
LIR
A.BG

Б
ЕЗ

П
Л

АТ
Н

О
 М

ЕС
Е

Ч
Н

О
 С

П
И

С
А

Н
И

Е Четенето 
е опасно за 
вашето здраве

стр. 19

www.helikon.bg ISSN-1312-4161

ПРОДЪЛЖЕНИЕТО
НА “МАЛКИ ЖЕНИ”

С ДРУГ
ПОГЛЕД

ПУЛСЪТ Н
А 

ЛИТЕРАТУРНИЯ 

ЖИВОТ

НОЕМВРИ 2019, ГОДИНА XVI, БРОЙ 178

Ново издание 

с обновен превод!

Антъни Бърджес:
Днес вече за
всички е ясно,
че “Одисей” е
най-великият 
роман на
столетието.





БЛАГОЕВГРАД 
ул. „Васил Левски“ № 1, 
тел: 02 4604068, helikon.blagrad@gmail.com
БОРОВЕЦ
тел. 02 4604059, borovets@helikon.bg
БУРГАС 
пл. „Тройката“ № 4, 
тел. 02 4604083, burgas@helikon.bg 
ВАРНА 
бул. „Княз Борис I“ № 17, 
тел. 02 4604049, helikon.varna@gmail.com
ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ул. „Васил Левски“ № 17, 
тел: 02 4604070, helikon.vtarnovo@gmail.com 
ВРАЦА 
ул. „Никола Войводов“ № 18, 
тел: 02 460 40 92, helikon.vratsa@gmail.com
ГАБРОВО 
ул. „Генерал Радецки“ № 28
тел. 02 4604086, helikon.gabrovo@gmail.com
ГОРНА ОРЯХОВИЦА 
пл. „Георги Измирлиев“ №3
тел. 02 4604018, helikon.goriahovitsa@gmail.com
ДОБРИЧ 
ул. „25 септември“ № 34, 
тел: 02 4604065, helikon.dobrich@gmail.com 
КЪРДЖАЛИ 
бул. „България“ № 58, 
тел: 02 4604057, helikon.kardzhali@gmail.com
КЮСТЕНДИЛ 
ул. „Демокрация“ № 33, 
тел: 02 4604069, helikon.kiust@gmail.com
ПАЗАРДЖИК
ул. „Втори януари“ № 2,
тел. 02 4604089, helikon.pazardzik@gmail.com
ПЛЕВЕН 
ул. „Васил Левски“ 161, 
тел: 02 4604058, helikon.pleven@gmail.com
ПЛОВДИВ 
ул. „Райко Даскалов“ № 13, 
тел: 02 4604064, plovdiv@helikon.bg 
ПЛОВДИВ - ЦЕНТЪР 
ул. „Княз Александър Батенберг“ № 29, 
тел. 02 4604074, plovdiv2@helikon.bg 
РАЗГРАД 
бул. „България“ № 9, 
тел: 02 4604048, helikon.razgrad@gmail.com 
РУСЕ 
ул. „Александровска“ № 50, 
тел: 02 4604071, helikon.ruse@gmail.com 
СЛИВЕН 
ул. „Цар Освободител“ № 28
тел. 02 4604079, helikon.sliven@gmail.com 
СОФИЯ - ВИТОША 
бул. „Патриарх Евтимий“ № 68, 
тел: 02 4604060, 02 4604061, 
bigbookshop@helikon.bg 
СОФИЯ - СЛАВЕЙКОВ
пл. „Славейков“ № 1, 
тел: 02 4604067, slaveykov1@helikon.bg 
СОФИЯ - СЪБОРНА 
ул. „Съборна“ № 5, 
тел: 02 4604087, saborna@helikon.bg
СОФИЯ - ШИШМАН 
ул. „Цар Иван Шишман“ 27Б, 
тел: 02 4604082, shishman@helikon.bg
СТАРА ЗАГОРА 
ул. „Цар Симеон Велики“ № 100, 
тел: 02 4604066, helikon.stz@gmail.com
ТЪРГОВИЩЕ 
ул. „Васил Левски“ № 9, 
тел: 02 4604039, helikon.targovishte@gmail.com 
ХАСКОВО 
ул. „Отец Паисий“ № 14, 
тел: 02 4604038, helikon.haskovo@gmail.com
ШУМЕН 
бул. „Славянски“ № 88, 
тел: 02 4604072, helikon.shumen@gmail.com
ЯМБОЛ
ул. „Търговска“ 29
тел: 02 4604046, helikon.yambol@gmail.com
СОФИЯ - ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР
с. Казичене, ул. „Индустриална“, 
тел. 02 4604051, 53, 54, helikonsklad@helikon.bg 
ЦЕНТЪР ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ 
ТЕЛ. 02 4604081
E-MAIL: SERVICE@HELIKON.BG

helikon.bg

Половин век съм редовен 
пациент на залите за 

щанги и силов трибой. Пред 
очите ми са се изнизали хиля-
ди младежи, с които заедно 
сме лели пот, помпали мускули 
и поставяли всякакви лични и 
публични рекорди. Споделяли 
сме си много неща, защото 
дългогодишното общува-
не сприятелява. Свестни 
момчета, на които можеш да 
разчиташ. Благодарен съм и 
на тях, и на спортния си хъс, 
защото са ми давали сила и 
опора през различни и нелеки 
житейски перипетии. 

Една значителна част 
от тях от 30 години насам 
работеха и работят като ох-
ранители. Това са си избрали.  
Помагат на образованието 
си, или издържат семейства с 
деца. За тия, които познавам, 
не съм чул да са се набърквали в 
някакви простотии, с изклю-
чение на един преди години, 
когото го гръмнаха в центъра 
на София. Ясно е, че в средите 
им има и кретени. Но тях 
къде ли ги няма.

Казвам това заради друго. 
Порових се, за да разбера колко 
народ е зает в България с охра-
нителна дейност. И паднах: 
над 130 хиляди души. Като 
елиминира човек нежния пол, 
децата, старците, инвали-

дите и индийците, от 15-20 
българи един е зает с тази 
съзидателна дейност. Да, едни 
охраняват сгради, други – фир-
ми, трети са телохранители 
и така нататък. Но тъй или 
иначе работата им е да пазят. 
По това спор няма.

Периодично слушам как са-
мовлюбени костюмари/арки 
убеждават нас и чуждестран-
ните инвеститори какъв рай 
е тук, колко благоприятен 
е климатът за бизнес, какви 
чудесни условия за живот 
и работа предлага нашата 
страна. Като от само себе 
си се разбира, че заслугата 
е тяхна, защото добре ни 
управляват.

Е, може ли някой от тях 
да ми отговори защо тогава 
има толкова много охрани-
тели. Не стигат ли 50-те 
хиляди от МВР? Не стигат 
ли съдът, прокуратурата, 
армията, след като климатът 
е толкова спокоен и безопа-
сен? Тук да не би да се води 
някаква гражданска война, за 
която не сме чули, или пък ври 
от престъпници, та толкова 
народ е зает да охранява 
едно или друго? Толкова ли 
много са тези, които искат 
да посегнат на чуждото или 
общото, та е нужна такава 
огромна армия от пазачи? И 
въпреки това – ежедневни 
кражби, обири, пребивания на 
възрастни хора, опожарявания 
и подобни идиотизми. Нещо 
не се връзва с благодатния 
трудов климат.

Ами тия, охранените, те 
от кого се пазят и защо? Нали 
са честни бизнесмени, нали 

дават работа на десетки, 
на стотици хиляди наши съна-
родници? От тях ли се стра-
хуват? И какви толкова ценни 
вещи кътат в палатите си, 
че да са опасани, освен с де-
сетки охранители, и с високи 
зидове, камери и бодлива тел? 
Може би съхраняват редки 
библиофилски екземпляри от 
стари книги, за да ги запазят 
за поколенията? Затова ли им 
треперят толкова?

Пълен цирк! Те едно 
плещят, ние друго виждаме. 
Смятат ни за слабоумни. И 
не им дреме. Недотепляците 
ни лъжат, ние пак ги избираме. 
Май наистина сме слабоумни.

В своята „Видрица” поп 
Минчо Кънчев разказва как 
преди два века в неговия край 
се появяват хайдутите. 
Тръгват от нищо, с едната 
гола обида и с по един нож, 
после се сдобиват с пищови и 
ятагани, препасват силяхи и 
започват да раздават право-
съдие. Врагът са турските де-
рибеи или някой потурчил се 
компатриот, но реакцията е 
безмилостна. А пък за закрила-
та си на овчарите не вземат 
много – печени агнета и ярета 
и чат-пат някоя жълтица. Все 
пак данък спокойствие е това.  

Тия дни слушам в новини-
те за поредната охранителна 
фирма, членове на която са 
арестувани за изнудвания, 
заплахи и физическа разправа с 
клиенти, които отказвали да 
дават печени агнета и ярета. 
Скръндзи!  

Това е, драги овчари, днеш-
на България. 

Немръднала!

Охранители и охранени

ИВАН ГОЛЕВ
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ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Живот в скалите
Мария Лалева
Книгомания 

Нова земя
Иван Вазов
Кръг

Повелителката  
на конете 
Джоджо Мойс
Хермес

Нарисуваната целувка
Елизабет Хики
Кръг

Пророкът
Халил Джубран
Хеликон

Къща отвъд света
Георги Данаилов
Хеликон

Лейди Гергана
Цветелина Цветкова
Пощенска кутия  
за приказки

Нож
Ю Несбьо
Емас

158 удара в минута
Димитър Калбуров
Пощенска кутия  
за приказки

Татуировчикът  
на Аушвиц
Хедър Морис
Рива

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1500 
лв.

1200 
лв.

2400 
лв.

1500 
лв.

1690 
лв.

1995 
лв.

695 
лв.

1600 
лв.

1795 
лв.

1600 
лв.

Топ мистериите  
на България
Слави Панайотов
Оз books

Да прецакаш дявола
Наполеон Хил
AMG Publishing

Скрити истини за 
Втората световна война 
Марк Солонин
Прозорец

Този живот е за смелите
Веселина Томова
Факел

Изкуството на войната
Сун Дзъ
Хеликон

Дъното на басейна
Анди Андрюс
Skyprint

Пътешествие по  
Източна Европа
Габриел Гарсия Маркес
Лъчезар Минчев

Как да общуваме на 
работното място
Лейл Лоундз
Хермес

3

4

5

6

7

8

9

10

1899 
лв.

1495 
лв.

1500 
лв.

2500 
лв.

695 
лв.

1495 
лв.

1800 
лв.

1595 
лв.

Къде си, идеална 
половинке?

Всички сме чували, че някъде 

по света има идеалния за нас чо-

век – перфектната ни половинка. 

А какво би станало, когато  чис-

то научно се установи, че уни-

калното ни ДНК самї я намира? 

Ние само трябва да дадем проба, 

а компанията „ДНК съвпадение“ 

я пуска в базата си данни и... 

готово! Имаме връзка с човек на 

другия край на света, щастливо 

сгоден и с големи планове за 

живота си. Или правим контакт 

с идеалния партньор точно преди 

да се предаде на смъртонос-

ната болест. Или пък, въпреки 

напрегнатата ни детективска 

професия, намираме време за 

ДНК съвпадението си, което се 

оказва виновно за настояще-

то ни разследване. А какво би 

станало, ако партньорът за нас 

е от същия пол, въпреки, че сме 

наясно с ориентацията си? Или 

когато разберем, че съпругата 

на най-добрия ни приятел е верни-

ят човек и преди да се усетим, 

сме създали наследник? Какво 

става ли?! Пърхащи пеперуди в 

стомаха, хиляди експлозии в ума, 

абсолютна убеденост, че сме 

готови да обърнем съдбата си, 

независимо от последствията! 

А възможно ли е всичко това да е 

грешка? Възможно ли е да лъжем 

сами себе си, заради изконните 

си желания да бъдем щастливи? 

Ще се опитваме ли да залепим 

остатъците от живота си, или 

ще продължим да вярваме, че 

някъде там ни чака перфектната 

половинка?

РАЛИЦА МАРКОВА, 
ХЕЛИКОН ВИТОША

К Н И Ж А РЯ Т 
ПРЕПОРЪЧВА

НЕХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

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

Тънкото изкуство  
да не ти пука
Марк Менсън
Хермес

1

2
1595 

лв.

1495 
лв.
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ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ

Седемте навика  
на високоефективните 
хора
Стивън Кови
Кибеа

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

Оптимистична теория 
за българския секс
(Ново допълнено издание)
Иво Сиромахов
Сиела

НулаНулаНула
Роберто Савиано
Ера

Излекувай живота си!
Луиз Хей
Кибеа

Синът на Собек.  
Книга от поредицата 
Хрониките на Кейн
Рик Риърдън
Егмонт

Силата на Настоящето
Екхарт Толе
Кибеа

Проницателят
Анди Андрюс
Skyprint

Гениалната приятелка
Елена Феранте
Колибри

Размерът  
има значение 2. 
Наръчникът
Александра Иванова
Millenium 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

800 
лв.

800 
лв.

799 
лв.

1200 
лв.

700 
лв.

199 
лв.

1000 
лв.

1000 
лв.

600 
лв.

1000 
лв.

 
лв.

Ив Далас този път  
е изпреварена

БОРИСЛАВ КУРДОВ, 
ХЕЛИКОН ТЪРГОВИЩЕ

ТИЙН КНИГИ

Органайзерът 3.0 
Станислав Койчев – Стан
Кубар

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

1

10

1990 
лв.

1290 
лв.

6 Тайните на Стефи
Стефани Петкова
Кубар; Егмонт

1490 
лв.

Софийски магьосници 3: 
Вещиците от Витоша
Мартин Колев
Сиела

4

1390 
лв.

Щастливей
Изабел Овчарова
Кубар

5

1490 
лв.

2 Малкият принц
Антоан дьо  
Сент-Екзюпери
Хеликон

499 
лв.

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

лв.

Хари Потър и  
философският камък
Дж. К. Роулинг
Егмонт

7

1990 
лв.

Изпитанията на Аполон 
Кн.4: Гробницата  
на тирана 
Рик Риърдън
Егмонт

8

1490 
лв.

Едно малко нещо
Ерин Уот
Егмонт

9

1490 
лв.

К Н И Ж А РЯ Т 
ПРЕПОРЪЧВА

3

Серията „В смъртта“ на 

Нора Робъртс вече наброява 

близо 50 книги. Най-новата 

от тях „Неблагодарност в 

смъртта“ предлага изненада 

за читателите. За разлика 

от всички досега, в новото 

криминале Робъртс показва и на 

читателя, и на инспектора от 

Нюйоркската полиция Ив Далас 

кой е убиецът и как е извършил 

убийството... Въпреки това 

Далас е силно затруднена да го 

открие, върви на крачка зад него. 

След като убиецът първо убива 

своите родители, започва серия 

от престъпления, от които не е 

защитен никой. В разплитането 

на случая отново е врегнат цели-

ят отдел, ръководен от Далас. 

Естествено на една ръка 

разстояние от нея е съпругът 

є Рурк – най-богатият човек 

на планетата. Ако читателят 

отдели тази нишка от цялата 

серия „В смъртта“ ще може да 

прочете един любовен роман, в 

който Ив и Рурк се разбират от 

половин дума, готвят еднакво 

обичани специалитети в роботи-

зираните си печки и единствено 

те на цялата планета пият 

истинско кафе.

В книгата щъкат и малко 

научно-фантастични елементи 

– андроиди слугуват на хората, а 

колите летят във въздуха. Може 

би те са капката, която кара 

криминалните романи на Нора 

Робъртс да се четат на един дъх 

и едновременно с това да имат 

коренно различни фенове от 

тези, които харесват любовни-

те є поредици.
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БЪЛГАРСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Живот в скалите
Мария Лалева
Книгомания 

Нова земя
Иван Вазов
Кръг

Къща отвъд света
Георги Данаилов
Хеликон

Лейди Гергана 
Цветелина Цветкова
Пощенска кутия  
за приказки

158 удара в минута
Димитър Калбуров
Пощенска кутия  
за приказки

Поразените
Теодора Димова
Сиела

Задругата
Добри Божилов
Лексикон

Живот в скалите
(твърда корица) 
Мария Лалева
Книгомания 

Бабо, разкажи ми  
спомен
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Романът на Ахмед Садауи 
е безспорен шедьовър, а 

багдадският Франкенщайн е 
събирателният образ на едни 
непознат за нас автентичен 
свят от образи, пейзажи и си-
туации, погребан под останки-
те на унищожителната война 
в Ирак.

В историята се преплитат 
съдбите на няколко герои: 
Хади, вехтошар и търговец с 
незаконен бизнес, който започва 
да събира човешки части из 
осените с останки багдадски 
улици, воден от мюсюлманска-
та традиция – покойникът 
да бъде погребан подобаващо, 
Хасиб – охранител на хотел, 
Махмуд – амбициозен журна-
лист и хроникьор на войната 
и старицата Елишва, която 
вдъхва живот на събраното от 
различни човешки части тяло.

От този момент ната-
тък Франкенщайн заживява 
собствен живот в търсене на 
възмездие за отнетите живо-
ти, постепенно превръщайки 
се в бездушна машина за насилие. 
На фона на военните действия, 
ежедневни бомбени атаки и 
хиляди жертви Садауи създава 
една гротескна сага – с много 

чувство за хумор и голяма доза 
ирония, чиято идея е да внуши 
колко безсмислена е войната 
и колко ценен е човешкият 
живот.

„Франкенщайн от Багдад” 
е майсторски композиран, 
дълбокомислен и различен роман. 
Темите, които засяга, са изклю-
чително актуални не само във 
времето на поствоенен Ирак, 
но и в епохата на т.нар. „фал-
шиви новини” и създаването на 
лъжливи образи. 

Преводът е на Емил Ценков.

Награден  
арабски роман

Франкенщайн от Багдад
Ахмед Садауи
изд. “Киви” 
280 стр., 20 лв.

„Дръзка алегория за 
непоносимото насилие.“

New York Times

„Сатиричното жило на 
Садауи е изненадващо и дори 
разтърсващо – шегите, 
които използва, идват 
обгърнати в тъмнина, а 
смехът често те хваща за 
гърлото.“

The Observer
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Енеида
Публий Вергилий 
Марон
изд.: Кръг
брой стр.: 416
цена: 16.00 лв.

Загадката на  
Едуин Друд
Чарлз Дикенс
изд.: Millenium
брой стр.: 300
цена: 19.99 лв.

Елизабет и нейната 
германска градина
Елизабет фон Арним
изд.: Рива
брой стр.: 148
цена: 12.00 лв.

В края на дъгата
Джек Лондон
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 256
цена: 14.00 лв.

Странните 
преживелици на  
един пощальон
Дени Терио
изд.: Лист
брой стр.: 144
цена: 16.00 лв.

Лисица
Дубравка Угрешич
изд.: Колибри
брой стр.: 336
цена: 18.00 лв.

Нормални хора
Сали Руни
изд.: Еднорог
брой стр.: 288
цена: 17.90 лв.

Сладка бобена паста
Дуриан Сукегава
изд.: Колибри
брой стр.: 216
цена: 20.00 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Принц Хари пленява сърцата 
на кралските почитатели 

по цял свят още с най-ранни-
те си публични появи като 
дяволит червенокос малчуган. 
Авторката Кейти Никол – 
хроникьорка на британската 
кралската фамилия – разказва 
увлекателно за своенравния 
принц бунтар, разкрива какво 
е да израснеш като кралска 
особа, отношенията между 
Хари и майка му, проблемни-
те му младежки години и как 
военната служба в Афганистан 
го е вдъхновила да остави свое 
наследство – Invictus Games.

Как общува Хари с членовете 
на семейството си? Кое е тай-
ното му „второ семейство” в 

Ботсвана? Каква е историята 
на предишните му любовни 
увлечения? Защо тъкмо амери-
канската актриса Меган Маркъл 
печели сърцето му?  Отговори-
те на тези и на други въпроси 
дава Кейти Никол в книгата 
„Хари и Меган”.

Преводач е Росица 
Тодорова.

Завладяващ портрет

След успеха на дебютния ´ 
роман „Дом” Камелия Кучер 

подготвя още една изненада за 
почитателите на българската 
литература. „Нощ” е вълнуваща 
история за смелостта и страха, 
за приятелството и цената на 
щастието, за изборите в живота 
и силата на любовта, за предател-
ството и прошката, която даваме 
на другите и на себе си. 

Рим, 1943 г. В жестоките време-
на на войната едно момче с пъстри 
очи търси пътя към едно момиче с 
лунички, в което се влюбва от пръв 
поглед. Виторио копнее да стане 
част от света на Ева. Наблюдава 

книжарницата на баща ´, запленен 
от всичко, което я заобикаля. 
Но една съдбовна нощ прекършва 
невинното им детство и стъпква 
мечтите им. Ева е отведена нада-
леч, а Виторио се чувства безсилен 
пред лицето на съдбата, смъртта и 
жестокостта.

Умбрия, 1991 г. Виторио води 
тих и усамотен живот, докато 
един ден пътя му пресича непознато 
момиче с лунички, което му напомня 
миналото. Избягала от дома си, 
своенравната Лучия е познала болка-
та от загубата също като него. В 
желанието си да ´ помогне, Вито-
рио постепенно разголва душата 
си, връщайки се към спомените си за 
копнежите, отчаянието и любов-
та, озарила живота му. И решава да 
разкаже в книга историята на тази 
любов.

Хари и Меган
Кейти Никол

изд. “Hybrid Books”
264 стр. (+16 цв.), 19 лв.

Историята на една любов

Нощ
Камелия Кучер
изд. “Хермес”
272 стр., 15,95 лв.
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САЙМЪН СИНЕК е известен 
мотивационен и марке-
тингов консултант и един 
от най-популярните TED 
лектори. Представянето му 
пред TED конференция става 
третата най-гледана TED 
лекция на всички времена 
с над 40 милиона гледания. 
Синек е автор на бестселъ-
рите „Лидерите винаги обяд-
ват последни” и „Започни 
със ЗАЩО”, издадени на над 
30 езика.

ЗА АВТОРА

Действието на този световноизвестен роман, излязъл на 2 
февруари 1922 г. в тираж 1000 бройки, се развива в един-един-

ствен ден. Ала нека читателят не се опитва да го прочете за също 
толкова кратко време. Нека му отдели достатъчно внимание и 
страст, за да се наслади на всичките му изказани, недоизказани и 
дори енигматични епизоди и детайли, защото само така ще се 
нареди сред неговите милиони ценители.

Настоящото издание се различава от предишните с това, 
че преводачката Иглика Василева прочете отново превода си 
и прецизира всички онези места в текста, които по 
някаква причина са одраскали окото или слуха ´ към ден 
днешен. Нека това не ви учудва – съвършенството не 
знае граници!

А ето и няколко отзива през годините за „Одисей”:

Най-великият роман на столетието  
в обновено издание

Джеймс Джойс:

Вмъкнал съм тъй много неясноти и 
загадки, че векове наред професорите 
има да спорят какво съм искал да 

кажа, а това е единственият начин да си 
осигуря безсмъртие.

Валери Ларбо:

В литературата името и творбите 
на Джеймс Джойс са онова, което са 
в науката имената и теориите на 

Фройд и Айнщайн. Струва ми се, че дързостта и 
суровостта, с които Джойс описва и представя 
инстинктите, смятани за най-долни в 
човешката природа, му идват от примера на 
великите казуисти от Дружината на Исус... 
От йезуитите Джойс е придобил устремената 
си хладност и липсата на всякакво уважение 
към човека с неговите слабости на плътта...

Езра Паунд:

“Одисей” принадлежи към великата категория 
на романи с облик на соната. В него няма 
нито ред, нито дори половин ред, който да не 

е натоварен с безподобна интелектуална наситеност. 
Това е книга, която всеки истински ценител на 
литературата е длъжен да прочете.

У. Б. Йейтс:

“Одисей” е нещо 
съвсем ново - не 
каквото виждат 

очите, нито каквото 
чуват ушите, а каквото 
бродещата мисъл отразява 
миг подир миг. Джойс със 
сигурност е надхвърлил по 
сила всеки друг романист 
на нашето време.

Антъни Бърджес:

Днес вече за 
всички е ясно, 
че “Одисей” е 

най-великият роман на 
столетието.

Одисей
Джеймс Джойс
изд. “Хеликон”
840 стр., мека корица 29,95 лв., 
твърда корица 39,95 лв.

Целта е да останеш в играта
„Игри като футбола или шахмата имат начало и 

край, играчите са известни, правилата са установе-
ни, целта е ясна. След края им има победители и 
победени. Те се наричат крайни игри.

Безкрайните игри като бизнеса, политика-
та или самия живот протичат безкрайно 
във времето – сменят сe играчите, пра-
вилата – също, финал не съществува. 
Поради тази причина в безкрайните 
игри победители и победени няма. 
Целта е да останеш в играта. 

За да успееш в безкрайната 
игра на бизнеса, трябва да спреш да 
мислиш кой побеждава и кой е най-
добрият, а да започнеш да мислиш 
как да изградиш организация, която да 
е достатъчно силна и здрава, за да остане в 
играта за поколения напред.

Нека да мислим, работим и живеем с мисъл 
за бъдещето, все едно нашият живот няма край. 
Да имаме справедливи каузи, зад които биха застанали и 
много други хора, да изграждаме доверие, да бъдем устойчиви, 
да се учим от достойните си конкуренти.“

Саймън Синек

Безкрайната игра
Саймън Синек
изд. “Кръгозор”
288 стр., 25 лв.

В книгата си Синек дава съвети за бизнеса, 
лидерството, живота, етиката и мора-

ла. Подкрепени са с интересни примери от 
икономиката, науката, политиката: войната 
на САЩ във Виетнам, „битката” между Apple 
и Microsoft, устойчивостта на Victorinox, отго-
ворността на Patagonia, самоотвержеността 
на руския ботаник Н. Вавилов и на неговия екип 
през Втората световна война, причините за 
икономическите кризи и много други. 

Преводач е Камен Велчев.
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Ловецът на цветя 
Дейвид Уайтхаус
изд.: Бард
брой стр.: 256
цена: 16.99 лв.

Съдбовен път 
Кристин Хана
изд.: Ибис
брой стр.: 428
цена: 15.90 лв.

Крадецът  
на целувки
Л. Дж. Шен
изд.: Сиела
брой стр.: 352 
цена: 17.90 лв.

Магазинът за цветя 
на Глори Роуд
Лорън Дентън
изд.: Кръгозор
брой стр.: 350 
цена: 18.00 лв.

Наранени 
Кн.3 от поредицата 
“Ларк Коув”
Девни Пери
изд.: Егмонт
брой стр.:  432
цена: 17.90 лв.

Изоставени
Коуди Макфейдън
изд.: Сиела
брой стр.: 472 
цена: 17.90 лв.

След края
Клеър Макинтош
изд.: Сиела
брой стр.: 408 
цена: 17.00 лв.

Кондора се завръща 
Джеймс Грейди
изд.: Бард
брой стр.: 352
цена: 17.99 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Всъщност не.
Глупостта, оказва се, е 

универсално явление. Всички я 
търпим в ежедневния си жи-
вот. Срещаме високопоставени 
глупаци, невежи идиоти, недо-
дялани простаци, автентични 
тъпаци, войнствени загубеняци, 
самонадеяни малоумници, обра-
зовани имбецили... Няма граници 
за човешката глупост. Нещо по-
вече: всички ние в един или друг 
случай сме постъпвали глупаво. 
Можем обаче да се опитаме да 
дефинираме човешката глупост. 
Може би ако разберем нейната 
природа, по-успешно ще се пре-
борим с нея. Именно 
такава е целта на 
настоящата книга. 

Психолози, 
философи, социо-
лози и писатели ни 
представят своето 
виждане за човешка-
та глупост. Автори 
като Даниъл Канеман, 
Антонио Дамазио, 
Борис Сирюлник, 
Дан Ариели, Хауърд 

Гарднър и много други ще се опи-
тат да отговорят на всички 
въпроси за глупаците: Кои са 
те? Какво става в главите им? 
Не сме ли всички глупави по 
един или друг начин? Може ли 
интелигентният човек също да 
се окаже тъп или да повярва в 
нелепости? 

„Психология на глупостта” 
предлага една аутопсия на глу-
постта във всичките ´ форми. 
Дори да не успее да ни спаси от 
чуждото безумие, може пък да 
ни спаси от собствената ни 
глупост. Така в света ще има 
един глупак по-малко.

Възможен ли е 
свят без глупаци? 

Психология на глупостта 
(Под редакцията на Жан-
Франсоа Мармион)
изд. “Изток-Запад”
320 стр., 20 лв.

„След Бог” е книгата, в коя-
то  Ричард Докинс, 

най-известният 
хуманист 
на планета-
та, разбива 
мита, че 
вярата в кой 
да е от бого-
вете е нужна. 
И показва колко 
смислен, достоен 
и морален може 
да е животът след 
Бог.

Големите въпроси 
намират своя отго-
вор не в религията, 
а в науката. В дванай-
сет кратки, забавни и 
информативни глави До-
кинс описва как животът 
се е развил без създател. 
Той застава открито 
срещу твърдения, които 
векове наред са приемани без 
замисляне или под принудата 
на силата. Вярвате ли в Бог? В 
кой точно? Библията наисти-
на ли е добрата книга? Вярата 
прави ли хората по-добри един 
към друг?

Вглеждайки се отблизо във 
фактите, а не във фантазиите, 
„След Бог” учи да мислим са-
мостоятелно по най-важните 
теми на нашето време.

Библията 
наистина ли е 
добра книга?
Кристофър Хичънс, автор на “Бог не е велик”

Нищо не доказва еволюцията по-добре 
от оцеляването на религиозната вяра. 
Вярата нагледно демонстрира, че 

човекът продължава да е страхливо, недоразвито 
същество, което се ужасява от смъртта и мрака.

След Бог
Ричард Докинс

изд. “Сиела”
280 стр., 17,90 лв.
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Какво би се случило, ако 

рестартираме живота си и 

допуснем, че Средновековието 

е нашето бъдеще, а време-

то, в което живеем сега, за 

хората от 15-и век, се явява 

минало? Такава размяна прави 

Робърт Харис в историчес-

кия трилър „Вторият сън“. 

Заглавието идва от навика на 

хората от прединдустриал-

ната епоха да спят два пъти 

през нощта и един час да са 

будни. 

В книгата на Робърт Харис 

тече разследване за убий-

ството на свещеник, който 

се занимавал с археология 

– препратка към идеята, че и 

в най-мракобесни за християн-

ството години разумът все 

пак е подчинен на вярата. Ан-

глийската провинция, в която 

той е служил, го заклеймяйва 

като еретик, още повече, 

че странните предмети в 

кабинета му – пластмасови 

бутилки, найлонови торбички, 

телефон с изобразена на него 

нахапана ябълка, навяват ми-

сълта за работа с Дявола.

Освен екшън, британският 

писател предлага на чита-

телите тема за размисъл 

относно устройствата, 

които ежедневно използват, 

и боклуците, които оставят 

след себе си. Следващите 

поколения могат да ги вземат 

за артефакти и това не е 

антиутопия. Защото натам, 

накъдето сме тръгнали, един 

срив на днешния високотехно-

логичен свят би бил равнозна-

чен на Апокалипсис. Романът 

описва бита ни при този зло-

вещ план, когато ще бродим с 

фенери, ще яздим коне и само 

любовта между сънищата ще 

ни бъде спасение.

ЛЮДМИЛА ЕЛЕНКОВА 
РАДИО „ХЕЛИКОН“

Миналото като бъдеще

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Парламентьорът 
Фредерик Форсайт
изд.: Бард
брой стр.: 560
цена: 19.99 лв.

Маратон 
Крисчън Камерън
изд.: Бард
брой стр.: 464
цена: 19.99 лв.

Ксенофоб - Кн. 1
Нация
Лев Пучков
изд.: Хермес
брой стр.:  368
цена: 15.95 лв.

Алчни крале
Лий Бардуго
изд.: Егмонт
брой стр.:  640
цена: 24.90 лв.

Погледни звездите
Джо Котърли
изд.: Арт лайн Студиос
брой стр.: 242
цена: 15.00 лв.

Преобърнати 
животи
Рандал Бейкър
изд.: Сиела
брой стр.: 332 
цена: 16.00 лв.

Сладка морска сол. 
Разкази
Борис Априлов
изд.: Ракета
брой стр.: 240
цена: 14.90 лв.

Ноев ковчег  
(луксозно издание)
Йордан Радичков
изд.: Нике
брой стр.: 304
цена: 19.00 лв.

Банкнотата от един  
милион лири стерлинги

Марк Твен
изд. “Хеликон”

248 стр., 8,95 лв.

Неповторимият 
Марк Твен

Марк Твен казва: „Алкохо-
лът може да ти навреди 

само ако стъпиш бос върху 
чашата си.” По същия начин 
и тези две подборки негови 
разкази може да навредят 
някому само ако не ги прочете. 
Не правете тази грешка – 
прочетете ги! И насладата със 
сигурност ще бъде не по-малка, 
отколкото от две-три чаши 
добро вино.

На Марк Твен принадлежи 

и констатацията: „Адам е бил 
щастлив: когато е казвал нещо 
можел е да бъде уверен, че никой 
преди него не го е казал.” В та-
къв случай и самият Твен тряб-
ва да е щастлив в райските 
селения. Защото всеки от раз-
казите му в тези два сборника е 
също така уникален и ненаписан 
от друг. Затова пък смехът и 
забавлението от текстовете 
му се повтарят вече близо 150 
години. Не е зле, нали?  

Откраднатият бял слон
Марк Твен
изд. “Хеликон”
284 стр., 8,95 лв.
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Вълнения
Калин Терзийски
изд.: Лексикон
брой стр.: 250 
цена: 17.99 лв.

Нощ
Камелия Кучер
изд.: Хермес
брой стр.:  272
цена: 15.95 лв.

По дирите на  
Никола Гешев
Андрея Илиев
изд.: Монт
брой стр.: 432
цена: 18.00 лв.

Кацането
Йордан Колев
изд.: Сиела
брой стр.: 272 
цена: 15.00 лв.

Изядената ябълка
Митко Новков
изд.: Жанет-45
брой стр.: 356
цена: 20.00 лв.

Но-Уи
Лидия Димковска
изд.: Колибри
брой стр.: 208
цена: 14.00 лв.

Ще те защитя
Питър Мей
изд.: Колибри
брой стр.: 432
цена: 20.00 лв.

Парижка тайна
Карън Суон
изд.: Сиела
брой стр.: 384 
цена: 17.90 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Любимата на много дами 
Девни Пери ще зарадва 

читателите си с четвърта 
книга от романтичната поре-
дица „ЛАРК КОУВ”.

София Кендрик е в свет-
лините на прожектора и обо-
жава своя начин на живот. Тя 
е най-малкото дете в богата 
нюйоркска фамилия и израства 
като истинска американска 
принцеса. Но след два скан-
дални развода и една грозно 
приключила афера, името ´ 
се срива в очите на общес-
твото. Хората започват 
да я смятат за изкуствена, 
евтина, дори…

Тя остава неразбрана.
София копнее да избяга и да 

бъде оставена на спокойствие. 
Един уикенд в Монтана е 
нещото, от което навярно 
се нуждае. Неочаквано, тя е 
принудена да работи в бар, 
рамо до рамо с Дакота Магий 
– мъж, който не се нуждае от 
нейната помощ. Мъж, който 
е решен да ´ даде няколко 

Проектът „Аз съм българка” 
търси отговор на точно 

този въпрос и събира 40 исто-
рии за смели, умни и достойни 
българки от историята, написа-
ни от Петя Александрова, а 40 
знакови български художнич-
ки нарисуваха портрети 
на тези жени, превръщайки 
изданието в достоен бъл-
гарски аналог на превзелата 
целия свят „Истории за лека 
нощ за момичета бунтарки”.

„Моят избор на героини в 
тази книга робуваше на едно-
единствено условие: да могат 
да служат за пример и вдъхно-
вение на днешните момичета. 
На тези, които са неуверени, 
плашливи, несмели. На тези, 
които лесно се отказват от 
мечтите си, ако срещнат 
препятствие или неодобре-
ние. Които се страхуват от 
обществено порицание, боят се 

да бъдат различни, любознател-
ни, страстни, дръзки... На тези, 
които не смеят да бъдат щаст-
ливи или свободни 
посвоему.”

Три жени. Три преплитащи се 
любовни истории. Един незабравим 

магически град.
За Меган зимното бягство до Прага с 

приятел е шанс да намери вдъхновение за 
предстоящата си фотографска изложба. 
Тя знае колко ценно е приятелството 
и на всяка цена иска да запази 
платоничните си отношения с Оли. 
Дори ако се налага да скрие някои тайни 
от него.

За Хоуп пътуването е приятна 
изненада от новия ´ възлюбен. Но ´ е все 

по-трудно да се наслади на магнетичната 
красота на Прага, заради вината, която 
се опитва да прикрие.

За Софи градът винаги е бил 
вълшебно място. Но този път 
престоят ´ е изпълнен с очакване и 
меланхолия. А историческа Прага е 
точното място за срещи с миналото.

Омагьосани от непреходната зимна 
красота на спиращия дъха град, трите 
жени успяват да се обърнат към себе си, 
да потърсят утеха и да посегнат към 
щастието.

Как да се влюбиш

урока за истинския живот и 
тежката работа. Но София 
също има какво да му покаже – 
например как да се влюбиш.

Неразбрана 
Девни Пери
изд. “Уо”
448 стр., 17,90 лв.

Какво е да си 
българка?

Една година  
и един ден
Изабел Брум
изд. “Ера”
228 стр., 15,99 лв.

Три жени в Прага

Aз съм българка
Петя Александрова

изд. “Сиела”
168 стр., 25 лв.
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През последните 30 години в 
България стана модерно да 

се твърди, че тук нищо не се по-
лучава. България със сигурност 
трябва да се справи с високите 
нива на корупция и битова 
престъпност и да запълни де-
фицитите в здравеопазването, 
образованието и правосъдието.

Наличието на тези проблеми 
обаче не означава, че страната 
не напредва или че тук няма 
почтени, образовани и трудо-
любиви хора, които доприна-
сят за напредъка на страната с 
ежедневни действия.

Именно такива хора пред-
ставя Даниел Пенев в „Хората, 
които променят България. 
Вдъхновение в 30 истории”. 
Книгата ще ви запознае с исто-
риите на вдъхновяващи българи 
от света на бизнеса, образова-
нието, културата, медиите, 
спорта и неправителствения 
сектор, които доказват, че 
добрината, постоянството и 
щедростта вършат повече и 
по-добра работа от мрънкане-
то и търсенето на оправдания. 
Сред тях са:

✓ Основателите на една 
от най-успешните български ИТ 
компании

✓ Отговорникът за раз-
витието на бизнеса на Viber в 
Централна и Източна Европа и 
Близкия изток

✓ Създателят на най-попу-
лярния български сайт за видео 
уроци и тестове за ученици

✓ Двама от съоснователи-
те на Сдружението на бълга-
рите с опит в чужбина 
„Тук-Там”

✓ Създателят 
на най-голямата 
медия за позитивни 
новини в България

✓ Най-успешният 
български цирков ар-
тист и еквилибрист

✓ Ултрамаратоне-
цът, който тича в под-
крепа на различни каузи

✓ Един от най-обича-
ните влогъри в България

С тази книга Даниел Пе-
нев иска да покаже България 
в една по-различна светлина 
и така да мотивира хиляди 
българи да се посветят на 
занимания, които им носят 
удовлетворение и същевременно 
им позволяват да допринасят 
за подобряването на средата 
тук.

Всички почитатели на 
хитовия сериал „Stanger 

Things” могат да затаят дъх, 
защото в българските книжар-
ници вече е и книгата „Stranger 
Things: Бягството на Макс”. 
Романът проследява неразказа-
ната емоционална история на 
Макс, нейния живот и път, 
които я водят до новия ´ 
дом и приятели в Хоукинс, 
Индиана. 

Но коя е Макс? Каква е 
нейната история?

„Имах чувството, че съм 
прекарала целия си живот в 
изучаване на същността на 
разни неща – как можех да 
разбия някоя ключалка или 

да проумея характера на даден 
човек, откъде минават всич-
ките ми възможни пътища за 
бягство. Били никога не бе пред-
ставлявал разрешим проблем, 
той просто бе явление, което 
трябваше да преживея. Вече 
обаче ми писна от чудовища.”

Джордж Бърнард Шоу полу-
чил следното съобщение от 

някаква жена, която страшно 
много искала да го покани на 
среща: 

– Между четири и шест часа 
във вторник ще си бъда у дома – 
пишело в съобщението. 

Тъй като Шоу изобщо нямал 
желание да се отзове на покана-
та, изпратил следния отговор: 

– Аз също.
По различни поводи и на раз-

лични места сме се възхищавали 
на остроумието на великите 
личности. Те затова и са велики 
– защото винаги са съумявали 
да погледнат на тривиални-
те неща по свой собствен, 
често пъти забавен начин. В 
този сборник Инна Учкунова 
ни поднася своите авторски 
предпочитания на казаното 
от 165 от тях от векове назад 
до ден днешен. Тези кратки и 
шеговити анекдоти не само ни 
разсмиват или размислят, но и 
ни откриват незабелязани до-
сега от нас черти у хората, на 

които сме свикнали да гледаме 
като на недосегаеми великани, а 
всъщност в душата си са същи-
те като наша милост.

Великите и ние

165 анекдота  
за известни личности

Инна Учкунова
изд. “Хеликон”

96 стр., 7,95 лв.

Коя е Макс?

Stranger Things:  
Бягството на Макс 
Брена Йованоф

изд. “Егмонт”
240 стр., 12,90 лв.

Вдъхновение  
в 30 истории

Хората, които променят 
България

Даниел Пенев
изд. “AMG Publishing”

312 стр., 19,95 лв.

„Познавам автора като 
човек, който винаги 
търси градивното и 
смисленото около нас. 
Имаме нужда от добри 
примери, каквито можем 
да намерим в тази 
книга.“

Светослав Иванов,  
водещ на предаването 

„120 минути” по bTV

„По нашите земи 
думата „промяна” 
е хем мръсна, хем 
желана, хем чакана, хем 
досадна, хем плашеща, 
хем вдъхновяваща. Тук 
има 30 истории, 30 
документа, прецизно 
подбрани от автора, 
които са доказателство, 
че промяната е лично 
дело. Дело, което може 
да се сдобие с мащаб 
само в общество, което 
знае какво иска, не 
обвинява „другите” и 
припознава собствената 
си отговорност. Това 
са 30 истории, които 
доказват, че всяка 
криза е възможност, 
30 истории за новите 
революционери, 30 
истории за „жива” 
България.“

Анна Ангелова,  
водещ на предаването 

„Култура.БГ” по БНТ
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Райко Алексиев. 
Албум: 150 избрани 
карикатури с
исторически коментари
изд.: Сдружение 
“Българска история”
брой стр.: 164
цена: 22.00 лв.

Татяна Лолова. 
Дневници & 
Делници
Под редакцията на 
Георги Тошев
изд.: Книгомания
брой стр.: 240
цена: 19.90 лв.

Шкумбата: 
Хумористично 
селфи
Димитър Туджаров
изд.: Книгомания
брой стр.: 256
цена: 24.00 лв.

Аз съм динамит. 
Животът на Ницше
Сю Прюдо
изд.: Ера
брой стр.: 432
цена: 19.90 лв.

Произход на всичко
Дейвид Крисчън
изд.: Сиела
брой стр.: 312
цена: 17.90 лв.

Десет години между 
Хитлер и Мусолини
(Преводач на двамата 
диктатори)
Ойген Долман
изд.: Прозорец
брой стр.: 390
цена: 20.00 лв.

Емоционална 
интелигентност 2.0
Травис Брадбери; 
Джийн Грийвс
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 240
цена: 16.00 лв.

Кратко въведение  
в любовта
Роналд де Суза
изд.: Колибри
брой стр.: 200
цена: 16.00 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Градът на любовта Париж е 
също и град на тайни. Векове 

наред той е столицата на 
света и е обект както на въз-
хищение, така и на завистта на 
мнозина. Бурните години около 
двете световни войни оста-
вят своя незаличим отпечатък 
– и до днес смайващи загадки от 
тези времена още чакат своя 
отговор.

В „Парижка тайна” бестсе-
лъровият автор Карън Суон 
(„Коледна тайна”) открехва 
вратата към тях.

Лондончанката Флора е мла-
да, но опитна консултантка, 
която обикаля безспир елитни 
аукциони, за да се бори със зъби 
и нокти за безценни произведе-
ния на изкуството. Сега Флора 
има честта да бъде първият 
човек, който влиза в затворен  

апартамент в града на любов-
та. В него прах покрива безчет 
безценни произведения на изку-
ството, събрани там неясно 
как в годините на нацистката 
окупация. И Флора е решена на 
всичко, за да успее да продаде 
до една откритите творби на 
Реноар, Матис, Дали и Писаро.

Има само един сериозен 
проблем. Никой не би купил коя 
да е от тях, ако не е ясно кой 
е събрал цялата тази колекция, 
как е откупил картините от 
техните собственици и защо 
ги е изоставил на произвола на 
съдбата. А апартаментът при-
надлежи на богатата фамилия 
Вермей, чиито двама наследници 
са добре познати от жълтите 
хроники – красивата и неверо-
ятно разглезена Наташа и мрач-
ният и недостъпен Ксавие...

Флора се оказва оплетена 
в мрежа от лъжи, шокиращи 
тайни и проблеми, които не е 
очаквала да вълнуват имащите 
всичко милионери.

„Парижка тайна” е вълнуващ 
разказ за завист, коварство, 
неочаквано пламнала  любов; 
приказка, задаваща безброй мно-
го въпроси, чиито отговори 
знае само сърцето.

Смайващи загадки в града на любовта

Парижка тайна
Карън Суон
изд. “Сиела”  
384 стр., 17,90 лв.

Класици плашат

Класически истории  
с призраци
изд. “Ера”
376 стр., 18 лв.

Майсторска колекция от 
истории с призраци, която 

включва най-умелите автори на 
разказа – Чарлз Дикенс, сър Уолтър 
Скот, Марк Твен, Едит Уортън, 
Хенри Джеймс, Уилки Колинс и други. 
От традиционната английска балада, 
публикувана през 1724 г., през викто-
рианските истории с призраци до 
научната фантастика в началото 
на XX век разказите в тази колекция 
обхващат различни исторически 
периоди, както и различни предста-
ви и сюжети.

Част от историите отразяват 
спиритически вярвания, други са 
вдъхновени от фолклора, в някои 
истинският хорър е в лицето на 
простосмъртен, докато в други 

самата човешка неспособност да 
схване вселената е източник на ужас. 
И поне един разказ пародира както 
жанра, така и ревностно вярващия в 
призраци. 

Сборникът съдържа разкази както 
на изключително популярни писа-
тели, така и на по-малко познати, 
но емблематични имена в жанра 
като М. Р. Джеймс, чийто сборник 
от 1904 г. „Истории за призраци, 
разказани от един антиквар” се пре-
връща в една от най-критичните и 
влиятелни колекции от „призрачни” 
разкази за всички времена. Призра-
ците на Джеймс не са типичните 
крехки, полупрозрачни фантоми от 
миналото, а нещо съвсем непознато 
и по-страшно.
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През двайсетгодишния си 
опит като практикуващ 

лекар д-р Ранган Чатърджи се 
убеждава, че заболяванията не 
са неизбежен резултат от оста-
ряването или генетичната пре-
допределеност. И открива как 
относително малки промени 
в основните всекидневни дей-
ности – сън, хранене, движение 
и релакс – могат да предотвра-
тят или обърнат болестните 
процеси и да осигурят отлично 
здраве и щастлив живот.

Смелата нова визия и 
изследванията на д-р Чатърджи 
проправиха път към по-общия, 
интегрален поглед върху здраве-
то, наричан „прогресивна меди-
цина”. В „Четирите стълба на 
здравето” той представя този 
наглед познат, но всъщност 
новаторски и революционен 
подход под формата на ефек-
тивна, ясна и лесно изпълнима 
програма, която с минимални 
усилия може да бъде използвана 
от всеки.

След невероятния успех 
на „Малки жени” Луиза 

Мей Олкът няма как да не 
продължи историята на не-
забравимите сестри Марч за 
прехода им от юношество-
то към зрелостта. Непокор-
ната Джо, любящата Бет, 
изящната Ейми и мъдрата 
Мег, които покориха сърцата 
ни, порастват и всяка една 
поема по своя път. 

Изпитанията пред тях 
стават все по-големи, но 
въпреки всичко те 
не изневеряват 
на ценностите, в 
които са възпита-
ни. И когато човек 
е чистосърдечен  и 
добър като сестрите 
Марч, усилията му няма 
да останат невъзнаградени.

„Добри съпруги” е роман, 
изпълнен със забавни случки, 
които ще ни разсмеят, но 
и с житейски уроци, които 
ще ни напомнят за истински 
важните неща в живота – 
приятелството, семейството 
и любовта.

Изгубени връзки
Йохан Хари

изд. “Изток-Запад”
384 стр., 21 лв.

Продължението 
на „Малки жени”

Добри съпруги
Луиза Мей Олкът

изд. “Хеликон”
396 стр., 14,95 лв.

Здраве за всеки

Четирите стълба  
на здравето
д-р Ранган Чатърджи
изд. “Скайпринт”
242 стр., 14,95 лв.

Как да се избавим от депресията?
„След като веднъж приемеш 

обяснение за болката, 
която изпитваш, е изключител-
но трудно да го поставиш под 
съмнение. То беше като каишка, 
чрез която се опитвах да укро-
тявам страданието си. Стра-
хувах се, че ако отхвърля това 
обяснение, което бях поддържал 
толкова години наред, болката 
ще ме връхлети като разкъсал 
веригите си див звяр”. 

Това откровение бележи 
преломен момент за Йохан 
Хари – многократно награжда-
ван журналист, който години 
наред се бори безуспешно с 
депресията, приемайки тра-
диционното медикаментозно 
лечение. Нетърпимата липса на 
реално подобрение го принуж-
дава да преодолее страховете 
си и да потърси истинско 
решение. Така той се впуска 
в собствено разследване и се 
осмелява да зададе въпроси, за 
които медицината не предлага 
достоверно обяснение. Вярно ли 
е, че причината за депресията е 

химически дисбаланс в мозъка? 
Ако е така, защо регулиращите 
го антидепресанти не елимини-
рат болестта? Защо депреси-
ята и тревожността засягат 
все повече хора? Възможно ли е 
да има други причини, които да 
обясняват всички неясноти и 
парадокси? 

В търсене на истината, 
Хари интервюира някои от 
най-влиятелните учени на наше-
то време. Разговаря с психолози, 
психиатри и невролози; чете 
научни публикации, среща се с 
пациенти, стигнали до 
самото дъно на това 
психично разстройство, 
както и с хора, успели да 
се оттласнат от него. 
Така установява, че почти 
всичко, което се твърди за 
депресията и тревожността, 
е погрешно. 

В „Изгубени връзки” той раз-
венчава митовете, отхвърля 
илюзиите и предлага ново виж-
дане за проблема, добил разме-
рите на епидемия. Според Хари 

депресията не е болест, а... 
симптом. Тя е сигнал, че 
сме изгубили връзка със 
самите нас и не удовлет-
воряваме жизненоважни 
потребности. Затова 
„заглушаването” на сиг-
нала с медикаменти не е 
решение. Само внима-
телното му разчитане 
ще ни покаже как да въз-
становим прекъснатите 
връзки.
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„Впечатляващо е как Антъни е 
създал това движение, което 
подобрява здравето на толкова 
много хора по света.“

Силвестър Сталоун

„Антъни е доверен източник 
на здравна информация 
за нашето семейство. 
Неговата работа е 
светлина, която 
е помогнала на 
мнозина.“

Робърт Де 
Ниро и Грейс 

Хайтаъур Де Ниро

„Състраданието на Антъни и 
желанието му да достигне до 
колкото може повече хора и да 
им помогне да се излекуват, 
са наистина вдъхновяващи. В 
свят, обсебен от лекарства, 
е  важно да знаем, че има 
алтернативи, които наистина 
работят и могат да ни 
отворят една нова врата към 
здравето.“

Лив Тайлър

„Антъни е посветил живота си 
на това да помага на другите 
да намерят отговорите, от 
които се нуждаят, за да живеят 
по възможно най-здравословен 
начин.“

Кортни Кокс

Възможно ли е да се 
избавим от хронична 

болест или мъчителен симп-
том, ако обърнем внимание 
само на един аспект на здра-
вето си? Може ли влошеното 
състояние на един орган да е 
причината за редица здравослов-
ни проблеми – от хипертония и 
диабет до кожни и автоимунни 
заболявания? Според светов-
ноизвестния лечител медиум 
Антъни Уилям цялостното ни 
здравословно състояние зависи 
от черния дроб.

В тази книга той разкрива 
удивителна информация, полу-

чена от Висш 
Дух, за уникал-

ните функции 
на черния дроб и 

ключовата му роля в 
редица важни процеси в 

организма. Единственият начин 
да се излекуваме е като се погри-
жим за черния си дроб – и Антъ-
ни Уилям ни показва най-лесния 
начин да го направим. В тази 
книга той предлага подробни 
списъци с лечебни храни, билки и 
добавки, както и две програми 
за детоксикация.

Преводът е на Снежана 
Милева.

АНТЪНИ УИЛЯМ посвещава 
живота си да помага на 
хората. От ранно детство 
той общува с Висш Дух, 
от когото получава пълна 
информация за здравослов-
ното състояние на всеки 
човек. От него той черпи и 
неизвестни за медицината 
знания за хроничните и 
необяснимите заболявания, 
които често се диагнос-
тицират и третират 
погрешно. Наричан лечител 
медиум, Антъни помага на 
хиляди хора да оздравеят 
от „нелечими“ болести 
и отново да живеят 
пълноценно. Той има над 3 
милиона последователи във 
Фейсбук. На съветите му 
се доверяват световноиз-
вестни личности като Сил-
вестър Сталоун, Робърт 
Де Ниро, Новак Джокович, 
Фарел Уилямс, Гуинет Пол-
троу. Негови клиенти са и 
много филмови и музикал-
ни звезди, бестселърови 
автори, успели спортисти 
и влиятелни бизнесмени.

ЗА АВТОРА

Революционни разкрития
Лечителят медиум: 

Помощ за черния дроб
Антъни Уилям

изд. “Хермес”
608 стр., 17,95 лв.

Любомир Тодоров, 
из предговора към
българското издание:

„Висотите, които достигна 
Роджър Федерер в своята над 

20-годишна професионална кариера, 
както и множеството рекорди, 
които записа на свое име, го правят 
основен кандидат за почетното зва-
ние „Най-велик тенисист в история-
та” или дори „Най-голям спортист за 
всички времена”. Но за да се твърди 
това със сигурност, трябва да 
почакаме швейцарецът да сложи край 
на състезателната си дейност или да 
осъзнаем колко много е  направил. За 
това определено ще помогне и биогра-
фията му.

За всички аспекти от живота на 
Федерер авторът Рене Щауфер раз-
казва увлекателно във втората част 
от биографичната книга, посветена 

на именития му сънародник. Той има 
богати впечатления от преките си 
контакти с гения на тениса и го опис-
ва като пълнокръвна личност. Има и 
безброй забавни епизоди от кариерата 
и живота на Маестрото, за които ще 
научите за първи път. 

Тенис се е играл и преди появата на 
корта на швейцарския виртуоз, ще се 
играе и след като реши да приключи 
мисията си в динамичния спорт с 
жълтата топка. Но едно е сигурно: 
без него тенисът, който той направи 
да изглежда дяволски лесна и проста 
игра, няма да бъде същият.

Величието на Федерер е не само в 
изявите му в турнирите по света, 
в които спечели над 100 титли. То 
се простира и върху поведението му 
извън корта. Той въведе нов етикет 
в отношенията между играчите, 
който се спазва от почти всички 
сега. Именно Роджър зададе тона на 
джентълменското поведение към голе-
мите си съперници Надал и Джокович 
и на взаимното им уважение, което 
е в рязък контраст с конфликтите, 
характерни за топ играчите от 
миналия век...”

Преводач е Силвия Стоянова.

Най-големият

Роджър Федерер
Рене Щауфер 
изд. “Premium books”
352 стр., + 16 цв., 20 лв. м. кор., 25 лв. тв. кор.
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Пригответе се за епична 
сага в мрачния свят на 

организираната престъпност в 
следвоенна Америка. Хрониката, 
която ще прочетете, е лична-
та, документална и шокираща 
изповед на легендарния Франк 
„Ирландеца” Шийран – вете-
ран от Втората световна 
война, мошеник и поръчков 

убиец, работил с някои от 
ключовите фигури на XX век, 
който споделя пред следовате-
ля Чарлз Бранд своя страховит 
мемоар. Разгърнат в няколко 
десетилетия, сюжетът просле-
дява изкачването на Шийран 
в криминалната йерархия, 
връзките му с политическия 
и с профсъюзния елит, а също 

и сензационните детайли 
около редица мистерии 
и неразрешени случаи, 
останали години наред в 
сянката на конспирациите 
и хипотезите. Докато ни 
води из тайните коридори 
на беззаконието, достигай-
ки до логичната кулминация 
– отношенията му със син-
дикалния лидер и активист 
Джими Хофа, който изчезва 
безследно през лятото 
на 1975 г., Шийран рисува 
злокобния портрет на цяла 
една епоха в американската 
история. А гениалният 
Мартин Скорсезе превърна 

книгата в едноименния 
киношедьовър с Ал 
Пачино, Робърт Де 
Ниро и Джо Пеши.

Нали знаете къде ще откриете нещо, 
което търсите? Естествено на послед-

ното място, където проверите. Дори няма 
нужда да се споменава, че това се е случвало на 
всички. Или както гласи Законът на Мийдър: 
„Каквото и да ви се случи, преди това то се е 
случило на всичките ви познати.”

Позитивизмът е нещо чудесно, но само 
докато всичко върви добре. В ръцете си 
държите книга, сбор от закони, теореми, мак-
сими и следствия за всичко в живота, което 
може да се обърка – от лични отношения до 
технологии, от икономика до пътешествия, 
от медицина до готварство. Лошият късмет 
ни дебне само да се отпуснем и веднага ни 
напада в гръб, точно както принтерът се 
задръства с хартия, щом не го гледаме. Това 

обаче изобщо не е причина за песимизъм, защо-
то  несполуките и неприятните случайности 
също са под въздействието на законите на 
Мърфи. Oт което следва, че и при 
тях нещата могат 
да се прецакат.

Фридрих Ницше е един от 
най-големите мислители 

на XIX век – философ, 
литератор, 
изкуствовед, му-
зикант, чиито 
идеи повлияват 
дълбоко европей-
ската и светов-
ната култура до 
наши дни, като в 
същото време са 
обект на полемики, 
спекулации и коренно 
противоположни 
интерпретации. Той е 
една от най-загадъчните 
фигури във философията. 
Неговите концепции за 
свръхчовека, волята за 
власт и робския морал 
променят фундаментално 
разбирането за човешката 
същност.

Като се опира на доку-
менти, проучвания, писма 
и творбите на Ницше, Сю 
Прюдо обрисува света на един 
блестящ, ексцентричен и дъл-
боко смутен човек, хвърляйки 
светлина върху събитията и 
хората, формирали живота и 
работата му. От християнско-
то му възпитание, засенчено от 
мистериозната смърт на баща 
му, през учителската му карие-
ра, отношенията му с видните 
интелектуалци на неговото 
време, самотното философ-
стване по високите планини до 
драматичния психически срив.

Сю Прюдо успява с малко 
щрихи ярко да пресъздаде 

Романът, 
вдъхновил 
Мартин Скорсезе

Самотният 
философ

Все пак да сме оптимисти!

Законът на Мърфи
Артър Блох
изд. “Хеликон”
276 стр., 11,95 лв.

Ирландецът
Чарлз Бранд

изд. “Сиела”
432 стр., 18,90 лв.

Аз съм динамит. 
Животът на Ницше

Сю Прюдо
изд. “Ера”

424 стр., 19,90 лв.

интелектуалната, културната 
и политическата атмосфера в 
Европа от втората половина 
на ХIХ в. 

Автор на редица биографич-
ни книги, Сю Прюдо е носител 
на множество престижни награ-
ди. „Аз съм динамит” е отличен 
с една от най-авторитетни-
те британски литературни 
награди.
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Ервин Ласло:

Ернесто Ортиз предоставя пълната концептуална и практическа 
информация, необходима, за да разберете същността на Акашовите 
записи и, което е по-важно, превръща достъпа до собствените ви 

Записи в неизменна, съпътстваща част от живота ви завинаги.

Колективното космическо съзнание

Акашовите записи
Ернесто Ортиз

изд. “Бард”
272 стр., 16,99 лв.

„Акашовите записи” са кулминацията 
на двадесетгодишното въвличане на 

автора в космическото информационно поле 
Акаша за лично изцеление, духовно израстване 
и самоусъвършенстване. Тази книга представ-
лява подробна карта на енергийните тери-
тории, които ще проучвате, както и на 
начините за прилагане на Акашовите записи и 
напътствията на Майстори и Учители.

„Акашовите записи” ще ви дадат възмож-
ност да:

- научите Свещената молитва, която ще 
преобрази живота ви завинаги;

- да изградите дълбока и съдържателна 
връзка с Господарите на Акаша;

- да излекувате миналото и настоящето 
и да продължите с лекота, изпълнени с благо-
дат и вдъхновение, към бъдещето;

- да свързвате енергията на Акашовите 
записи с други духовни практики, за да издиг-
нете потенциала си до по-високо ниво;

- да усвоите лесен и мощен начин за защи-
та и да останете свързани с Източника и 
Духа.

Преводач е Валерий Русинов.

Едва ли има човек на 
планетата, който да 

не е чувал името на Мишел 
Обама. Бившата първа дама 
на САЩ е сред най-вдъхновя-
ващите жени в света, обо-
жавана от милиони и сочена 
за една от най-влиятелните 
личности. 

В изключително завладя-
ващата си и дълбоко лична 
автобиография Мишел Обама 
кани читателите в своя 
свят, хронологично просле-
дявайки преживяванията, 
които са белязали живота 
´ – от детството в 
южната част на 
Чикаго; през 
годините като 
изпълнителен 
директор, 
когато балансира 
между ролята на 
майка и тази на 
работеща жена; до 
времето, прекарано 
на най-известния адрес 
на планетата. 

„Моята история” е 
откровена и топла книга, в 
която читатели от различни 
поколения намират отражение 
на своите собствени преживя-
вания и истории, вдъхновяващи 
уроци за живота, кариерата и 
любовта. 

„Аз съм обикновен 
човек, който се озова на 
необикновено пътешест-
вие. Надявам се, че като 
споделям своята история, 
помагам да се проправи 
път за други истории и 
други гласове, да се разши-
ри пътеката така, че по 
нея да минат повече хора 
и повече идеи.“

Това не е книга за Белия 
дом, политически мани-
фест или исторически 
справочник, а жив разказ за 
решителните стъпки и ко-
лебанията, за постигането 
на целите и отказването 
от тях, за трансформация-

та и промяната. 
„Да станеш“, 

означава никога 
да не се отказ-
ваш от идеята, 
че постоянно 

трябва да се 
развиваш.

С честност 
и живо остроу-

мие Мишел Обама 
описва триумфите и 

разочарованията в личния 
и в публичния си живот и 
разказва своята история така, 
както я е изживяла – със свои 
собствени думи, по своите 
собствени правила.

➊  Децата влагат 
повече усилия, когато 
чувстват, че някой 
влага вяра в тях.

➋  Образованието 
беше основният инстру-
мент за промяна в живо-
та ми, лост за прогреса 
ми в този свят.

➌  Сега осъзнавам, 
че дори най-щастли-
вият брак може да е 
дразнещ, че бракът е 
договор, който трябва 
да се подновява отново 
и отново, дори това да 
става тихо и тайно – 
дори да го правиш сам.

➍  Провалът е 
чувство много преди 
да се превърне в реален 
резултат.

➎  Има сила в това 
да си позволиш да зая-
виш присъствието си 
и да бъдеш чут, да при-
емеш своята уникална 
история, да използваш 
своя автентичен глас. 
И има благодат в жела-
нието да опознаеш и да 
чуеш другите.

   У Р О К А  

О Т  М И Ш Е Л  О Б А М А  

В  Ц И Т А Т И  О Т  

„ М О Я Т А  И С Т О Р И Я ” :

5

Моята история
Мишел Обама
изд. “Софтпрес”
416 стр., 29,95 лв.

Уроци за живота,  
кариерата и любовта
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Пет доказателства, че 
сте си избрали наистина лошо 
хоби

От деца непрекъснато 
слушаме колко е полезно да се 
чете и колко хубави черти 
притежава както художестве-
ната, така и нехудожествената 
литература. Има обаче доводи, 
които могат да поставят под 
съмнение всички подобни твър-
дения, които слушаме от роди-
тели и учители. Най-малкото, 
разваляш си очите, освен това 
губиш сума ти време, а пък вече 
има и интернет, където можеш 
да научиш всичко много бързо. 
Едно време беше много популяр-
на и поговорката „Който знае 
много, бързо остарява”. Но ето 
още примери за това колко е 
вредно четенето.

Познанието води до тъга
Защо да си пълним глави-

те с какви ли не страхове и 
притеснения, че битието е 
безсмислено. А художествената 
литература предлага много 
такива съждения. От друга 
страна, някой непрекъснато ни 
дава съвети как да живеем по-
ефективно, да сме по-успешни 
или пък да пазим планетата. Без 
тях можем да се усмихваме мило 
и да се радваме на всичко, което 
дава животът. Но пък не се 
знае дали в интересен разговор 
няма да наговорим най-големи-
те глупости именно защото 
отбягваме книгите. Обаче ако 
не си натоварваме главата, ще 
сме мило усмихнати, а хората 

обичат наивните усмивки.

Опасност за зрението
Ясно е, че всички, които 

прекаляват с четенето, носят 
очила. Единствената нормална 
реакция е да откажем да си 
купуваме книги. Ама да не би да 
си мислите, че смартфоните, 
лаптопите, телевизорите и 
всичката останала електроника 
въздействат благоприятно на 
очите? Като прекаляваме с тех-
никата, последиците за очите 
са още по-тревожни.

Нали има интернет!
Ако не знаете, точно интер-

нет е в основата на явление-
то „диванен специалист”. С 
други думи, човек, който може 
да изобрети ракета или да 
постави сложна диагноза само 
с помощта на търсачката в 
Гугъл. В интернет форумите се 
разменят какви ли не тайни – и 
всяка препоръка да се прочете 
книга по въпроса бива отхвър-
ляна хладно. Основната вреда 
тук е, че книгите губят време, 
а интернет е по-бърз! Факт, 
така е, ама дали е по-полезен?

Свърши нещо полезно
Веднъж да са го отправили 

към вас, помни се цял живот… 

„Стига с тия книги, свърши 
най-накрая нещо полезно!” 
Както се казва, тая реплика 
и семейства разбива… Модер-
ната митология защо да не се 
чете включва много аргумен-
ти. Например, вредно е да се 
чете в движение. Също така е 
вредно да се чете в леглото, на 
тъмно… допълнете точките 
по свое усмотрение. На всичко 
отгоре, хартиените книги са 
тежки и създават проблеми при 
пътуване с тия нискобюджет-
ни багажи. Затова по-добре в 
свободното си време да идем 
до някой козметичен салон, на 
солариум или направо на СПА. 
Тъкмо няма да ни се мотаят в 
главата излишни мисли.

Реалността е по-хубава от 
книгите

Авторите на класическа 
литература се подиграват на 
героините си, които обожават 
френски романи. Преди два-три 
века точно книгите били най-
голямото забавление – тогава се 
родили и първите литературни 
салони. Сега забавления бол, 
както се казва, а дневният ред 
го задават сериалите или пък 
звездите от музикалния бранш, 
а също и влогърите. Книгите 
само те карат да мислиш, а 
иначе животът се превръща в 
песен…

Макар че ако искаме да раз-
берем точно живота, в крайна 
сметка май пак трябва да отво-
рим добрата стара книга!

Четенето е опасно за вашето здраве
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Как да планираме и запомняме 
щастливите моменти

МАЙК ВИКИНГ основава 
първия в света Институт 
за изследване на щастието 
през 2013 г. в Копенха-
ген, Дания. Освен това е 
сътрудник изследовател 
към Световната база 
данни за щастието и член на 
консултативния съвет към 
Политиките на Световния 
доклад за щастието на ООН.
Майк Викинг е консултант 
по въпросите на щасти-
ето и как да използваме 
материалното богатство 
за по-качествен живот. До 
момента е изнасял доклади 
в над четиресет държави, 
a вестник Таймс го описва 
като „най-щастливия човек 
на света“.
Притежава диплома по 
бизнес и политически науки, 
работил е за Министер-
ството на външните 
работи на Дания. Автор е на 
световните бестселъри 
„Малък наръчник по 
хюга“ и „Малък 
наръчник по 
люка“.

ЗА АВТОРА В тази книга Майк Викинг 
разглежда хубавите спомени 

като част от щастието. 
Като се позовава на глобални 
проучвания, научни експери-
менти и лични преживявания, 
той разкрива как се формират 
те и ни съветва как сами да 
създаваме незабравими момен-
ти. За да поддържаме хубавите 
си спомени живи, трябва да 
ангажираме сетивата си, да 

използваме силата на първите 
неща и да осъзнаваме чувства-
та и емоциите си. Разбира се, 
препоръчително е да запечата-
ме моментите на щастие на 
снимка. Или просто да си ги 
припомняме, като разказваме с 
носталгия истории за добрите 
стари времена.

Хубавите спомени са нераз-
ривна част от психичното 
здраве и цялостното ни усеща-

не за щастие. Те ни дават сила 
в трудни моменти, напомнят 
ни кои сме в действителност 
и ни изпълват с надежда за 
бъдещето. Затова нека поемем 
по алеята на спомените заедно 
с Майк Викинг и да започнем да 
планираме специални моменти, 
които да се превърнат в прек-
расни спомени.

Преводът е на Стоянка 
Карачанова.

 Овладейте силата на нещата, 
които ви се случват за пръв път. Търсете 
нови преживявания и направете дните си 
необикновени. 

 Ангажирайте всички сетива. Не 
разчитайте само на очите. Спомените 

могат да имат и звук, аромат, допир или 
вкус. 

 Обръщайте повече внимание. От-
насяйте се към щастливите си моменти 
така, както бихте се отнесли към човека, 
с когото излизате на среща. Дайте им 
цялото си внимание!

 Планирайте значими момен-
ти и ги превръщайте в запомнящи 
се събития.

 Отдайте се на емоциите. 
Накарайте кръвта си да закипи.

 Отбелязвайте върховите 
си постижения. Положените за 
достигането им старания също са 
незабравими.

 Разказвайте истории, за да не 
избледняват спомените. Спомняте ли 
си, когато...?

 Материални спомени. Пишете, 
снимайте, правете записи, събирайте. 
Правете точно обратното на съвети-

те на Мари Кондо. 

8  П Р А В И Л А  З А  Щ А С Т Л И В И  С П О М Е Н И

Изкуството  
да създаваме  
спомени
Майк Викинг
изд. “Хермес”
288 стр., 19,95 лв.

Събуди сиянието 
в теб
Дорийн Върчу
изд.: Enthusiast
брой стр.: 232
цена: 16.00 лв.

Силата да мечтаеш
Джесика Уотсън
изд.: Вакон
брой стр.: 424
цена: 21.00 лв.

Етерични масла 
за по-добро 
чревно здраве
Ерик Зелински
изд.: Вдъхновения
брой стр.: 148
цена: 12.00 лв.

Хари Потър и 
Огненият бокал
(илюстровано 
издание)
Дж. К. Роулинг
изд.: Егмонт
брой стр.: 464
цена: 59.00 лв.

Отвратителни рими
Роалд Дал
изд.: Enthusiast
брой стр.: 66
цена: 12.00 лв.

Алиса в 
Огледалния свят
Луис Карол
изд.: Миранда
брой стр.: 112
цена: 19.95 лв.

Чичо Пейо
Елин Пелин
изд.: Миранда
брой стр.: 72
цена: 17.95 лв.

Съчко
Джулия Доналдсън; 
Аксел Шефлър
изд.: Жанет-45
брой стр.: 32
цена: 18.00 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg
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Тайно общество  
в джунглата
Джон Холидей е бивш 

рейнджър от армията на 
Щатите. Неговата мисия е 
навсякъде по света да пречи на 
Рекс Деус – съвременната версия 
на Ордена на тамплиерите. 
Изгубеният дневник на изследо-
вателя Пърси Фосет отвежда 
Холидей дълбоко в джунглата 
на Южна Америка в търсене на 
най-голямата тайна на Средно-
вековието.

По следите му 
са похитители на 
гробници и враж-
дебно настроени 
местни племена. 
Холидей и екипът 
му откриват тайна 
общност, която 
съществува от 
петстотин години 
във врящия казан на 
Амазония. Потом-
ците на рицарите 
тамплиери живеят с 
една-единствена 
цел: да 
крият 

и да защитават свещения 
артефакт, взет от първите 
тамплиери от Първия храм на 
Йерусалим – легендарния Кивот. 
Дали манията на Холидей да 
преследва истината няма да 
доведе до смъртта му? 

„Изгубеният град на там-
плиерите” отвежда читателя 
на невиждано приключение при 
древно тайно общество.

Розата на Балканите. Том 2 - 
България през XX век
Иван Илчев
изд. “Колибри”
796 стр., 50 лв.

С друг поглед
„Десетилетия наред съм 

изчитал с любопитство 
многобройни изследвания на 
нашата история, преди да ми 
хрумне да напиша тази книга. И 
защо се захванах с нея? Исто-
рии на България дал Господ! 
Но все ми се струва, че я няма 
историята, която българинът 
– не специалистът историк, 
а влюбеният в миналото на 
своя народ – заслужава. Не 
книга, която ще подхранва у 
него лъжлива мания за величие. 
Нито пък такава, която да се 
вайка над изтърваните шансове 
и окаяното ни положение днес. 
А история интересна, исто-
рия донякъде поне честна и 
уравновесена, история, която 

да се чете като роман. Искаше 
ми се да нарисувам картина, 
по-различна от обичайно подна-
сяната в научните издирвания. 
Не съм сигурен колцина от 
сънародниците ни сега могат 
да се огледат в историческите 
проучвания и да кажат: „Това 
се отнася за мен”. История, 
която да не съдим с днешните 
ни мимолетни пристрастия, а 
която да обглеждаме любовно и 
с разбиране. Да се отдалечим от 
нея и да присвием очи, за да опи-
таме да разберем цялото, което 
се крие зад донейде хаотичните 
факти, събития и непредска-
зуемите действия на отделни 
личности.”

 Иван Илчев

Изгубеният град  
на тамплиерите
Пол Кристофър
изд. “Бард”
240 стр., 16,99 лв.

Атомите могат.  
А ние?
Пътуването в кванто-

вия свят, на което ни 
води тази книга, започва 
със съкрушителния фокус на 
природата, в който откри-
ваме, че атомите – противно 
на правилата на ежедневния 
опит – могат да съществуват 
на две места едновременно. 
За да разберем как е възможно 
това, авторът ни връща в 
зората на ХХ век и ни прави 
свидетели на раждането на 
една математически красива, 
но в действителност непред-
сказуема теория – кванто-
вата механика, която през 

следващите сто години ще 
разруши из основи смятаните 
за непоклатими представи на 
човечеството за структура-
та на Вселената.

Пътеводител в квантовия свят
Джим Ал-Халили
изд. “Дамян Яков”
344 стр., 22 лв.

ДЖИМ АЛ-ХАЛИЛИ разказва 
пределно ясно – на „човешки 
език” – за всичко това, 
което се крие зад сложните 
математически формули и 
прави тази материя дос-
тъпна дори за начинаещи.

ЗА АВТОРА

Розата на Балканите. Том 1 - 
България до края на XIX век
Иван Илчев
изд. “Колибри”
656 стр., 50 лв.
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Астерикс - 
Обиколката на Галия
Р. Госини; А. Юдерзо
изд.: Арт лайн 
Студиос
брой стр.: 48
цена: 15.00 лв.

Кулата на Алхимика
Франсоа Льовен
изд.: Хермес
брой стр.: 272
цена: 14.95 лв.

Летящото килимче  
на Хасим
Оле Лун Киркегор
изд.: Дамян Яков
брой стр.: 88
цена: 12.00 лв.

Скандинавски  
приказки
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 128
цена: 19.00 лв.

Червената шапчица
Преразказана от 
Биатрикс Потър
изд.: Труд
брой стр.: 44
цена: 12.99 лв.

101 приказки  
за деца
Киара Чиони
изд.: Пан
брой стр.: 126
цена: 17.90 лв.

История на науката 
и технологиите
Джорджо Бергамино 
и Джани Палитта
изд.: Пан
брой стр.: 192
цена: 29.90 лв.

Инженерството. 
Енциклопедия с 
капачета
Колектив
изд.: Фют
брой стр.: 16
цена: 19.90 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Случвало ли ви се е, както си 
крачите някоя сутрин и ме-

ките лъчи на слънцето огряват  
току-що разцъфнала нежна пъпка 
или пък грейнало в злато листо 
на тротоара, да ви се стори, че 
в главата ви зазвучава музика? 
Сякаш хармонията на света се е 
изляла в неповторима мелодия. 
И тогава крачката ви става 
по-лека, стъпалата ви една 
докосват земята и усещате как 
политате.

Точно това се случва с 
малката Бела, нейното любимо 
кученце Пикъл и едно ябълково 
дръвче в саксия в новата книга 
„Музикална разходка” на велико-
британската детска авторка 
Кати Котън. 

Една сутрин Бела отваря 
очи и шумният птичи хор 
навън я приканва да поеме на 
вълшебна разходка през сезони-
те. Пролетта, лятото, есента 

и зимата се разгръщат пред 
очите ´ като картини от 
изложба – всяка със своите цве-
тове и настроения. Пролетта 
я посреща с блеещи агънца, слад-
ко ухание на току-що събудили 
се треви и цветя, със смеха 
и песните на децата, които 
търсят скритите на поляната 
великденски яйца, но и с внезап-
но покрито от тъмни облаци 
небе. Лятото идва с жарките 
слънчеви лъчи, от които дори 
любопитното кученце Пикъл 
отмалява и започва да диша 
тежко, а прохладата на есента 
им носи не само свежест, но и 
богати дарове – сочни ябълки, 
сладки круши и дъхави дюли. 
Дори ябълковото дръвче в 
саксийката на Бела се отрупва с 
апетитни плодове. Мммм, кол-
ко са вкусни! А когато живот-
ните започват да се подготвят 
за своя зимен сън идва време и 

Бела и Пикъл да се приберат у 
дома. Но дали преди това да 
не си направят един голяяяям 
снежен човек?

Вълшебната история, 
разказана от Кати Котън, 
сякаш хваща читателя за ръка 
и го повежда на невероятна 
разходка, която не ти се ще да 
свършва. Богатите илюстра-
ции на Джесика Кортни – Тикъл 
допълват магията на текста, в 
който думите се превръщат в 
цветове, а цветовете в ноти, 

от които зазвучава великолеп-
ната музика от „Четирите 
годишни времена” на Антонио 
Вивалди.

Малките читатели имат 
възможност и съвсем реално 
да чуят откъси от шедьовъра 
на Вивалди, като натиснат 
бутончето с нота на всяка 
страница.

Магията на думите, цвето-
вете и нотите оживява между 
кориците на тази великолепна 
книга.

Среща на думи, 
ноти и цветове

Музикална разходка
Кати Котън
изд. “Фют
22 стр., цветна, тв. кор.,  
сменящи се батерии, 29 лв.

Вълнуващият свят на ДИС-
НИ те очаква в обогатена-

та колекция „Сладки сънища” 
– Приказки за лека нощ.

„Аристокотки”, „Дъмбо”, 

„Лейди и Скитника” и „Колите” 
вече са част от невероятната 
колекция, създадена с любов към 
класическите ДИСНИ герои.

Шестнадесет вълшебни 
истории за лека нощ с любим-
ците на всички малчугани ще 
откриете в твърди корици и 
цветни илюстрации. 

16 вълшебни 
истории

Сладки сънища 
изд. “Егмонт”
48 стр., 11,90 лв.






