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КЛАСАЦИИ ФЕВРУАРИ  

ново остава нагоре надолу връща се

Плетеница от емоции

ХРИСТИНКА 
СЕРАФИМОВА 
ХЕЛИКОН 
БЛАГОЕВГРАД

К Н И Ж А РЯ Т 
ПРЕПОРЪЧВА За книгите и хората

ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Войната на буквите
Людмила Филипова
Enthusiast

Мъжът от влака в 6:20
Дейвид Балдачи
Обсидиан

Сърце
Виктория Бешлийска
СофтПрес

Глина
Виктория Бешлийска
СофтПрес

Мамник
Васил Попов
Ерове

Изпитанието
Даниел Стийл
Бард

Пустинна звезда
Майкъл Конъли 
Бард

Времеубежище
Георги Господинов
Жанет-45

Живот в скалите
Мария Лалева
Книгомания

Покварени
Пенелъпи Дъглас
Сиела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2200 
лв.

1799 
лв.

2000 
лв.

1500 
лв.

1990 
лв.

1799 
лв.

2500 
лв.

1899 
лв.

2400 
лв.

2200 
лв.

...И заживели щастливо... 
Мадлен Алгафари
Алгафари

Богат татко,  
беден татко
Робърт Кийосаки
Анхира

Кухнята на баба и на 
проклетото є внуче
Петър Стоянович
Фабер

Четирите споразумения: 
Толтекска книга 
на мъдростта
Дон Мигел Руис
Кибеа

Щипка серотонин. 
101 рецепти 
от Тюркян Севен
Тюркян Севен
ИнфоДар

Физическа и емоционална 
трансформация
Коко Ковачев
Актив Ситинг

Да прецакаш дявола
Наполеон Хил
AMG Publishing

Атомни навици
Джеймс Клиър
Хермес

3

4

5

6

7

8

9

10

4000 
лв.

1595 
лв.

4900 
лв.

1200 
лв.

3990 
лв.

2000 
лв.

1695 
лв.

1795 
лв.

НЕХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Умрях, за да живея
Росица Якобс
Клуб 8

50 невероятни места 
в България
Слави Панайотов
Оз books

1

2
1600 

лв.

2799 
лв.

Верният тон на 
хубавите книги

За почитателите на късия 

разказ наскоро се появи един 

сборник, който спокойно може 

да се определи като събитие на 

книжния ни пазар. Заглавието, 

което авторката му е избрала, 

никак не е случайно. Делфийската 

рокля е най-легендарната рокля в 

историята на модата. Поставя 

революция със създаването си 

през 1907 г., освобождавайки 

жените от налаганите дотогава 

ограничения. И точно тази асо-

циация между роклята, жената 

и свободата носи всяка една от 

историите в книгата.

Общото между 22-та разка-

за, освен символното присъст-

вие на роклята, е и неочакваният 

край, който в повечето случаи 

е шокиращ и носи след себе си 

тъга, която лекува. Впечатля-

ващо е, че всеки разказ може да 

се определи и като микророман, 

който носи в няколкото си 

страници емоционалния заряд, 

характерен за доста по-внуши-

телно по обем произведение. А 

още по-забележително е, че това 

е постигнато чрез съвършената 

простота на езика – изречения 

в най-чистата си форма, без 

излишни описания, метафори, 

асоциации, само с късите остри-

ета на точните думи.

Най-добрите книги са тези, в 

които читателят открива себе 

си, а е трудно да не се откриете 

в „Делфийската рокля“, защото 

разказите са плетеница от 

общочовешки емоции, които 

всички ние изпитваме в живота 

си и които, независимо приятни 

или не, ни карат да се чувстваме 

живи.
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 КЛАСАЦИИ ФЕВРУАРИ

ново остава нагоре надолу връща се

Любов и прошка

ДИМИТРИНА 
ГЕОРГИЕВА 

ХЕЛИКОН 
БУРГАС – ЦЕНТЪР

К Н И Ж А РЯ Т 
ПРЕПОРЪЧВАЗа книгите и хората

В последната си книга 

„Островът на морските жени“ 

Лиза Сий ни представя една 

далечна и непозната ни култура и 

трагичната, сърцераздирателна 

история на едно приятелство, 

опустошено от разместващи-

те се политически и културни 

пластове на времето.

На остров Чеджу, Южна 

Корея, живеят хеньо – жени-

гмуркачки. Още от ранна детска 

възраст, момичетата там 

преминават сурово обучение, 

за да се научат да събират от 

дъното на морето охлюви, окто-

поди и други морски съкровища. 

Въпреки строго конфуцианските 

порядки в Корея, хеньо живеят 

в един особен матриархат. 

Те осигуряват прехраната на 

семейството, а мъжете им 

отглеждат децата и се грижат 

за дома. 

Романът обхваща десетиле-

тия – от времето на японската 

колонизация, през Втората све-

товна война и Корейската война, 

въстанието от 3 април, чак до 

наши дни. Това е историята на 

две момичета с много различен 

произход, обвързани от силно 

приятелство, близки като сес-

три. Политическите сътресения 

и катаклизми променят живота 

им, а изборите, които правят в 

тези бурни времена, разбиват 

дружбата им и засягат и следва-

щото поколение.

Емоционален, богат на ис-

торически детайли и въздейст-

ващи образи разказ за вина и 

предателство, но и за приятел-

ство, любов и прошка.

ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ

Порочна омраза - 
Кн.3 Порочни истории
Ана Хуанг
Егмонт

Мастиленочерно сърце
Робърт Галбрейт
Колибри

Позлата - Кн.1 Позлатена 
пленница
Рейвън Кенеди
Егмонт

Божества - Кн.3 Заветът
Дженифър Л. Арментраут
Егмонт

Светлина в пламъка - 
Кн.2 Плът и огън
Дженифър Л. Арментраут
Егмонт

Империя на желанието
Рина Кент
Сиела

Преследването
Ел Кенеди
Сиела

Нечестива красота - 
Кн.3 Мрачен Олимп
Кейти Робърт
Егмонт

Оръжия за масово 
съблазняване
Master DJ Fingers
СофтПрес

Седемте навика на  
високоефективните хора
Стивън Кови
Кибеа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1799 
лв.

1600 
лв.

1299 
лв.

399 
лв.

1020 
лв.

1700 
лв.

2699 
лв.

1799 
лв.

1299 
лв.

2400 
лв.

ТИЙН КНИГИ

Феята от захарницата 5: 
Ванилия Величественова 
Всемогъщова
Катя Антонова
Рибка

Чистокръвни - Кн.2 от 
поредицата Заветът
Дженифър Л. Арментраут
Егмонт

1

10

1800 
лв.

1990 
лв.

6 Феята от захарницата 2: 
Четиринайсет ванилии и 
половина
Катя Антонова
Рибка 1600 

лв.

Дневникът на един 
Дръндьо Кн.1
Джеф Кини
ДуоДИЗАЙН

4

1990 
лв.

Един от нас лъже
Карън Макменъс
Егмонт

5

1490 
лв.

2 Феята от захарницата 1
Катя Антонова
Рибка

1600 
лв.

Винаги има и още...
Изабел Овчарова
Робертино

1999 
лв.

Хари Потър и  
философският камък
Дж. К. Роулинг
Егмонт

7

1990 
лв.

Божества - Кн.3 Заветът
Дженифър Л. Арментраут
Егмонт

8

1990 
лв.

Наръчник за убийства 
за добри момичета
Холи Джаксън
Емас

9

1900 
лв.

3
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КЛАСАЦИИ ФЕВРУАРИ  

ГРАД АДРЕС ТЕЛЕФОН e-mail

АЙТОС ул. “Цар Освободител” ¹ 5 055 822 620 helikon.aytos@gmail.com

АСЕНОВГРАД ул. “Изложение” ¹ 2 033 232 233 helikon.asenovgrad@gmail.com

БЛАГОЕВГРАД ул. “Васил Левски” ¹ 1 073 861 620 helikon.blagrad@gmail.com

БУРГАС - ЦЕНТЪР ул. “Александровска” 51 056 590 500 burgas_centar@helikon.bg

БУРГАС пл. “Тройката” ¹ 4 056 800 620 burgas@helikon.bg

ВАРНА бул. “Княз Борис I” ¹ 17 052 600 620 helikon.varna@gmail.com

ВАРНА 3 бул. “Сливница” ¹ 22 052 604 620 helikon.varna3@gmail.com

ВЕЛИКО ТЪРНОВО ул. “Васил Левски” ¹ 17 062 600 621 helikon.vtarnovo@gmail.com 

ВРАЦА ул. “Никола Войводов” ¹ 18 092 630 620 helikon.vratsa@gmail.com

ГАБРОВО ул. “Генерал Радецки” ¹ 28 066 830 620 helikon.gabrovo@gmail.com

ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 

пл. “Георги Измирлиев” ¹ 3 061 820 620 helikon.goriahovitsa@gmail.com

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул. “Търговска” ¹ 11 075 129 620 helikon.gdeltchev@gmail.com

ДОБРИЧ ул. “25 септември” ¹ 34 058 600 620 helikon.dobrich@gmail.com 

КАРЛОВО ул. “Гурко” ¹ 10 033125080 helikon.karlovo@gmail.com 

КЪРДЖАЛИ бул. “България” ¹ 58 036 614 021 helikon.kardzhali@gmail.com

КЮСТЕНДИЛ ул. “Демокрация” ¹ 33 078 580 620 helikon.kiust@gmail.com

НОВА ЗАГОРА ул. “Васил Левски” ¹ 34 045 760 120 helikon.nzagora@gmail.com

ПАЗАРДЖИК ул. “Втори януари” ¹ 2 034 470 620 helikon.pazardzik@gmail.com

ПЛЕВЕН ул. “Васил Левски” ¹ 161 064 600 620 helikon.pleven@gmail.com

ПЛЕВЕН 2 бул. “Данаил Попов” ¹ 18 064 601 620 helikon.pleven2@gmail.com

ПЛОВДИВ ул. “Райко Даскалов” ¹ 13 032 207 620 plovdiv@helikon.bg 

ПЛОВДИВ - 

ЦЕНТЪР 

ул. “Княз Александър 

Батенберг” ¹ 29

032 207 621 plovdiv2@helikon.bg 

ПЕРНИК ул. “Търговска” ¹ 7 076 610091 helikon.pernik@gmail.com

РАЗГРАД бул. “България” ¹ 9 084 680 620 helikon.razgrad@gmail.com 

РУСЕ ул. “Александровска” ¹ 50 082 280 620 helikon.ruse@gmail.com 

СЛИВЕН ул. “Цар Освободител” ¹ 28 044 640 620 helikon.sliven@gmail.com 

СМОЛЯН бул. “България” ¹ 57, бл. Ела 030 121 062 helikon.smolyan@gmail.com 

СОФИЯ - 

ВИТОША 

бул. “Патриарх Евтимий” 

¹ 68

02 9953 620 bigbookshop@helikon.bg 

СОФИЯ - 

СЛАВЕЙКОВ

пл. “Славейков” ¹ 1 02 9954 620 slaveykov1@helikon.bg 

СОФИЯ - 

СЪБОРНА

ул. “Съборна” ¹ 5 02 9955 620 saborna@helikon.bg

СОФИЯ - 

ШИШМАН

ул. “Цар Иван Шишман” 27Б 02 9956 620 shishman@helikon.bg

СТАРА 

ЗАГОРА 

ул. “Цар Симеон Велики” 

¹ 100

042 600 620 helikon.stz@gmail.com

СТАРА 

ЗАГОРА 2 

ул. “Цар Симеон Велики” 

¹ 133

042 601 620 helikon.stz2@gmail.com

ТРОЯН ул. “Васил Левски” ¹ 38 067 062 620 helikon.troyan@gmail.com

ТЪРГОВИЩЕ ул. “Васил Левски” ¹ 9 060 140 620 helikon.targovishte@gmail.com 

ХАСКОВО ул. “Отец Паисий” ¹ 14 038 622 621 helikon.haskovo@gmail.com

ШУМЕН бул. “Славянски” ¹ 88 054 800 620 helikon.shumen@gmail.com

ЯМБОЛ ул. “Търговска” 29 046 610 620 helikon.yambol@gmail.com

СОФИЯ - 

ЛОГИСТИЧЕН 

ЦЕНТЪР

с. Казичене, 

ул. “Индустриална”

02 4604 051, 

53, 54 

helikonsklad@helikon.bg

Къде да намерите 
книжарници ХЕЛИКОНЗа книгите и хората

За книгите и хората

БЪЛГАРСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Войната на буквите
Людмила Филипова
Enthusiast

Сърце
Виктория Бешлийска
СофтПрес

Глина
Виктория Бешлийска
СофтПрес

Мамник 
Васил Попов
Ерове

Времеубежище
Георги Господинов
Жанет-45

Живот в скалите
Мария Лалева
Книгомания

Пасиансът на 
архангелите
Мария Лалева
Книгомания

Посветена 
Ина Ясипова
Сиела

Божият ген
Людмила Филипова
Enthusiast

Химия на шегата
Михаил Вешим
Сиела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2200 
лв.

1800 
лв.

1490 
лв.

2200 
лв.

1800 
лв.

1500 
лв.

2000 
лв.

2500 
лв.

1899 
лв.

2400 
лв.
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Проектът
Ви Кийланд
изд. Ера
брой стр.: 360
цена: 19,99 лв.

Любов от 
втори поглед
Меган Куин
изд. СофтПрес
брой стр.: 416
цена: 23 лв.

Скривалището
Пенелъпи Дъглас
изд. Сиела
брой стр.: 520
цена: 19,90 лв.

Благодаря ви, 
че слушахте
Джулия Уелан
изд. Сиела
брой стр.: 416
цена: 20 лв.

Първи знания: 
Колко е часът?
изд. Фют
брой стр.: 12
цена: 15,90 лв.

Весела забава в 
горската дъбрава
Емилия Захариева, 
Лила Захариева, 
Леда Милева
изд. Миранда
брой стр.: 56
цена: 18,95 лв.

7 истории 
за принцеси
изд. Егмонт
брой стр.: 128
цена: 19,90 лв.

Зайчето Пейсли 
и състезанието за 
къщичка на дърво
Стив Ричардсън
изд. СофтПрес
брой стр.: 48
цена: 25 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Добре дошли в Болницата за 
безсмъртни създания!

Високо над София, сред 
планинските възвишения се крие 
необикновена сграда с още по-
необичайни обитатели. 
Те са изправени пред опасност, 
която заплашва да промени 
живота им завинаги. 

Михаил Коровин, мантикор 
с избухлив нрав и силно развито 
чувство за справедливост, е 
решен да запази безсмъртния 
свят. По прищявка на съдбата 
разковничето е в ръцете на 
Амелия, която пресича пътя 

на Михаил и се превръща в най-
важния му съюзник в битката 
за оцеляване. Битка, в която 
на карта е заложено всичко – за 
хора и за безсмъртни. 

В този роман среща си дават 
свръхестественото и човешко-
то, за да ни покажат, че носим 
у себе си мрак и светлина и само 
от нас зависи кое ще оставим 
да ни ръководи.

Болница за безсмъртни създания
Александрина Крушарска

изд. “Хеликон”
460 стр., 25,95 лв.

Само от нас зависи

Коко Ковачев се 
занимава активно с 

кинезитерапия от 2003 
година, а от 2015 година 
задълбочава своята рабо-
та в посока Приложна 
кинезиология. Създател 
е на метода „Актив 
Ситинг” и първата в Бъл-
гария цялостна програма 
за физическа и емоционална 
трансформация – ФЕТ, 
базирана на Приложна 
кинезиология. В програма-
та ФЕТ (Физическа и емо-

ционална трансфор-
мация) участват 

хиляди хора, които ежедневно 
променят живота си. С 
тази програма ще можете да 
рестартирате живота си, да 
се изчистите от емоционал-
ните и физическите блокажи, 
да изградите увереност, сила и 
спокойствие.

За кого е подходяща тя? 
Ако търсите алтернативни 
и нелекарствени начини за 
подобряване на здравето си, 
ако търсите спокойствие 
и живот в хармония, тога-
ва ФЕТ е точно за вас! Тази 
тримесечна програма е за хора, 
които искат да предприемат 
последователно необходими-
те действия, за да подобрят 
своето физическо и емоционал-
но здраве. Може да работите 
в удобно за вас време от дома, 
офиса и дори парка.

Какво представлява прог-
рамата? Програмата ФЕТ 
включва работа на физическо и 

емоционално ниво заедно с ле-
чебната гимнастиката „Актив 
Ситинг”. Тази програма има 
за цел да ви научи да слушате 
себе си, да разбирате своите 
емоции и да се освободите от 
тежестта на страданията 
от миналото. Това е процес, 
обучение, което ще ви даде 
стъпките за ежедневна работа 
върху себе си.

Програмата ФЕТ ще ви 
помогне да успокоите нервна-
та си система и да приемате 
по-спокойно нещата, които ви 
се случват. Ще добиете повече 
увереност в себе си. Ще прите-
жавате повече енергия и осъзна-
тост да погледнете от друга 
гледна точка на живота и си-
туациите, с което да взимате 
по-адекватни и удовлетворява-
щи решения. Да си позволите 
да сте щастливи, обичани и да 
се радвате на живота, както го 
правят малките деца.

За да сте щастливи

Физическа 
и емоционална 

трансформация
Коко Ковачев

изд. “Актив Ситинг”
272 стр., 20 лв.
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Името на Коко Шанел се 
е превърнало в синоним 

на стил и елегантност, но 
легендарната модна дизайнерка 
има и тъмна страна. Към края 
на Втората световна война в 
окупирания от немците Париж 
двама войници от Френската 
съпротива я отвеждат от 
апартамента ґ в хотел „Риц” 
и я подлагат на кръстосан раз-
пит. Обвиненията в държавна 
измяна са породени от аферата 
ґ с немския офицер барон Ханс 
Гюнтер фон Динклаге, но по-го-
лямата част от този проти-
воречив период от живота ґ 
остава забулен в мистерия. До 
този момент.

За разлика от десетки фран-
цузойки, които са задържани и 
подложени на унижения, модис-
тката е пусната на свобода. 
Но какво в действителност 
се е случило по време на този 
разпит? И дали наистина си е 
сътрудничила с нацистите, за 
да спаси един от най-близките 
си хора?

Изпълнен с любопитни 
исторически подробности и 
емоционални истини, „Коко в 
хотел „Риц” е роман за избора, 
който една необикновена жена 
прави, когато залогът е твърде 
висок. И за последствията, 
които определят бъдещето 
и оставят отпечатък върху 
цялото ґ наследство.

Преводач е Цветелина 
Лакова.

Роман за 
избора

Вдъхновяваща 
личност

„Моята автобиография” 
е „история от мечти, 

желания и натрупан опит” – 
легендарните мемоари на кино-
иконата Чарли Чаплин.

От покъртителната 
бедност на копторите в Южен 
Лондон до върховете на бляс-
кавия Холивуд и славата, тази 
книга ще ви отведе на незабра-
вимо пътешествие, разказано 
от първо лице.

Прочувствена и забавна, 
автобиографията на Чарли 
Чаплин – един от първите 
мемоари на знаменитости – раз-
казва историята на живота му, 

разкривайки на читателя целия 
чар, особености на характера и 
дълбоко вкоренени принципи на 
тази сложна и противоречива, 
но безкрайно талантлива и 
вдъхновяваща личност.

Преводач е Веселин Измирли-
ев.

Майсторката на съспенса 
Лиса Ангър ни предста-

вя един приковаващ трилър 
за случайна среща, която 
постепенно разплита сложна 
паяжина от лъжи.

Селена Мърфи се прибира 
от работа с влака и завърз-
ва разговор с красивата си 
съседка по седалка. Жената се 
представя с името Марта и 
скоро споделя, че има връзка 
с шефа си. На свой ред Селена 
признава, че съпругът ґ 
най-вероятно спи с бавач-
ката. Щом влакът стига до 
спирката на Селена, двете 
жени се разделят и по нищо 
не личи, че пътищата им ще 
се пресекат отново.

А после бавачката изчезва.
Мистерията се заплита, 

пукнатините в брака на 
Селена стават все по-дълбоки 
и тя започва да се пита коя 
в действителност е Марта. 
Едно е сигурно – Селена не е 
подготвена за онова, което 
ще открие...

Коко в хотел “Риц”
Джоя Дилиберто
изд. “Хермес”
320 стр., 17,95 лв.

Чарлс Чаплин. 
Моята автобиография
Чарли Чаплин
изд. “Сиела”
568 стр., 35 лв.

Признания във влака
Лиса Ангър
изд. “Бард”
400 стр., 19,99 лв.

„Заплетен и нюансиран, 
този роман достига 
висините на най-големите 
психологически трилъри!“

Лос Анджелис Таймс
Има ли някои повтарящи се 

фактори, които обусла-
вят появата и развитието на 
империите? Защо народи много 
по-многобройни и по-цивилизо-
вани от монголците не посягат 
към имперско величие? А поко-

Защо 
има империи?

рените и включени в състава 
на империите народи? По-зле 
или по-добре живеят под тяхна 
власт? Абсолютно задължител-
но ли е да има харизматичен 
водач (Александър Македонски, 
Чингиз хан, Хитлер, Ленин), 
който съумява  да обедини 
зад себе си и своята програма 
поданиците си? Империите 
олицетворение на злото ли са 
или на съзиданието и културния 
и икономически разцвет?

Това са само някои от 
въпросите, на които авторът, 
ако не дава своя отговор, поне 
предлага на читателите си да 
разсъждават върху тях.

Възход и упадък
Пол Стратърн
изд. “Колибри”
256 стр., 22 лв.

Заплетен

Парадоксалното 
при създаването 
на една 

комедия е, че трагичното 
стимулира чувството 
за комичното, тъй като 
според мен комичното е 
предизвикателство към 
съдбата. Ние трябва 
да се смеем на нашата 
безпомощност пред 
силите на природата - 
иначе ще се побъркаме.
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Този месец 

наричат жен-

ски, заради 

три празника 

със своенравен 

характер и ве-

селие по своему 

– Баба Марта, 

Осми март и 

Благовещение. 

Те взаимно се из-

ключват, макар че 

суматохата, коя-

то предизвикват, 

е сходна, интимно 

близка, женска и оп-

лита представите за 

бяло и червено, материално и 

духовно. Затова препоръчвам 

книга за изкривената човешка 

същност. „Плът и крафт” е 

история на жена, която се 

тъпче с храна до смърт. 

Не затваряйте очи с пог-

нуса, по-скоро се замислете 

кога едно приятно изживяване 

става колективно самоуни-

щожение. Защото никой не 

е обяснил на родителите в 

България, че ако насилват 

детето си да яде, то ще 

използва спокойствието им 

като оръжие срещу самите 

тях. И щом порасне ще на-

пълнее. После в друга държава 

ще го поеме индустрията на 

удоволствията, там килогра-

мите носят пари, пък важно е 

да се печели.   

Адмирации за Васил 

Панайотов, който и с този 

свой пети поред роман доказа, 

че авторовият глас е силен, 

когато удря, а не гали ухото. 

Черният му хумор – висш 

пилотаж в литературата, 

също идва като леден душ 

за онези читатели, които 

таят натрупан гняв в себе 

си и компенсират с храна 

или секс, за маниаците на 

зрелища и алчните за слава, 

дори за такива, които просто 

имат медицински проблем с 

теглото. 

„Плът и крафт” въздейст-

ва върху всеки човек, излъган 

в своите очаквания. Затова 

тук доминира плътта, която 

все остава неудовлетворена 

и накрая стига до ексцесия. 

Книгата предлага избор – дали 

да спрем да деградираме соци-

ално, или да поемем сами към 

нещо съзидателно. Няма кой 

да влезе в тялото ни и да ни 

направи живота вместо нас. 

ЛЮДМИЛА ЕЛЕНКОВА 
РАДИО „ХЕЛИКОН“

Изборът е наш

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Дяволското море
Клайв Къслър, 
Дърк Къслър
изд. Бард
брой стр.: 384
цена: 17,99 лв.

Нож в раната
Антъни Хоровиц
изд. Еднорог
брой стр.: 336
цена: 24,90 лв.

Науката от Света на 
диска Т.4: Денят на 
страшния съд
Тери Пратчет, Иън 
Стюарт и Джак Коен
изд. Сиела
брой стр.: 432
цена: 25 лв.

Безмълвна смърт
Питър Мей
изд. Колибри
брой стр.: 368
цена: 22 лв.

Майки и дъщери
Ерика Джеймс
изд. Труд
брой стр.: 400
цена: 23 лв.

Лунна светлина
Сандра Браун
изд. Хермес
брой стр.: 496
цена: 19,95 лв.

Дора и Пикасо 
и двете лица 
на любовта
Бетина Щоркс
изд. Емас
брой стр.: 448
цена: 21,90 лв.

Изпитанието
Ани Ерно
изд. Лист
брой стр.: 120
цена: 20 лв.

На всеки му се е случвало да 
преживее една от онези 

сутрини, в които всичко е 
толкова ужасно, че просто ти 
се иска да убиеш някого. Въпреки 
че никога не би го направил наис-
тина… Дори ако ти се отдаде 
възможност.

„Внимавай какво си пожела-
ваш” ни предупреждава неверо-
ятно забавният роман „Финли 
Донован се справя убийствено 
добре”от световноизвестната 
писателка Ел Косимано. Кни-
гата остроумно лети между 
жанровете, за да ни въвлече в 
шеметен трилър с елементи на 
комедия, в чийто център 
една писателка на крими-
нални романи е въвлечена 
в истинско убийство.

Бърз, свеж, изпълнен с 
хумор и оригинални сю-
жетни решения, романът 
дава началото на поредица, 
завладяла сърцата на мили-
они читатели по света, 
и станала вдъхновение зад 
предстоящата екранизация 
от създателите на „Малки 
сладки лъжкини”.

Остроумен и автентичен в 
представянето на разочарова-
нията и триумфите на майчин-
ството в цялата му бъркотия 
и веселие, „Финли Донован 
се справя убийствено добре” 
е многопластов и шеметен 
трилър, който се намира някъде 
на границата между забавното 
и искреното – между сатирата 
и сериозността.

Едно е ясно, в невероятните 
герои на Ел Косимано читате-
лите ще открият перфектна-
та компания, която да ги раз-
товари, разсмее и разчувства.

Писателка – 
убийца

Финли Донован се 
справя убийствено добре
Ел Косимано
изд. “Сиела”
384 стр., 19 лв.
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Стресът - приятел 
или враг
Д-р Кели Макгонигъл
изд. Гнездото
брой стр.: 260
цена: 17,95 лв.

Как да ни се случват 
хубави неща?
Мариан Рохас Естапе
изд. Сиела
брой стр.: 252
цена: 15,90 лв.

Смелостта 
да не те харесват
Ичиро Кишими и 
Фумитаке Кога
изд. Хермес
брой стр.: 312
цена: 19,95 лв.

Домашен хляб 
с квас от нулата
Джеймс Мортън
изд. Бетера Букс
брой стр.: 160
цена: 9,80 лв.

Пътят към финансова 
независимост
Дж. Л. Колинс
изд. AMG Publishing
брой стр.: 328
цена: 22,95 лв.

Нострадамус. 
Всички пророчества 
за бъдещето
Марио Рийдинг
изд. Сиела
брой стр.: 368
цена: 19,90 лв.

Шанел
Ема Бакстър-Райт
изд. Hybrid books
брой стр.: 156
цена: 19,90 лв.

Огън момиче
Кара Алвил Лейба
изд. AMG Publishing
брой стр.: 176
цена: 12 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Радост за децата 
и забавление 

за родителите!

Той е кралят на междучасията, 
експерт-ниски оценки:  
всеки е чувал за ТОТО! 

Знаеш ли защо ТОТО никога не 
ползва гумичка? Или пък защо 

вече не ходи на уроци по тенис?

Ще разбереш 
това от 

вицовете за 
ТОТО  

и веселата му 
дружина!

ЛУЛУ е на девет години. 
В училище и у дома тя 

открива радостите и малките 
премеждия от ежедневието:  
приятел, чиито родители се 
развеждат, трудна за пазене 

тайна, завист към съученици...  
Все ситуации, към които  

ЛУЛУ се приспособява,  
за да намери решение.

Ами да, именно това 
означава да пораснеш!

АРИОЛ  е малко синьо 
магаренце с очила. 

Живее в крайните квартали 
със своите мама и тате. 

Най-добрият му приятел е 
прасенце. Той е влюбен в една 
красива телица от неговия 

клас. Учител му е едно голямо 
куче. А преподавателят му по 

физическо е едър петел.

С една дума, АРИОЛ  
е като теб и мен.

За първи път в България три страхотни комиксови поредици  с герои, пленили  света! Ето ги  първите броеве!



 Тото, какво си намислил  
да правиш през уикендите 

тази учебна година?

Много неща! Нашите  
ме записаха да ходя на джудо 
събота сутрин, после следобед  

съм на футбол...

Това е без да броим уроците  
по тенис и страхотните 

видеоигри с приятели.
Просто нямам спирачка!...

Добре, че след това  
разполагам с цяла седмица  

да си почивам в клас...

Oxx !

КАКВА ПРОГРАМА!

ТЪРСЕТЕ В НАЙ-БЛИЗКИЯ

КОМИКС, 
с който ще се 
заливаш от смях!
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Професор Ханс Реке е 
световен авторитет в 

техниките за разпит, спосо-
бен на зашеметяваща логика и 
изумителна наблюдателност. 
Той е богат, преуспял и има 
перфектно семейство. Както 
и крехка психика, която се 
разпада, когато се намира под 
напрежение.

Общинският полицай 
Микаела Варгас е дъщеря на 
чилийски имигранти. Израснала 
е в покрайнините на Стокхолм 
и има двама братя от грешната 
страна на закона. Тя е упорита и 
безкомпромисна и отчаяно иска 
да се докаже пред колегите си.

Микаела се нуждае от уни-
калния ум на Ханс, за да разреши 
едно заплетено убийство. Ханс 
се нуждае от Микаела, за да го 
спаси от самия него. Колкото и 
да са различни, те ще трябва да 
открият заедно убиеца, преди 
да са се превърнали на свой ред 
в жертви.

„Вълнуващ криминален трилър, 
вдъхновен от Шерлок Холмс.“

Индепендънт

„Превъзходно написана книга, 
която грабва читателите и ги 
въвлича в опасно дедуктивно 
приключение.“

Уолстрийт Джърнъл

Зашеметяваща логика

Obscuritas. Мрачна музика
Давид Лагеркранс
изд. “Изток-Запад”
336 стр., 22 лв.

Д-р Хироми Шиния бе лекар 
визионер и изобретател 

на превърналата се в стан-
дарт техника на слабоин-
вазивната колоноскопска 
полипектомия. През своята 
десетилетна лекарска прак-
тика той е бил професор по 
хирургия в Медицинския колеж 
„Алберт Айнщайн”, ръководи-
тел на ендоскопското отделе-
ние в болницата „Бет Израел” 
в Ню Йорк, както и съветник 
за болницата „Маеда” и гас-
троентерологичната клиника 
„Хандзомон” в Япония.

Здравният метод на 
Шиния е пълен с тайни за пос-
тигане на здрави черва, здрава 
кръв и бликащи от енергия 
клетки. Ще научите защо, 
от гледна точка на червата, 
някои широко разпространени 
съвети за хранене всъщност са 
вредни за много хора. Още по-

важно е, че ще научите какво 
е добре да се яде и защо. Също 
така ще научите как да чувате 
собственото си тяло и да 
му отговаряте, да разбирате 
езика на червата си, за да може-
те драстично да подобрите 
своето здраве.

„На базата на последните 
проучвания и на моите собст-
вени клинични проучвания за 
пет десетилетия аз съставих 
серия от предложения за 
хранене и начин на живот, 
които ще ви запазят млади, 
жизнени и с минимални забо-
лявания. В книгата разглеждам 
много неща, но за вас няма да е 
трудно да ги схванете, ако сте 
непредубедени. Моето намере-
ние е думите ми да подхранят 
ума ви, както добрата храна 
и добрата вода подхранват 
тялото ви.”

Преводач е Петър Амуджев.

Млади 
и жизнени

Изкусителна 
история

Микробният фактор
Д-р Хироми Шиния

изд. “Сиела”
176 стр., 14,90 лв.

Вера Дилейн се е отрекла от 
всички мъже. След мно-

жество усилия и една година 
в изучаване на кулинарните 
тънкости из всевъзможни 
ресторанти из Европа, тя е 
успяла да преглътне горчивия 
опит в любовта и да го замени 
с единствената връзка, която ґ 
носи абсолютна наслада – тази 
с храната. Затова днес Вера е 
решила да вложи всичките си 
усилия в един последен проект, 
който ще предопредели бъдеще-
то ґ в кулинарията. Да започне 
собствен бизнес е риск, но и 
най-вълнуващото нещо, 
което ґ се е случвало 
напоследък. 

Като един от най-
добрите шеф-готвачи 
на своето време, Килиън 
Куин има самочувстви-
ето на бог в кухнята. 
Когато срещу неговото 
заведение застава малка 
каравана за бързо хранене, 
той не е притеснен, а по-
скоро раздразнен, че му раз-
валя гледката от „Лилу”. 
Но скоро собствените 
му помощници 
са изкушени от 
кулинарните 
експерименти на 
Вера и любо-
питството му 

се събужда. Между готвачите 
започва тиха война за кулинарно 
надмощие. Само че границата 
между любовта и омразата е 
тънка и когато двама души 
готвят с такава страст, щип-
ка от нея неминуемо се пренася 
и в отношенията помежду им. 

„Напълно различни” е роман-
тична история, изпълнена с 
много хумор, важни истини и 
незабравими герои. Или иначе 
казано – следва рецептата за 
перфектната среща с нова 
любима книга.

Напълно различни 
Рейчъл Хигинсън
изд. “Софтпрес”
368 стр., 22 лв.



предишна 
цена 

25,00 лв.

-10%
2250

лв.

предишна 
цена 

15,95 лв.

-30%
1117

лв.

предишна 
цена 

19,90 лв.

-20%
1592

лв.

предишна 
цена 

22,00 лв.

-15%
1870

лв.

предишна 
цена 

19,90 лв.

-15%
1692

лв.

предишна 
цена 

22,00 лв.

-20%
1760

лв.

предишна 
цена

21,95 лв.

-20%
1756

лв.

предишна 
цена 

18,90 лв.

-15%
1607

лв.

Промоцията е валидна от 24.02.2023 г. до 23.03.2023 г. вкл. или до изчерпване на количествата 
в книжарници Хеликон. Кампанията не е валидна за онлайн покупки на Helikon.bg

От страниците до екрана

предишна 
цена

16,99 лв.

-30%
1189

лв.

-10%

-20%
-15%

-30%
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Промоцията е валидна от 10.03.2023 г. до 06.04.2023 г. вкл. или до изчерпване на количес  твата в книжарници Хеликон. Кампанията не е валидна за онлайн покупки на Helikon.bg

Всяка книга е ново   приключение

предишна 
цена

22,00 лв.

-10%
1980

лв.

предишна 
цена 

19,99 лв.

-20%
1599

лв.

предишна 
цена 

17,95 лв.

-15%
1580

лв.

предишна 
цена 

15,00 лв.

-15%
1320

лв.

предишна 
цена 

16,90 лв.

-30%
1183

лв.

предишна 
цена 

23,95 лв.

-30%
1677

лв.

предишна 
цена 

16,99 лв.

-10%
1529

лв.

предишна 
цена 

17,95 лв.

-15%
1580

лв.

предишна 
цена 

17,90 лв.

-15%
1575

лв.



Промоцията е валидна от 10.03.2023 г. до 06.04.2023 г. вкл. или до изчерпване на количес  твата в книжарници Хеликон. Кампанията не е валидна за онлайн покупки на Helikon.bg

Всяка книга е ново   приключение

предишна 
цена 

14,95 лв.

-20%
1196

лв.

предишна 
цена

34,90 лв.

-10%
3141

лв.

предишна 
цена 

19,99 лв.

-15%
1759

лв.

предишна 
цена 

24,95 лв.

-15%
2196

лв.

предишна 
цена 

14,95 лв.

-20%
1196

лв.

предишна 
цена 

24,90 лв.

-10%
2241

лв.

предишна 
цена

19,95 лв.

-30%
1397

лв.

предишна 
цена 

22,00 лв.

-15%
1936

лв.

предишна 
цена 

19,99 лв.

-10%
1799

лв.

-10%

-20%
-15%

-30%
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„Будният ум”, книгата 
на главния медицински 

кореспондент на телевизия 
CNN д-р Санджай Гупта, се 
превърна невероятно бързо в 
бестселър, защото помогна на 
безброй читатели по цял свят 

да преодолеят страховете си 
и да поддържат ума си буден и 
продуктивен.

„12 седмици за по-буден ум” 
е нейно естествено продълже-
ние. Новата книга на д-р Гупта 
ще ви покаже как да изпълните 
стъпка по стъпка една гъвка-
ва, лесна и забавна програма за 
коренна промяна на навиците и 
поведението ви.

Тя обхваща само 12 седмици, 
но ще ви помогне да намалите 
тревожността си, да спите 

по-добре, да се движите повече 
и по-енергично, да се храните 
по-здравословно, да общувате 
по-пълноценно, да изградите 
устойчивост към ежедневния 
стрес, да се обогатите с нови 
знания и занимания. А това е 
необходимо, за да направите ума 
си по-пластичен и гъвкав дори в 
напреднала възраст.

Не ви трябва друг съвет! 
Просто следвайте програмата! 
Желаем ви успех!

Преводач е Надежда Розова.

Стъпка по стъпка

Когато вече нямаш в какво да 
вярваш, ти остава да вяр-

ваш в чудото. И то се сбъдва.
Роман пътешествие, прек-

расна незабравима история за 
любовта, предателството, 
мъдростта, малодушието, 
готовността да се жертваш и 
разбира се, за всепоглъщащата 
надежда. 

Одисеята на четирима сира-
ци, които през лятото на 1932 
година, по време на Голямата 
депресия в САЩ, се опълчват 
срещу неправдата и насилието 
и бягат от тежкия живот в ин-
терната, където са изпратени 
насила. Те се впускат в опасно 
пътешествие с лодка по река 
Мисисипи, което ще повлияе 
не само на живота им, но и на 
отношението им към света и 
един към друг.

На приятелите им предстои 
да научат, че светът е не само 
жесток, но и пълен с прекрасни 
хора, готови да споделят с тях 
и малкото, което им е останало.

Роман, който 140 000 чита-
тели от цял свят в „Гудрийдс” 
са оценили с 4.39 по петобална-
та система.

Книга, която със сигурност 
ще се превърне в съвременна 
класика.

Преводач е Петя Петкова.

Съвременна 
класика

Красивите 
места и злото
„Марпъл” е колекция от 

дванайсет нови разказа, 
написани от безспорни лите-
ратурни звезди. Всеки автор 
представя госпожица Марпъл 
през собствената си уникална 
перспектива, като същевре-
менно остава верен на образа, 
който читателите познават и 
обичат. Те вдъхват нов живот 
на колоритната героиня и 
почитат огромния принос на 
Агата Кристи в криминалната 
литература.

Сред авторите, включени 
в сборника, са Вал Макдърмид, 
Луси Фоли, Лий Бардуго, Рут 
Уеър и Карън М. Макменъс.

Легендарната госпожица 
Марпъл се завръща с дванайсет 
нови мистерии за разрешаване!

Разплитането на сложни 
и вълнуващи загадки отвежда 
симпатичната дама от наглед 
спокойното ґ селце Сейнт 
Мери Мийд до натоварените 
улици на Ню Йорк, окъпаната 
в жарко слънце италианска 

Ривиера и вълнуващия Хонконг. 
Никой по-добре от госпожица 
Марпъл не знае, че дори и на най-
неочакваните и красиви места 
може да дебне злото.

Лондон, 1988 г. Цяла Вели-
кобритания е влюбена в 

„принцесата на народа”.
За Скотланд Ярд това 

означава, че цялото внимание 
трябва да е насочено върху 
елитната Служба за охрана 
на кралското семейство и 
нейния началник. Натоварени 
със задачата да охраняват 
най-прочутото семейство на 
света, служителите трябва 

да са просто най-добрите. 
Най-малката слабост сред 
тях може да означава ката-
строфа.

Главен детектив инспек-
тор Уилям Уоруик и екипът 
му от Скотланд Ярд са изпра-
тени да разследват Службата 
за охрана. Непокорният Рос 
Хоган, доскоро работил под 
прикритие, е натоварен с 
много деликатна – и уникална 

– отговорност. 
Скоро става ясно, 
че проблемите в 
Службата за охра-
на са само върхът 
на айсберга. Злона-
мерена организация е 
взела на мушка сигур-
ността на страната и на 
Короната. Единственият 
въпрос е коя ще бъде следва-
щата мишена...

12 седмици за по-буден ум
Санджай Гупта
изд. “Обсидиан”
232 стр., 19 лв.

Тази благодатна земя
Уилям Кент Крюгър
изд. “Лабиринт”
416 стр., 21,90 лв.

Върхът на айсберга

Марпъл. 12 нови разказа от 
12 впечатляващи писателки
изд. “Ера”
344 стр., 19,99 лв.

Следващата мишена
Джефри Арчър

изд. “Бард”
352 стр., 17,99 лв.
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Кой е предателят на Васил 
Левски? Този въпрос, 

възбуждал дълголетни 
полемики, и днес про-
дължава да тревожи 
историческата 
ни памет.

В тази 
книга 
– сво-
еоб-
разно 
исто-
рическо 
разследване, са 
представени проуч-
ванията на автора 
върху истината 
както за физическите, 
така и за идейните преда-
тели на Апостола на свобода-
та. Чрез анализ на наличните 
свидетелства, на събитията, 
случили се в далечната 1872 г., и 
на личните взаимоотношения 
на Левски е направен опит за 
различен прочит на известните 
досега факти; изказани са смели 
хипотези за конфликтите в 
Ловчанския революционен 
комитет, „схемата” на преда-

Гарет Сейнт Клеър е в 
затруднено положение. Баща 

му, който го ненавижда, е решен 
да пропилее семейните имоти 
и да не остави никакво наслед-
ство на сина си. Единственото, 
с което Гарет разполага, за да 
осуети намеренията му, е стар 
семеен дневник, съдържащ тайни 
от миналото... и който може 
да се окаже ключ към бъдещето. 
Проблемът е, че е написан на 
италиански – език, който млади-
ят мъж не владее. 

Висшето общество е едино-
душно – няма друга като Хайъ-
синт Бриджъртън. Тя е дяволски 
умна, неприлично пряма и според 
Гарет – най-добре да се внимава, 
когато се общува с нея. Но в 
Хайъсинт има нещо пленяващо 

Могат ли хората да се 
променят? Достатъчно 

ли е просто да бъдеш такъв, 
какъвто си? Щастието въпрос 
на избор ли е? Това са само 
част от въпросите, с които 
объркан млад мъж се обръща към 
уважаван философ. Написана под 
формата на диалози, „Смелост-
та да не те харесват” дава ка-
тегорични отговори на редица 
екзистенциални питания. В нея 
се разглеждат фундаментални 
концепции, свързани с човеш-
ката природа и личностната 
реализация, които почиват на 
теориите на Алфред Адлер – 
един от най-влиятелните психо-
лози на XX век наред с Фройд и 
Юнг. В рамките на пет срещи 
философът помага на младежа 
да осъзнае, че всеки може да 
избере какъв живот да има, 
като се освободи от оковите 
на миналите травми и чуждите 
очаквания. 

С мъдрите си послания 
за прошката, свободата и 
личната отговорност книга-
та открива нови хоризонти 

пред нас, като ни подтиква да 
загърбим ограниченията, които 
си налагаме сами, и да проявим 
смелост да бъдем себе си въпре-
ки всичко.

Преводач е Снежана Цвета-
нова Милева.

Обичана от мнозина, Гърция 
привлича с красивата си 

природа, кристално чиста 
морска вода и вкусна храна. Но 
едно е да пийваш узо до плажа 

Екзотична 
и примамлива

Живот по гръцки
Питър Барбър
изд. “Ера”
232 стр., 17,99 лв.

през лятото, а съвсем друго – да 
заживееш там.

С помощта на Питър 
Барбър, който от години живее 
в Гърция и изцяло се е потопил 
в гръцкия начин на живот, ще 
преоткрием напълно нашата 
съседка! Питър с лекота ни пре-
нася там и ни запознава с краси-
ви и малко познати местенца, с 
комичната страна на гръцката 
бюрокрация, с типично гръцки 
ексцентрични персонажи и още. 
Докато се адаптира към гръц-
кия начин на живот и изцяло 
непознатия за него манталитет 
и език, авторът ни потапя 
с топлина, уважение и много 
хумор в гръцките традиции и 
култура. Интимният му поглед 
над всичко гръцко ще ни при-
помни или ще пробуди любовта 
ни към близката, но все така 
екзотична и примамлива Гърция.

Поемете на едно интригува-
що и обогатяващо пътешест-
вие със средиземноморски полъх!

Кой го предаде?

Нови 
хоризонти

Отговорите са 
в тях

Смелостта да не те харесват
Ичиро Кишими, Фумитаке Кога
изд. “Хермес”
312 стр., 19,95 лв.

Заради 
неговата целувка 
Кн.7 Бриджъртън
Джулия Куин
изд. “Ибис”
384 стр., 17,90 лв.

„Изобилие от 
блестящо остроумие и 
незабравими герои.“

Буклист

и очарователно. Освен това тя 
знае италиански и би могла да му 
помогне с превода...

И докато Гарет и Хайъсинт 
разкриват старите тайни, 
описани в дневника, започват да 
разбират, че отговорите, които 
търсят, се крият в тях самите... 

Преводач е Диана Кутева.

телството, разгрома на 
Вътрешната революционна 
организация.

Провокативно и интригу-
ващо изследване, „Да предадеш 
Левски” аргументирано се 
включва  в дебата за истори-
ческата съдба на националните 
ни герои.

Да предадеш Левски
Искрен Красимиров

изд. “Колибри”
184 стр., 15 лв.



предишна 
цена 

19,95 лв.

-15%
1756

лв.

предишна 
цена 

23,90 лв.

-15%
2032

лв.

предишна 
цена 

30,00 лв.

-30%
2100

лв.

предишна 
цена 

25,90 лв.

-20%
2072

лв.

предишна 
цена 

20,00 лв.

-30%
1400

лв.

предишна 
цена 

18,90 лв.

-10%
1701

лв.

предишна 
цена

22,00 лв.

-10%
1980

лв.

предишна 
цена 

29,99 лв.

-20%
2639

лв.

Промоцията е валидна от 10.03.2023 г. до 06.04.2023 г. вкл. или до изчерпване на количествата 
в книжарници Хеликон. Кампанията не е валидна за онлайн покупки на Helikon.bg

Забавна наука

предишна 
цена

14,90 лв.

-10%
1341

лв.

-10%
-20%

-15%
-30%
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Картинна 
енциклопедия 
за спорта
изд. Фют
брой стр.: 144
цена: 14,99 лв.

Сканорама: 
Човешкото тяло. 
Плъзни, сканирай, 
разкрий
Джон Ричардс
изд. Книгомания
брой стр.: 30
цена: 33 лв.

Детска 
енциклопедия: 
Искам всичко да 
знам
изд. Пан
брой стр.: 80
цена: 29,90 лв.

Аз ще бъда учен
Теро Миелонен
изд. Enthusiast
брой стр.: 56
цена: 16 лв.

Тили и изгубените 
приказки 
Кн.2 от поредицата 
Пейджъс & Ко
Ана Джеймс
изд. Orange Books
брой стр.: 328
цена: 21 лв.

Скункс и язовец 
Ейми Тимбърлейк
изд. Артлайн Студиос
брой стр.: 166
цена: 20 лв.

Любов, захар 
и магия Кн.3: 
Бърканица от бели
Ана Мериано
изд. Лютиче
брой стр.: 304
цена: 16,90 лв.

Прокълнатият 
карнавал и други 
бедствия
изд. Егмонт
брой стр.: 400
цена: 19,90 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

В чест на едновековния юби-
лей на „Дисни” за първи път 

в България се появява колекцио-
нерското издание „Трала-ла” 
с 240 страници, с някои от най-
щурите истории за Дъкбург на 
знаменития Карл Баркс. В тях 
компания ще ни правят любими 
познайници като Доналд Дък, 
Дейзи Дък, малките племенници 
на Доналд –  Хюи, Дюи и Луи, 
чичо Скрудж, както и много 
други. Ще видим „най-богатия 
паток в целия свят”, както 
никога досега. В историята, 

дала заглавието на сборника, 
чичо Скрудж се оказва тъй 
потиснат от ежедневието, че 
изпада в нервна криза и тръгва 
по следите на легендарна долина 
в Хималаите, където парите 
нямат никаква стойност. 
Заедно с патешкото семейство 
ще попаднем в изчезналата 
Атлантида, както и на остров 
Менехуне, където старите 
хавайски легенди оживяват. Ще 
отскочим и до самия Дъкбург, 
където чичо Скрудж иска да 
прави фабрика за портфейли, 

Доналд се захваща да усъвършен-
ства прахосмукачка, а малките 
му племенници купуват камила. 
И това е само началото на 
невероятните случки, които 
изпълват ежедневието на 
патоците. Изданието съдържа 
обширен предговор с допълни-
телна информация, петнадесет 
комикса, дузина кратки исто-
рии, оригинални корици, маслена 
картина на Карл Баркс, както и 
главата „Кой кой е в Дъкбург”, 
представяща герои лекари в 
Дъкбург. 

Юбилейно издание

Трала-Ла
изд. “Егмонт”
240 цв. стр.,59 лв.

ПродължениетоВърховна 
игра

Всичко започва с нас
Колийн Хувър
изд. “Ибис”
288 стр., 17,90 лв.

„Тази книга съдържа всичко, 
което превърна романите 
на Колийн Хувър в сензация в 
ТикТок – оригинален сюжет, 
драматични обрати и 
неочаквани развръзки.“

Ню Йорк Поуст

Редувайки гледните точки 
на Лили и Атлас, „Всичко 

започва с нас” продължава точ-
но оттам, където завършва 
„Никога повече”.

Лили и бившият ґ съпруг са 
се споразумели за родителските 
права и отглеждат дъщеря си 
във вече установен ритъм. 
Докато един ден Лили среща 
случайно на улицата първата си 
любов – Атлас. Двамата не са се 
виждали почти две години и тя 
е въодушевена, че този път вре-
мето е на тяхна страна. Затова 
младата жена незабавно приема 
поканата на Атлас за среща...

Вярата създаде визията; 
визията щеше да създаде 

пазара; пазарът щеше да донесе 
парите, а парите щяха да 
създават коли. Той просто 
трябваше да го направи в 
невъобразим мащаб, при това 
да го направи достатъчно 
бързо, за да изпреварва с една 
кола разстояние конкуренция-
та, кредиторите, клиентите 
и инвеститорите, залагащи 
срещу компанията чрез процес, 
наречен къси продажби, който 
можеше да се отплати щедро, 
ако акциите на Tesla рязко 
загубеха стойността си.

Това беше – знаеше той 
твърде добре – опасна надпре-
вара.

Или – в най-мрачните му 
моменти – върховната игра на 
игра на ястреб и гълъб.

Power Play. 
Илън Мъск, историята 
на Tesla и облогът на века 
Тим Хигинс
изд. “Локус”
544 стр., 36 лв.
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ВАУЧЕР за книги от
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Промоцията е валидна от 
24.02.2023 г. до 25.03.2023 г. вкл. 

или до изчерпване на количествата 
на Helikon.bg и с Promochip в 

книжарници Хеликон.
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  предишна цена 1495 лв. 
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