупват и 
водят неумолимо към 
най-висшите етажи на 
властта. Пикар е прину-
ден да се усъмни не само 
в делото срещу 
Драйфус, но 
и в най-сък-
ровените 

си убеждения за родината и за 
самия себе си.

Вдъхвайки живот на сканда-
ла, който привлече вниманието 
на целия свят в навечерието на 
двайсети век, Робърт Харис ни 
разказва една история, която 
звучи изумително актуално 
и днес – история за лов на 
вещици, тайни трибунали, 
неуправляеми разузнавателни 
агенции, съдбата на доносници – 
поднесена с дълбок драматизъм 
и изключително майсторство, 
което е отличителен белег на 
всичките му бестселъри.

SPQR. История на Древния Рим
Мери Биърд
изд. “Изток-Запад”
480 стр., 29,90 лв./34,90 лв.  
(мека/тв. корица)

В света на 
древните римляни

Лов на вещици, 
актуален и днес

Офицер и шпионин
Робърт Харис
изд. “Колибри”
520 стр., 20 лв.
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„След публикуването на 
третата ми книга гос-

тувах на сенсей Ангел Констан-
тинов, създател на школата по 
карате към МВР, и разговаряхме 
за основните проблеми на 
бойните изкуства (БИ) у нас. 
По негови наблюдения в начал-
ния етап на въвеждането на 
японските, корейските и други 
БИ практикуващите у нас, а 
и самите чужди инструктори 
са акцентирали на бойно-при-
ложните и състезателните 
им аспекти. Инструкторите 
са премълчавали, а може би и 
в повечето случаи не са знаели 
методите за възстановяване. 
От своя страна аз, като се 
учих и наблюдавах през години-
те по-старите ни поколения 
от майстори по БИ в Бълга-
рия, забелязах, че с възрастта 
почти всички развиват някакви 
здравословни проблеми. Уж 
практикувахме и тренирахме, за 
да станем бързи, смели, сръчни, 
непобедими и дори безсмъртни, 
но неумолимият враг на воина – 
старостта си казваше думата. 
Освен при нашите майстори 
аз успоредно се учех и при 
европейски, японски, корейски, 
американски, китайски и др. За-
белязах, че някои от тях освен 
бойни техники практикуват 
и други дисциплини: дза дзен, 
мисоги, ки дишане, котота-
ма, чигун, мантри и т.н. В 

предишните си три книги пиша 
основно за БИ. В настоящата, 
„Вътрешни аспекти на бойни-
те изкуства – чигун и лечебни 
практики”, пиша за две долни 
(вътрешни) нива в практиката: 
1. Усъвършенстване; 2. Норма-
лизация. Това са нива в практи-
ката, при които човекът и све-
тът са в хармония. Трябва да се 
навлезе в естественото русло 
на движението на нещата. На 
Изток го наричат да тръгнеш 
по „Пътя”. Целта е да развиеш 
себе си и да се изявиш правил-
но. Всяка завършена система 
за усъвършенстване на човека 
най-грубо може да се раздели на 
три нива: физика, енергетика 
и психика. Най-важното е 
средното ниво – енергетиката, 
и то най-пълно и в дълбочина 
е разработено в китайската 
система чигун.

Когато попитали известния 
китайски грандмайстор по ба-
гуа и удан-цюан, Люй Дзъйдзян 
(118 г.), как е постигнал своето 
необикновено дълголетие, 
той отговорил, че всичко е в 
правилния баланс на движение 
и покой; движението, това е 
тренировката и шлифоване 
на бойните умения, а покоят, 
това е „вътрешната работа”, 
която включва чигун и меди-
тация. Той им цитирал един 
постулат от у-шу, който гласи: 
„Ако на младини практикувате 

само цюана (бокса, бойното 
изкуство) без гун (чигун), то 
на старини ще бъдете амор-
тизирани и изхабени – негодни 
за нищо!”. В чигун има общи 
комплекси упражнения за здраве 
и психофизическо възстано-
вяване, а също така и специа-

лизирани – при определени 
заболявания.

Практикувайки успоредно 
БИ и чигун, младите хора у 
нас ще пестят не само енергия 
и травми, а и ще тръгнат по 
Пътя. 

инж. Добромир Друмев, д-р”

Разбери себе си!

Вътрешни аспекти 
на бойните изкуства 
- чигун и лечебни 
практики
Добромир Друмев
изд. “Локус”
стр.: 272 стр., 18 лв. 

Мануела Драганова е визио-
нер, романтик, бизнес-

дама, автор, международен 
коуч и запален голфър. 
Романът ґ „Ana’s 
Way”, вдъхновен от 
истинскисъбития, 
излиза първо в 
САЩ през 2018 
година под 
редакцията на 
Даниел Бъргес, ра-
ботил със Стивън Кинг 
и помогнал на мнозина писатели да 
стигнат до челни позиции в класация-
та на New York Times. Романът попада 
на страниците на Publisher’s Weekly 
и привлича вниманието на The US 
Review of Books и Pacific Book Review, 
които удостояват „Ana’s Way” със 
звезда за книга с особени качества. 

Историята на  
една изключителна жена

Ана
Мануела Драганова
изд. “Сиела”
332 стр., 17,90 лв.

„Това е историята на една 
фина жена, която – заради 
дъщеря си и себе си – трябва 
да поеме ролята на мъжа в 
тъмните години на прехода. 
Смела, комбинативна и 
съблазнителна, с вирната 
брадичка, тя посреща всички 
предизвикателства на това 
объркано, но адски интересно 
време. И побеждава.“

Захари Карабашлиев

„Действието е завладяващо, 
а писането е ясно и красиво. 
Героите ще напуснат 
страниците и ще ви станат 
близки. Пътуването на Ана 
ще промени собствения ви 
светоглед. Препоръчвам тази 
книга – просто се отпуснете 
и се насладете.“

Арън Уошингтън,  
Pacific Book Review
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Замислен като продължение 
на „Под игото”, романът 

„Нова земя” излиза през 1896 г. 
и е първи опит в литерату-
рата ни за епичен обхват на 
следосвобожденската реалност. 
Иван Вазов създава пъстра 
картина на нашата „нова земя”: 

Вечният Вазов

Нова земя
Иван Вазов
изд. “Кръг”
616 стр., 16 лв.

Любов. Драма. Корона. Дълг.
Това е историята на аме-

риканското кралско семейство.
Те са великолепни и ужасно 

известни. Те са туптящото 
сърце на най-вълнуващия кралски 
двор в света. Но зад паравана от 
пищни балове, елегантни рокли 
и привидно перфектни публични 
персони се спотайват скандални 
тайни. В света на този кралски 
разкош четири млади жени ла-
вират между забранени романси, 
клюки и интриги, защото на 
карта е заложен целият им свят.

Бившият федерален агент 
Крис Вос ни предлага 

изпитан подход за преговаря-
не в ситуации с висок залог, 
независимо дали преговорите 
се водят в заседателната зала, 
или в собствения ни дом. В 
„Без компромис?” той споделя 
опита си на преговарящ с прес-
тъпници, крадци и терористи. 
Достигайки най-високия връх 
в кариерното си развитие, 
Вос става главен преговарящ 
на ФБР при международни от-
вличания. Залозите в подобни 
случаи са наистина високи – от 
успеха на преговорите зависят 
човешки животи. Ето защо в 
тях няма място за грешки.

Преговарящите във ФБР 
се запознават с последните 
постижения в областта на 
психологията, вербалната и 
невербална комуникация. В на-
чалото разчитат на техники 
за преговаряне, преподавани в 

най-добрите университети, 
но откриват, че принципите, 
утвърдени от академичната 
общност, не важат в екстрем-
ни условия. Идеята, че целта 
на преговорите е взаимноизгод-
ният компромис, се оказва не 
просто невалидна, а направо 
пагубна в критични ситуации. 
Защо?

Ами просто е. На теория 
хората може и да се ръково-
дят от разумни доводи, но 
в живота логиката рядко е 
решаваща. В екстремни ситуа-
ции емоциите блокират разума. 
Тогава нивото на стреса и 
съответно на адреналина рязко 
се повишават и включват 
защитния механизъм: бий се 
или бягай. Ето защо, ако искаме 
да проведем конструктивен 
разговор, първо трябва да успо-
коим страховете на опонента 
си, да му внушим доверие и да 
демонстрираме готовност да 
го изслушаме. 

Практическото ръковод-
ство на Крис Вос предлага 
девет ефективни принципа 
– разузнавателни тактики и 
стратегии, които ще ни по-
могнат да бъдем по-убедителни 
както в професионален, така 
и в личен план. И тъй като 
животът е серия от прегово-
ри, със сигурност е добре да се 
въоръжим с точните инстру-
менти, за да постигнем успех 
във всяка една ситуация.

Животът е серия 
от преговори

Без компромис?
Крис Вос
изд. “Изток-Запад”
288 стр., 18 лв.

изобразява многопластово и 
аналитично бита, психологията 
и обществено-политическите 
идеи на първото интелигентско 
поколение свободни българи, към 
което се числи и главният герой 
в книгата, Найден Стремски. 
Чрез неговите думи авторът 
отправя апел към сънародници-
те си, актуален и днес:

„На България трябват сега 
мозъци с трезви мисли, глави, 
пълни с положителни знания; 
трябват наставници, които да 
възпитават младото поколение 
в човещина, да му образуват 
характер; трябват мъдри 
мислители, които да ръководят 
умовете към доброто и към 
напредъка! Какво не трябва? 
Трябват сили, знания, куражи, 
самоотвержености, които да 
градят, създават, оживотворя-
ват – не да разстройват. Трябва 
да се въцари великата любов към 
труда. Трудът, който да покрие 
със златни ниви нашите безко-
нечни изоставени полета, да 
раззелени с гора нашата оголена 
земя.”

Американски  
принцеси

Ейдриън Маккинти
изд. “Егмонт” 

416 стр., 14,90 лв.

Зад паравана

В един от неприветливите 
квартали на Лондон Анри 

Лашапел обучава внучка си и 
нейния кон да предизвикват 
гравитацията, както той са-
мият е правил преди петдесет 
години. Неговата мечта е Сара 
да постъпи в елитна френска 
академия за езда и да получи шанс 
за по-добър живот.

Но се случва нещастие и че-
тиринайсетгодишното момиче 

трябва да се справя само.
Междувременно животът 

на Наташа Маколи се обърква 
стремглаво. Доскоро уважаван 
адвокат, сега професионалната 
ґ преценка е поставена под 
въпрос. Налага ґ се да дели дома 
си с чаровния си бивш съпруг. 
А новият ґ приятел се оказва 
поредното разочарование.

Когато пътищата им се 
преплитат, Наташа решава да 

вземе момичето под крилото 
си. Но тя не знае, че Сара крие 
тайна, която ще промени съдба-
та и на двете.

Преводът е на Илвана 
Гарабедян.

Тайна, променяща съдби

Повелителката на конете
Джоджо Мойс

изд. “Хермес”
496 стр., 17,95 лв.
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Излекуване  
без усилие
Д-р Джоузеф 
Меркола
изд.: Анхира
брой стр.: 336
цена: 16.00 лв.

Косе Босе
Ран Босилек
изд.: Миранда
брой стр.: 128
цена: 19.95 лв.

Енциклопедия за 
гении! Факти и тестове 
за раздвижване  
на мозъка
Колектив
изд.: Книгомания
брой стр.: 192
цена: 25.90 лв.

Новата футболна 
треньорка
Доминик Демерс
изд.: Прозорче
брой стр.: 86
цена: 7.90 лв.

Честър
Аяно Имаи
изд.: Лабиринт
брой стр.: 24
цена: 16.90 лв.

Приключенията  
на Лиско в гората
Борис Априлов
изд.: Ракета
брой стр.: 152
цена: 26.90 лв.

Бягство от 
библиотеката  
на господин 
Лимончело
Крис Грабенстайн
изд.: Сиела
брой стр.: 280
цена: 16.90 лв.

 
Един ден в музея  
на космоса
Том Адамс; Джош Люис
изд.: Фют
брой стр.: 14
цена: 22.00 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Казват, че всеки човек – малък или 
голям, се нуждае от поне четири пре-

гръдки на ден. А какво ще кажете за 16? 
Толкова са нежните и обичливи приказки, 
събрани в новата книга „Обичам те!”. И 
всяка от тях е като топла прегръдка, 
дарена от мама и тате, баба и дядо на 
техните деца и внуци, които вървят 
по петите им и искат приказки – още и 
още, от сутрин до вечер.

Както всички деца, котето, катери-
чето и гъсочето се чувстват сигурни и 
защитени край мама. Щом тя е наблизо, 
всичко се нарежда. И след всяко премеж-
дие те се сгушват в нея и прошепват: 
Обичам те, мамо!

Татковците умеят да вършат толко-
ва много неща! Те са умни, силни и смели 
и винаги знаят интересни игри. Мечето, 
бобърчето и еленчето са щастливи и 
горди със своите бащи и преди да заспят 
се гушват в тях и тихо прошепват: 
Обичам те, татко!

Бабите и дядовците играят със 
своите внучета, учат ги и ги успокоя-
ват, когато е нужно. Показват им нови 

неща и винаги им разказват интересни 
приказки! А внучетата се сгушват в тях 
и тихо прошепват: Обичам те, бабо! 
Обичам те, дядо!

Великолепните илюстрации на 
известния италиански художник Марко 
Кампанела създават неповторима ат-
мосфера – нежни и топли, те повеждат 
децата в едно неповторимо пътешест-
вие, изпълнено с уют и любов. Страница 
след страница малките сладури над 3 
години ще откриват не само героите от 
приказките, но и доброто в света и в 
себе си.

Гушнете детето, разгърнете книгата 
и се наслаждавайте.

Приказки за гушкане

Външният му вид, както и животът му, 
омайват и интригуват. Карл Лагерфелд, 

Кайзерът на модните подиуми, кръстникът на 
модата винаги се е криел зад маски. В момента, 
когато мислим, че сме схванали същността 
на тайната му, тя става още по-неразгадаема. 
Самият той го признава: „Искам да съм като 
привидение, което се появява и изчезва.” Но 
кой се крие зад най-прочутите в света тъмни 
очила? Какви са историята и миналото на 
този мъж, който винаги е искал да живее само в 
настоящето?

Лоран Ален-Карон се е срещал с тези, които 
са го наричали „сянката”. С очевидците на живо-
та му. С хората, които са пожелали да говорят 
и да очертаят учудващия път на едно германско 
дете, за което Париж е бил мечта и амбиция 
– и е станал сбъдната мечта и осъществена 
амбиция.

Живот  
зад маски

МАРКО КАМПАНЕЛА е италиански 
илюстратор, художник и скулптор. 
Роден е през 1971 г. в Бари, Италия. 
Книги с негови илюстрации са преве-
дени на повече от 30 езика в цял свят 
– от Южна Африка, до САЩ и Хонконг.

ЗА АВТОРА

Обичам те!
изд. “Фют”
132 стр., 16,90 лв.

Мистерията  
Лагерфелд
Лоран Ален-Карон
изд. “Колибри”
192 стр., 16 лв.






