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Боровец
тел. 02 4604059, borovets@helikon.bg
Бургас 
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за тънкостите при различните 
марки пистолети, на Стефани 
за клюките от света на музика-
та, на доктор Финч за срамни-
те медицински тайни, на Марк 
де Бруо за мръсните номера в 
спорта, на Хелън, задето му е 
местила мишката и на Сандра, 
задето му е местила... Накрая, 
след около стоте щастливо 
изредени, идва редът и на Карън, 
без която нищо нямало да е съ-
щото и която е вършила всичко 
останало (какво ли остана?), 
докато ТОЙ Е ПИШЕЛ. 

В младостта си наивно 
смятах, че този труд е индиви-
дуално занимание. Че писателят 
дължи славата си най-вече на 
собственото си ровене из книги 
и човешки съдби, на личните си 
знания и умения. Че запленен от 
своите неповторими видения, 
самотен като монах, е можел да 
си позволи за разтуха единстве-
но дребни перверзии – Шилер си 
потапял краката в леденостуде-
на вода, Агата Кристи дъвчела 
ябълка във ваната, а Йовков об-
личал бяла кенарена риза. Колко 
съм се лъгал! Писането на книга 
се оказа масова дисциплина като 
маратона в Ню Йорк и точно 
като в него, един отнася с гърди 

лентата, а търчат всички. 
А я да видим какво ми се 

случва на мен. Още с излизането 
ми сутрин ме поема знайното и 
незнайно братство на множес-
тво хора. Пъпля сред стотици 
коли на светофарите или се 
промушвам през двойно повече 
тела в метрото, за да стигна 
до офиса. Привидното усамоте-
ние пред монитора е измамно, 
безчет човешки същества се 
трудят в мрежата, за да ми 
дадат възможност да скалъпя 
две-три странички в прослава 
на книгите и четенето. Уви, 
всичко сякаш вече е казано, из-
мислено, употребено, а аз искам 
да звучи грабващо, неповтори-
мо... С помощта на анонимните 
си помагачи все пак свършвам 
някаква работа. Но от толкова 
задочно общуване с тях надвечер 
нещо в черепа ми бръмчи като 
далекопровод, а очите ми са на-
бъбнали като накиснат във вода 
фасул. За капак, пътят към дома 
ми е препречен от още по-голяма 
тълпа, чиито биотокове жадно 
ме атакуват.

Вкъщи, изул най-сетне обувки-
те и хвърлил раницата на стола, 
изяждам механично полуготова-
та храна, изглеждам търпеливо 
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ако желаете вашите книги 
да се продават в „хеликон“ 
в хартиен или електронен 
вариант, свържете се с 
нас на service@helikon.bg 
или на 02 4604081

Късна вечер е. Излапвам по-
следните редове от романа, 

въздъхвам със съжаление, че е 
свършил и като малка утеха, за 
да не е раздялата съвсем рязка, 
надничам в списъка с благодар-
ностите. Имената там са ми 
съвършено непознати, но за него, 
автора на бестселъри, очевидно 
са много важни. 

Той благодари на Сара – 
най-добрият редактор на 
света, на Мич – най-верният 
литературен агент, на Боб – 
най-великодушният издател, на 
Линдзи, Матюс, Лукас, Деб и 
още десетина за великолепната 
работа, на Стюарт и Джеф 
за полицейските напътствия, 
на Джон от моргата, че в 
детайли му е разказал как точно 
кълца труповете, на Шарлот и 
Нийл за юридическите врътки, 
на Орла и Кристен, че са му 
наслагали запетайките, на Арън 
и Луси за тарикатлъците във 
финансовата сфера, на Питър 

Благодарности

иван голев

полуготовия филм, изчоплям 
шепа хапчета от дузина блис-
тери, гълтам ги с потръпване и 
ето че финалната лента грее в 
жълто все по-близо. Крака, лице, 
зъби-мъби и – туп! – в леглото. 
Остават само първите две-три 
глави от следващата книга, съз-
дадена от колектив и подписана 
еднолично, полагането на томче-
то върху шкафчето и гасенето 
на лампата. Най-сетне НАСАМЕ 
СЪС СЕБЕ СИ! Далеч от други-
те, били те съвсем непознати, 
или известни на всички автори 
на бестселъри!

Слагам си тапите в ушите, 
маската на очите, опаковам се с 
тънкото като станиол одеялце 
(лято е) и – същинско хапче в 
блистер – зачаквам сънят да 
ме сложи в шепата си и да ме 
погълне. Но вместо това – като 
напук – и в моята глава неусетно 
се занизват благодарности: към 
съдбата, че и днес ме имаше; към 
колегите ми, че ме изтърпяха 
(и аз – тях); към работодате-
лите ми, че ми осигуриха хляба 
насущний; към децата ми, че още 
са някъде наоколо; към жена ми, 
че въпреки всичко ми е жена... 
И към Господ, без Когото нищо 
нямаше да е същото.

Верният тон на 
хубавите книги

рисунка чавдар николов
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класации юли  

ново остава нагоре надолу връща се

художествена литература

Последната миля
дейвид балдачи
обсидиан 

сама в Париж
джоджо мойс
хермес

остров камино
джон гришам
обсидиан

гам
ерих мария ремарк
сиела

чамкория Т.1
милен русков
жанет-45 

малката билкарница  
в монмартър
донатела рицати
софтпрес 

чамкория Т.2
милен русков
жанет-45

вендета
венета райкова
Enthusiast

шедьоври на разказа  
с неочакван край Т.1
пергамент прес 

Първият след Бога - 
любовта и смъртта  
на васил левски
неда антонова
Факел

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1900 
лв.

1300 
лв.

1500 
лв.

1200 
лв.

1500 
лв.

1799 
лв.

1700 
лв.

1400 
лв.

1800 
лв.

1595 
лв.

нехудожествена литература

думи, които лекуват
алекс ровира
хеликон

господари на моргата
огнян стефанов
слънце

рене мей. Посланикът...  
на ангелите
жюлиет лор, джей ей
ем джи букс 

две безсмъртни класики: 
изкуството на войната
сун дзъ; владетелят
николо макиавели
хеликон

рене мей.  
рицарят на ангелите 
жюлиет лор
Клуб 8

моши моши, япония
Юлияна антонова - 
мурата
Together Academy

моят опит в народната  
и природната медицина
владимир бошнаков
Клуб 8

аз ли съм луд,  
или другите... 
алберт айнщайн
пергамент прес

Бивши хора по 
класификацията на  
държавна сигурност
вили лилков, христо христов
сиела

васил левски /дяконът/
захарий стоянов
хермес

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

595 
лв.

1400 
лв.

1499 
лв.

995 
лв.

1700 
лв.

1499 
лв.

1600 
лв.

499 
лв.

1990 
лв.

1195 
лв.

Градче на злото 
или илюзия на 
престъплението?

„- О, божичко, заключете 

вратата!“

– Не заключваме вратата на 

участъка – отговори начални-

кът.

– Тогава да се скрием в 

някоя килия. То идва.

– Кой идва?

– Демон от ада, който раз-

късва хората на парчета.“

 

в затънтените ширини и 

непроходимите кошмарни тре-

савища на малко крайокеанско 

градче се носят легенди и слу-

хове, митове и предположения 

за стари зверства, убийства и 

несправедливости. повече от 

столетие назад във времето, 

изчезнал мистично кораб ще 

се окаже спойката на една 

мистерия, която продължава 

да погубва животи и днес. 

сивия косач, салемски вещи-

ци, окултни сили, зло, дошло от 

други селения или отприщено 

от душите на хората?

специален агент алойшъс 

пендъргаст от Фбр е помолен 

да разследва изчезването на 

голяма колекция изключително 

рядко вино от мазето на стра-

нящ от светското скулптор. 

зад нишата в стената, потъ-

нал в мрак в продължение на 

десетки години, лежи зазидан 

скелет. Фаланга от показалеца, 

останала единствено доказа-

телство за присъствието на 

костите там, отвежда агента 

по пътя на мистерията, която 

трябва да бъде разплетена.

Борислав Белдев,  
хелиКон 
стамболийсКи

К н и ж а ря т 
препоръчва
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 класации юли

ново остава нагоре надолу връща се

елеКтронни Книги

момчета на стоп
васил Ю. даскалов
Фондация буквите

е на квадрат
пам граут
софтпрес

Прошката: най-великият 
лечител
джералд джамполски
Кибеа

изкуството на войната
сун дзъ
хеликон

сладко от маслини 
илияна Каракочева  
(ина Крейн)
Фондация буквите

лесният начин  
за отслабване
алън Кар
Кибеа

да поемеш риска
лори Фостър
егмонт

стъклени съдби
людмила Филипова
егмонт

къде отиваш, пътнико?
ивинела самуилова
хермес

укротителят на лъвове
Камила лекберг
Колибри

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

400 
лв.

1099 
лв.

1499 
лв.

845 
лв.

1300 
лв.

900 
лв.

500 
лв.

395 
лв.

500 
лв.

800 
лв.

Кавърверсията на 
Джак Изкормвача

специален агент смоуки 

барет е най-добрата, що се 

отнася до залавянето на серийни 

убийци, докато един ден такъв 

не я изненадва в дома є. раните, 

които є оставя убиецът са 

нелечими. тя губи семейството 

си и е неспособна да се върне на 

работа, когато получава запис с 

убийството на най-добрата си 

приятелка от детството. 

барет е предизвикана от луд и 

брутален убиец, последовател на 

джак изкормвача, който е готов 

на всичко, за да накара нея и екипа 

є да го преследват. той търси 

леки жени, записва убийства-

та и ги изпраща на агентите, 

заплашва семействата им и ги 

предизвиква все повече с всеки 

изминал час. 

дързостта на изверга и упор-

ството на агентката от Фбр се 

вкопчват в схватка на живот и 

смърт. Кое ще победи - лудостта 

или изкуплението, извратеност-

та или възмездието? 

Коуди макфейдън ни показва 

колко уязвим може да бъде човек, 

когато е поставен под психически 

натиск и още повече, когато 

близките му са застрашени. и в 

същото време колко силен става 

той, за да ги предпази.

„човекът сянка“ е трилър, 

който трудно се забравя. вече 

сме затворили и последната 

страница, но борбата на доброто 

срещу злото продължава в 

мислите ни и ни за пореден път 

поставя на проверка собстве-

ните ни устои в един жесток и 

труднопредвидим свят.

силвия каръкова, 
хелиКон сливен

1500 
лв.

тийн Книги

невидим
станислав Койчев – стан
егмонт

minecraft: ръководство  
за изследователи
егмонт

1

10

1490 
лв.

1790 
лв.

6 изпитанията на 
аполон кн.2: Тъмното 
пророчество
рик риърдън
егмонт 1490 

лв.

дневникът на един 
дръндьо: искам вкъщи
джеф Кини
дуодизайн

4

1590 
лв.

малкият принц
антоан дьо  
сент екзюпери
софтпрес

5

499 
лв.

2 Пърси джаксън и 
боговете на олимп кн.1: 
Похитителят на мълнии
рик риърдън
егмонт 1290 

лв.

3 всичко, всичко
никола Юн
ибис

1290 
лв.

soy luna: да полетим! 
малка монтеверде
егмонт

7

1290 
лв.

аз съм карол севиля
егмонт8

1490 
лв.

самър
джос стърлинг
егмонт

9

1290 
лв.

К н и ж а ря т 
препоръчва
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класации юли  

българсКа художествена литература

чамкория Т.1
милен русков
жанет-45 

чамкория Т.2
милен русков
жанет-45 

вендета
венета райкова
Enthusiast

Първият след Бога - 
любовта и смъртта на 
васил левски
неда антонова
Факел

Политическа орда 
тошо тошев
Enthusiast

Затворисърце
Константин 
трендафилов
жанет-45

сляпата вайша
георги господинов
жанет-45

дневник от панелните 
блокове 
никола Крумов
пощенска кутия  
за приказки 

Близки срещи със 
смесени чувства 
мария Касимова-моасе
Колибри

Бабо, разкажи ми спомен
ивинела самуилова
хермес

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1700 
лв.

1500 
лв.

1000 
лв.

1600 
лв.

1495 
лв.

1600 
лв.

1500 
лв.

1500 
лв.

1500 
лв.

1300 
лв.

Романтиката може да е 
вкусна. Дори да не сте чели 

„Седем писма от Париж”, с 
която Саманта Веран е позна-
та на българските читатели, 
„Семейство по френски” е чуде-
сен избор за почитателите на 
романтични истории, които 
минават през кухнята. Между 
рецептите за миди по моряш-
ки, сиропиран сладкиш с порто-
кали или moelleux au chocolat се 
крие и рецепта за това как се 
създава семейство – по френски 
или по български, принципът е 
един и същ – с любов, всеотдай-
ност, смях, сълзи и много, много 
търпение.

Taзи история прилича на 
приказка, но е напълно действи-
телна и изненадващо искрена. 
И докато приказките свърш-
ват с „и заживели щастливо”, 
„Семейство по френски” започва 

оттук. Един французин и 
неговите две пораснали деца, 
загубили майка си, една американ-
ка и зелените поля на Прованс – 
това са съставките, от които 
Саманта Веран е готова да 
забърка новия си живот. Рецеп-
тата на пръв поглед е лесна, но 
в живота, както и в кухнята, 
винаги има място за изненади. 

Топла и искрена, забавна и 
сърцераздирателна, „Семейство 
по френски” събира изпитания-
та на новото начало, малките 
ежедневни проблеми и големия 
празник на любовта. Оформена 
като шеговита рецепта, кни-
гата включва и съвсем реални 
френски рецепти, които всеки 
може да опита у дома. Защото 
ключът за създаване на щаст-
ливо семейство е любовта, а 
ключалката често е някъде в 
кухнята.

Ключалката 
за любовта  
често е в кухнята

Семейство  
по френски
Саманта Веран
изд. “Софтпрес”
336 стр., 17 лв.
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Лято е, слънцето прежуря и 
хиляди летовници търсят 

прохладата на морския бряг с 
чадърите, шезлонгите и освежа-
ващия плисък на вълните. Какво 
по-естествено от това човек 
да си вземе една добра книга и да 
съчетае полезното с приятно-
то. „Хеликон” както винаги е 
насреща. В северната част на 
морската градина на Бургас, до 
известните „пясъчни фигури”, 
на алеята към плажа, познати-
ят на мнозина Син автобус е 
отворил гостоприемно врати 
за своите верни приятели. Вече 
няколко години, заедно с оран-
жевия си брат, той снабдява с 
прекрасни четива летовниците 
по Южното Черноморие. Жи-
телите и гостите на Несебър 
и Созопол от години добре ги 
познават, ведно с любезните им 
книжари. А миналото лято, на 
грандиозно шоу в началото на 
несебърския провлак, най-силни-
те мъже на България напрегнаха 
мишци и като бурлаки на Волга 
го теглиха с въже, демонстри-
райки  на хилядите възторжени 
зрители, че КНИГИТЕ ТЕЖАТ.     

Сега, за първи път в бургаска-
та морска градина, вие можете 
да ползвате всички услуги, 
които съществуват и в 25-те 
хеликонски книжарници в цяла-
та страна – плащания с карти, 
продажба на ваучери и покупка с 
тях, Промочипове и, разбира се, 
богат избор на най-горещите (и 
прохладните!) заглавия на сезона.

Така че, драги гости на Бургас 
и плажа, не пропускайте възмож-
ността да прекарате чудесни 
мигове с книга в ръка!

Доставете радост на ума си!
Ум, Синият делфин на колела, 

ви очаква!

Подвижният „Хеликон” 
паркира в Бургас

„Ако Мохамед не отиде при планината, планината 
отива при Мохамед.” Веригата книжарници 
„Хеликон”, която вече 25 години предлага на 
клиентите си знание и мъдрост, винаги е уважавала 
поговорките. И творчески ги е претворявала  
в услуга на „Книгите и хората”. 
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Ето че продължението на 
“Шантарам”, писано 10 го-

дини след световния бестселър, 
е вече тук. Австралийският 
анархист, бивш затворник, кос-
мополит, пацифист, човекът, 
когото властите реално осъди-
ха като престъпник, а читате-
лите буквално обожествиха, 
ни въвлече не просто в своята 
Индия на контрасти и преживе-
лици, а остави в ръцете ни цял 
един свят на грешки и изкупле-
ния. В интервюто си, в което 
говори за “Сянката на планина-
та”, Грегъри Робъртс твърди, 
че то е първото и последно за 
нея. Книгата му допълва разказа:

“Миналото, моят любим 

враг, идва винаги ненавреме. 
Спомените за онези дни в 
Бомбай изникват в паметта ми 
тъй внезапно и живо, че поняко-
га ме изтръгват от времето и 
изчезвам загубен за настоящето. 
Една усмивка, една песен – и 
ето, аз пак съм там: проспивам 
слънчеви утрини, нося се с 
мотора си по планински път 
или овързан и пребит се моля 
на Съдбата за по-добър шанс... 
Сигурно трябва да съм гневен 
след някои неща, които съм 
сторил и които ми сториха. 
Неведнъж са ми казвали, че имам 
право да се гневя. Един мошеник 
веднъж ми подхвърли: „Щеше да 
си велик тип, стига да имаше 

малко злоба в себе си.” Но аз съм 
се родил без нея и никога не съм 
живял с омраза и озлобление. 
Ядосвал съм се, отчайвал съм 
се и съм вършел злини твърде 
често, докато не престанах, 
ала никога не съм мразил никого, 
нито съзнателно съм пожелавал 
някому злото, дори на мъчи-
телите си... Аз обичам своите 
спомени, макар и да идват 
когато не трябва – спомените 
за мигове, когато лъчите на 
слънцето кърпят с петна бом-
байските улици между два реда 
дървета, когато безстрашни 
момичета се носят със скутери 
сред колите и мъже, теглещи 
ръчни колички, се напрягат под 

Радост за феновете на  
„бандита джентълмен”

Сянката на планината
Грегъри Дейвид Робъртс
изд. “Zамония”
912 стр., 30 лв.

тежестта на товара, но се 
усмихват; и обичам онези първи 
спомени за младия детектив – 
наполовина индиец, наполовина 
ирландец – на име Навин Адеър.”

От книжното тяло 
до киносалоните

Още преди да се появи на 
страниците на IMDb 

и да прикове вниманието на 
любителите на киното с имена 
като Алисия Викандер и Кристоф Валц 
в главните роли, „Треска за лалета” от 
английската писателка Дебора Могак 
прави фурор на световния книжния пазар. 
Доказаният бестселър е своеобразна 
приказка за любов, похот, завист, измама 
и отмъщение. Сюжетът ни праща в 
30-те години на XVII век в Амстердам, 
където манията по лалетата възпла-
менява страстите и кара хората да 
губят разсъдъка си. За богатия търговец 
Корнелис Сандвоорт обаче извор на 
щастие е неговата красива съпруга. Той 
поръчва на талантлив млад художник да 
им нарисува семеен портрет, който да 

увековечи фамилната идилия. Неочаквано 
между артиста и жената на търговеца се 
разгаря скрита, но силна страст. Докато 
той работи по портрета, наяве излизат 
амбиции, желания, мечти. Лъжите се 
трупат една след друга и подготвят 
сцената на вълнуващата кулминация.

дебора могаК е светов-
ноизвестен писател и 
сценарист, а нейният роман 
„най-екзотичният хотел 
мериголд“ стои в основата 
на едноименната британ-
ска романтична комедия с 
джуди денч. актрисата 
участва и във филма 
„треска за лалета“, 
който ще излезе по 
американските 
екрани в края на 
август 2017 г.

за автораВсички завиждат на семейство Краун – 
но на Луси нещо не ´ достига.

При едно семейно пътуване до Върмонт, 
докато съпругът ´ отсъства, тя се впуска 
във връзка с друг мъж... и синът ´ Тони ги 
заварва заедно. Предателството разрушава 
семейството и отчуждава Луси от сина ´.

След двайсет години двамата се срещат 
случайно в един парижки бар. Луси разбира, 
че най-после има шанс да изкупи  
вината си...

луси Краун
Ъруин Шоу
изд. “Бард”

352 стр., 16,99 лв.

Бижу от 
Ъруин Шоу

треска за лалета
Дебора Могак
изд. “Сиела”
220 стр., 14 лв.
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брулени хълмове
Емили Бронте
изд.: A&T Publishing
брой стр.: 495
цена: 19.99

мъртвите сибирски 
полета т. II
Виктор фон Фалк
изд.: Сиела
брой стр.: 527
цена: 18.00

лято
Едит Уортън
изд.: Апостроф
брой стр.: 224
цена: 13.99

Саламбо
Гюстав Флобер
изд.: Сиела
брой стр.: 328
цена: 15.00

Холограма за краля
Дейв Егърс
изд.: Жанет - 45
брой стр.: 274
цена: 16.00

Красив имидж
Катрин Панкол
изд.: Колибри
брой стр.: 224
цена: 15.00

Пламтящият свят
Сири Хуствет
изд.: Колибри
брой стр.: 440
цена: 20.00

Първият ден  
от остатъка  
от живота ми
Виржини Грималди
изд.: Колибри
брой стр.: 272
цена: 15.00

Малка и уютна, 
с три усмихнати книжарки

25години

к н и ж а р н и ц и

хеликон

Животът на 17-годишната 
София Аморусо се свежда 

до пътуване на автостоп, 
дребни кражби и ровене по 
кофите за безплатни гевреци. 
Дванайсет години по-късно 
бунтарката без висше образо-
вание вече е горд основател и 
главен изпълнителен директор 
на „Насти Гал” – сензационна 
модна компания с бюджет, над-
хвърлящ сто милиона долара, 
просторен офис в Лос Андже-
лис и екип от 400 служители.

Това обаче не е поредната ис-

тория за Пепеляшка. София не е 
благословена от фея кръстница 
и не е спасена от сияен принц на 
бял кон. Тя изгражда империята 
си сама, въоръжена единствено 
с лаптоп и непоколебим нюх за 
винтидж модата. Въплъщение 
на смелата визия и еклектичния 
стил на София, „Насти Гал” не-
усетно се превръща в любимия 
фешън бранд на поколението Y 
и вдъхновява милиони жени по 
целия свят да бъдат по-уверени, 
по-безстрашни, по-безапелацион-
ни, с една дума – #ШЕФКИ.

Алхимична отвара от 
мемоар, бизнес библия 
и манифест на анар-
хиста, #ШЕФКАТА 
е вълнуващ скок от 
ръба на заешката дупка 
право в Страната на 
чудесата. София ни пре-
вежда стъпка по стъпка през 
необикновената си трансфор-
мация в бизнес дама милионер, 
за да ни помогне да открием 
страстта си и да вложим всяка 
искра от нея в превземането на 
Гaлактиката.

С лаптоп и непоколебим нюх

доста от забележителностите 
в съвременна София, е правена 
за първото класно училище 
в Разград. Историческата 
справка е само за да подчертая 
как новото хеликонско бижу е 
позиционирано на възможно най-
правилното място в града.

Малка и уютна, с три усмих-
нати книжарки, това е „Хели-
кон-Разград”. Звучи почти като 
„Бяла спретната къщурка”, 
но съм сигурна, че ще оправдае 
сравнението. Новата книжар-
ница помещава по нещо за всеки 
вкус. А ако не се справите да 
откриете книжката, която 
търсите, Бойка, Атидже или 
Яна най-любезно ще ви ориен-
тират. 

Горда съм, че Разград постепе-
но се превръща не само в град на 
футбол и музика, а и на книги. 

крисТина цонева

Преди 3 седмици отвори 
врати 27-мата книжарница 

на „Хеликон”. Горда съм да пиша 
за нея, тъй като се помещава в 
любимия ми роден Разград. Не 
къде да е, а на бул. „България” или 
както си го наричаме – затво-
рената улица. Централно и 
почитно, точно под бастили-
ята. Оу, извинявайте – езико-
вата гимназия ПГПЧЕ „Екзарх 
Йосиф”.

За външните посетите-
ли (да, ние сме малко, но не 
толкова затворено общество), 
езиковата гимназия е символ на 
образованието в града на повече 
от 130 години. Разкошната 
сграда, по проект на архитекта 
Фридрих Грюнангер, който, 
между другото, прави облика на 

#ШеФКата
София Аморусо
изд. “Вакон”
264 стр., 13 лв.
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Врява в градината 
с гуави
Киран Десаи
изд.: Прозорец
брой стр.: 216
цена: 15.00

луси Краун
Ъруин Шоу
изд.: Бард
брой стр.: 352
цена: 16.99

одеса Стар
Херман Кох
изд.: Колибри
брой стр.: 336
цена: 16.00

ето така я губиш
Джуно Диас
изд.: Orange Books
брой стр.: 256
цена: 12.90

толкова близо  
до хоризонта
Джесика Кох
изд.: Емас
брой стр.: 440
цена: 16.90

Петата хармония
Ф. Пол Уилсън
изд.: Унискорп
брой стр.: 232
цена: 14.00

Празното 
семейство
Колъм Тойбин
изд.: Жанет - 45
брой стр.: 312
цена: 15.00

Преди да  
станем твои
Лиса Уингейт
изд.: Бард
брой стр.: 432
цена: 17.99

Нашенецът, харесван от Скорсезе
сред които „Обучението на 
Дуди Кравиц”, „Да се събудиш в 
страх” и „Отборът на Северен 
Далас”. След хитовете от 
80-те „Първа кръв” и „Уикен-
дът на Барни”, Кочев е сред 
продуцентите на ТВ сериала 
„Закон и ред: Специални разслед-
вания”. По време на кариерата 
си той е обявен за комунист 
от американското правител-
ство, забранено му е да работи 
в Ройъл Албърт Хол в Лондон и 
му се е наложило да се справя със 
заплахи за убийство на една от 
звездите във филмите му.

Най-добрите му творби се 
радват на интереса на кино-
маните по цял свят, вклю-

чително и на възторзите на 
Мартин Скорсезе и Ник Кейв. 
С тази книга Кочев насочва 
обектива към себе си. Напи-
сана с остроумие и без свян, 
„Моят живот в киното” не е 
просто мемоарна книга, но е и 
разказ в близък план за живота 
и занаята, изпълнена с истории 
за дългото му приятелство с 
писателя Мордекай Рихлер и 
работата със звезди от ранга 
на Силвестър Сталоун, Джеймс 
Мейсън, Грегъри Пек, Ингрид 
Бергман, Джийн Хекман, Джейн 
Фонда и Ричард Драйфус. Освен 
всичко това книгата е пълна и с 
ценни съвети как да се оцелее в 
клопките на Холивуд.

моят живот в киното
Тед Кочев
изд. “Колибри”
416 стр., 19 лв.

Роден в семейство на ими-
гранти и израсъл в бедни-

те квартали на Торонто в 
годините на Депресията, Тед 
Кочев се научава от улицата 
как да разказва истории, преди 
да започне работа в телевизия 
CBC. Откривайки уменията 
си да работи с актьори и да 
прави кино, Кочев създава някои 
от най-значимите филми от 
волната епоха на 70-те години, 

Трогателна история за човеш-
ките взаимоотношения в една 

малка, но разнолика общност в дъл-
бокия американския Юг ни разказва 
писателката Емили Б. Когбърн в 
романа си „Луизиана спасява библио-
теката”.

Луизиана Ричардсън току-що 
се е завърнала към южняшките си 
корени, но сега, освен че няма време 
и възможност да поддържа маникю-
ра и косата си или да се облича по 
последна мода, тя е и самотна майка 
на две малки деца. Скоро след като 
започва работа в местната библио-
тека Луиз е изправена пред тежката 
задача не просто да привлече чита-
тели в иначе замиращото място, но 
и да го опази от бъдещата кметица 

г-жа Гъндерсън, която има лични 
причини да затвори библиоте-
ката в малкото градче. Луиз ще 
трябва да се пребори с редица 
препятствия – от създаване на 
посещаван литературен клуб през 
готварски кръжок до организиране 
на курс по зумба танци. Преди да се 
усети, тя ще се окаже в сърцето на 
промяната в цялата местна общ-
ност, разкривайки грижливо пазени 
от години тайни. Междувременно, 
любовта ще се опита отново да 
намери библиотекарката Луиз, но 
дали ще успее?

Всичко това е майсторски серви-
рано с безброй чаши ароматен чай 
и купи с вкусно гъмбо от Емили Б. 
Когбърн на страниците на романа.

Топла история  
от малко градче

луизиана спасява 
библиотеката

Емили Б. Когбърн
изд. “Сиела”

320 стр., 14,90 лв.
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нима гърците са толкова 

бедни, колкото искат да 

се изкарат, или все така 

религиозни, както светът 

ги познава? питайте нас, 

българите, защото сме усвоили 

навика за почивка „на чисто“ 

при тях и по традиция си носим 

завистта към оправни съседи. 

героят от романа „бог ми е 

свидетел“ засилва това усещане 

– за стремглавия кръговрат на 

богато общество, което губи 

почва под краката си, но говори 

приповдигнато. 

десет години били 

необходими на писателя макис 

Цитас, за  да развие образа на 

хрисоваландис – безработен 

неудачник на средна възраст, 

мъкнещ по улиците на атина 

един единствен куфар – символ 

на малкото здрав разум и 

византийска гордост, които 

са му останали. мъжът върви 

без посока, ругае и съжалява, 

оплита се в спомени за хубави 

жени („обаче кръвопийци“), 

сигурна работа (ама с „откачено 

началство“), губи се сред 

чужденците, залели страната и 

всеки негов монолог завършва 

с клетва за истинност – бог 

му е свидетел, че не лъже. 

освен бога, той призовава своя 

психиатър, като гласува поравно 

доверие и на двамата. 

узряването на книгата 

и нейният герой са напълно 

оправдани – можем да видим 

пътят на  гърция за едно 

десетилетие и да поздравим 

автора, който получава 

европейската награда за 

литература през 2014 г. с този 

роман. да узнаем, че той пълни 

театралните салони там под 

формата на спектакъл и да се 

надяваме, че ще се появи и у 

нас. защото вече го познаваме 

– смешник, чието име съдържа  

поличба за богатство, а няма 

пукната пара, пък визията му 

на балкански мачо наподобява 

нашенец, особено що се отнася 

до шкембето като индикатор за 

самочувствието на два близки 

типажа. съвременна пародия 

на омиров странстващ поет, 

вдъхновена от посланието на 

апостол павел до филипяните 

– така четем книгата „бог ми 

е свидетел“, с благодарност 

за езика, на който го 

предава българския преводач 

здравка михайлова. иначе, 

гръцките трусове не могат 

да ни мръднат, курортът  

продължава...

людмила еленкова 
радио „хелиКон“

Еуфория по гръцки

нови заглавия  www.helikon.bg

Комита
Владимир Плавевски
изд.: Персей
брой стр.: 352
цена: 14.99

Кралеубийците
Ян Уве Екеберг
изд.: Персей
брой стр.: 384
цена: 16.99

Кралицата в сянка
Сандра Гуланд
изд.: Колибри
брой стр.: 416
цена: 18.00

Гласът
Арналдур 
Индридасон
изд.: Колибри
брой стр.: 352
цена: 18.00

аленият бряг
Дъглас Престън, 
Линкълн Чайлд
изд.: Бард
брой стр.: 384
цена: 16.99

Сибирски тайни
Александра 
Маринина
изд.: Хермес
брой стр.: 384
цена: 15.95

море от лъжи
Брадли Уест
изд.: Бард
брой стр.: 608
цена: 21.99

човекът сянка
Коуди Макфейдън
изд.: Сиела
брой стр.: 448
цена: 16.90

Зимният студ се спуска над 
Стокхолм, когато поли-

цията пристига на мястото 
на жестоко убийство. По 
странен начин то е свързано 
с неразрешен случай отпреди 
10 години. Но този път има 
заподозрян! Собственикът на 
къщата – бизнесменът Йеспер 
Оре, който е в неизвестност.

В търсене на мотив, 
инспектор Петер Линдгрен 
се обръща към брилянтния 
профайлър Хане Лагерлинд-
Шон. Да загърбят проти-
воречивите си отношения 
и да работят като екип е 
единственият им шанс да 
открият истината. Или поне 
Оре.

Но не са само те, които го 
издирват. 

Два месеца по-рано, Оре 
започва страстна, но тайна 
връзка със служителката си 
Ема Боман. Изчезването му 
озадачава Ема и тя подозира, 
че той е отговорен за пореди-
цата от странни инциденти, 
които я сполетяват.

Пътищата на полицията 
и Ема се преплитат, докато 
всички търсят Йеспер Оре.

Който може би е убиец. 
Или е измамник. Или е жертва. 
Или е мъртъв. Или...

Изключителен майстор на 
съспенса, Камила Гребе впечат-
лява с неочаквани обрати и 
завладяващ сюжет. Продаден в 
над 22 държави, „Върху тънък 
лед” е номиниран за една от 
най-престижните шведски 
литературни награди.

Горещ трилър в 
студения Стокхолм

Върху тънък лед
Камила Гребе
изд. “Ера”
368 стр., 16 лв.
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Къде е истината –

Собствените лозя на „Винарна 
Братанов”, разположени върху 24-те 
хектара земя, са засадени постепенно 
в периода 2006 – 2008 г. с класически-
те сортове мерло, сира, каберне фран, 
шардоне и местните рубин и тамянка. 
Теренът е живописно разположен върху 
слънчевите хълмове на Южен Сакар край 
с. Шишманово (Харманли), в близост до 
преминаващата едва на километър река 
Марица. През последното десетилетие 
районът на мистичната Сакар планина 
се доказва като един от най-добрите те-
роари за отглеждане на червено винено 
грозде в Европа, включително мавруд. 
Не по-малко интересни резултати дават 
и някои бели сортове като тамянка, 
димят, шардоне и вионие. Проникващи-
те по долината на река Марица ветрове 
от Егейско море оформят преходно-сре-
диземноморски климат, с дълго горещо 
лято, топла есен и мека зима. Районът е 
с едни от най-високите стойности на 
слънчево греене за България. Почвите са 
изключително разнообразни – предимно 
песъчливо-глинести и канелено-горски, 
леко до силно каменисти, на места 
варовикови, с добра водпропускливост и 
структура.

От екологична гледна точка райо-
нът е незамърсен, тъй като се намира 
достатъчно далеч от всички тежки 
промишлени производства. Освен това, 
големи части от земите на „Братанов” 
не са култивирани в продължение на 
десетилетия преди засаждане на лозята и 
почвата е чиста от химикали.

В собствената винарна, открита 
през есента на 2010 за първата реколта 
от грозде, вината се произвеждат в 
лимитирани партиди и с минимална 
енологична намеса. Силната симбио-
тична връзка между земята и лозето, 
между различните сортове в купажа и 
не на последно място – между бащата и 

Защото това древно питие подсилва 
въображението както никое друго, а от 
какво има нужда запаленият читател, 
ако не от въображение. Като тръгнем 
още от Древния Рим, оставил фраза-
та на Плиний Стари „In vino veritas”, 
преминем през Омар Хаям, написал: „Аз 
пия, но ни ден не съм във тежест ваша; 
/ жадувам – за какво? За винената чаша! 
/ Да, ще почитам виното до сетния 
си дъх, / за жалките си дни да мисли 
богаташа.”, цитираме Виктор Юго: 
„Бог е създал водата, а човекът създал 
виното.”, да завършим с наскоро отиш-
лия си Георги Данаилов, дългогодишен 
приятел на „Хеликон”. В интервюто, 
което той даде за януарския брой/2016 
на списанието ни по повод своята 
80-годишнина, известният наш писател 
казва между другото и това: „Мога само 
да благодаря, че навремето Панайотови 
ми се довериха, че „Абагар” се осмелиха 
да издават и преиздават книгите ми. И 
в книгоиздаването може да има доверие, 
приятелство и особеното задължение да 
се обича хубавото червено вино.” 

Макар и съвсем кратък, този преглед 
със сигурност отговаря на въпроса за 
Ямбол и Стамбул. Ето защо нека ви 
представим една винарна, която с усил-
ния фамилен труд, коректност и пълна 
отдаденост на собствениците си (също 
като „Хеликон”) успява да наложи името 
си и да възстанови наследствената 
лозаро-винарска традиция след повече от 
50-годишно прекъсване.

Н
якой може да се учуди какво 
общо има божествената 
напитка с основния пред-
мет на дейност на Верига 
книжарници „Хеликон”. 

Нерде Ямбол, нерде Стамбул! Да, ама не. 
Защото малко известен, ала любопитен 
факт е, че първото място, в което 
преди 20 години се рекламират изгрява-
щите книготърговци е не някоя тежка 
литературна трибуна или мастито 
издателство, а списание „Бакхус”.

Хората, които обичат книгите, 
обичат и виното. И обратното. 

във виното или в книгите?



 книжарница

13

Къде е истината –

неговите синове, дава името на първата 
серия вина: „Симбиоза”. А като израз 
на вярата, че следващото поколение ще 
продължи винарската традиция, се раж-
дат вината от серията „Наследници-
те”. Всяко от тях отразява характера 
на детето, на което е кръстено – Сира 
„Елица”, Шардоне „Белослава” и Розе 
„Мария”. 

От 2014 на пазара се предлагат и 
вината от серията „Сингъл Винярд” – 
Тамянка и Мавруд, направени от най-
доброто грозде, отгледано на определени 
парцели. Само за ценители, ресторанти 
и специализирани магазини се бутилират 
и лимитирани партиди „Сингъл Барел” 
(отлежали само в една бъчва), както и 
Резерви (купажи от селектирани бъчви, 
с отлежаване на виното в тях минимум 
18 месеца). Мерло Частна Резерва 2013 
бе наредено сред топ 10 на българските 
вина за 2016 г. на сп. ДиВино.

Вдъхновени от изключителното 
качество на реколта 2013, Братанови 
произвеждат за първи път младо вино 
- Мерло от Шишманово 2013. Младото 
мерло от реколти 2014, 2015 и 2016 има 
и благородна кауза – чрез продажбата му 
се подкрепя дейността на Българското 
дружество за защита на птиците, и 
по-специално, проекта им за опазване 
популацията на Царския орел. 

През последните години емблема-
тични за избата станаха и вината 
от серията „Саут Сакар Селекшън” – 
Шардоне Сюр Ли (без отлежаване в дъб, 

само върху фините утайки в неутрален 
съд, дива ферментация) , и червеният 
купаж от Мерло & Сира 2013 (в топ 50 
на ДиВино за 2015 г.).

Стремежът на Братанови е да 
правят вина, отразяващи експеримен-
таторския дух на своите създатели 
и слънчевия характер на Южен Сакар, 
като се отделя специално внимание на 
качеството на гроздето, особеностите 
на тероара и се прилагат занаятчийски 
подходи във винификацията. Затова и 
вината им оставят усещане за ав-
тентичност, топлота и характерна 
индивидуалност.

Семейство Братанови и енологът им 

Мария Стоева ще ви посрещнат лично 
за дегустация или обиколка на лозето. 
Необходимо е единствено да се обадите 
поне няколко дни по-рано. Ето и GPS 
координати: 

ВИНАРНА - 41°55'30"N 25°55’12”E  
ЛОЗЯ - 41°59'02"N 25°54’36"E
И така – къде е истината? Във вино-

то или в книгите? Не гадайте, просто 
си сипете чаша вино от „Винарна 
Братанов” и се усамотете с книга в ръка, 
купена от книжарници „Хеликон”. Така не 
е нужно човек да живее стотици години. 
Защото изпитаното удоволствие ще 
е достатъчно, за да почувствате, че 
животът е безкраен. 

във виното или в книгите?
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Гнездото  
на кошмарите
Стив Мосби
изд.: Унискорп
брой стр.: 400
цена: 15.00

Катастрофа
Дж. Г. Балард
изд.: Колибри
брой стр.: 248
цена: 17.00

Върху тънък лед
Камила Гребе
изд.: Ера
брой стр.: 368
цена: 16.00

остров Камино
Джон Гришам
изд.: Обсидиан
брой стр.: 326
цена: 18.00

Внезапни завършеци
Джо Абъркромби
изд.: Колибри
брой стр.: 308
цена: 18.00

Контакт
Карл Сейгън
изд.: Бард
брой стр.: 416
цена: 19.99

тирион ланистър - 
мъдрият шегобиец
Джордж Р. Р. Мартин
изд.: Бард
брой стр.: 160
цена: 14.95

Приказки  
за чудатите
Рансъм Ригс
изд.: Бард
брой стр.: 224
цена: 17.50

Анастасия Каменская заминава за сибирския 
град Вербицк, за да направи проучване, 

свързано с бизнеса на брат ´. И докато 
възложената задача въобще не ´ допада, то 
местните събития силно я заинтригуват. 

Във Вербицк тече разгорещена предизборна 
кампания за кметското кресло. В центъра на 
ожесточените дебати е местната ферма за 
норки. Настоящият градоначалник настоява 
за запазването ´, докато противникът му 

държи на събарянето ´ заради екологичното 
замърсяване и построяването на магистрала. 
Междувременно са извършени серия убийства 
на еколози, изследвали местната околна среда.

Сякаш напълно забравила целта на посе-
щението си, Каменская се опитва да разбере 
какво всъщност се случва в града. Докато 
търпеливо наблюдава главните действащи 
лица, тя започва да се пита защо кметът 
толкова ревностно защитава фермата. А чии 
интереси брани конкурентът му? Кой печели 
от добива на кожи? Анастасия Каменская не 
само ще намери отговорите на тези въпроси, 
но и за пореден път ще демонстрира блестящ 
ум и изключителна наблюдателност.

Как кожите от норки убиват

Знаеш, че се случва на другите. Съчувстваш им. Но 
вярваш, че никога няма да сполети и теб.
Писателката Петра Валин пристига на летище 

в северна Швеция с огромен куфар, кашон с храна и 
клетка с котката си. От таблоидите я гледа бив-
шият ´ съпруг Андерш, който прекарва ваканци-
ята си с двамата им синове и новата си любов. А 
Петра е на път към отдалечена хижа. Ще замества 
хижаря за три седмици и трябва само да посреща 
малобройните посетители.

Всъщност планът ´ е веднага да започне да пише 
„НОВАТА КНИГА”. А тя описва „мъката, причинена 
от предателството на най-близкия ти човек”.

Избрана за книга на годината в Швеция, „Нашата 
история” е роман с автобиографични елементи. Мар-
тина Хаг е болезнено откровена и извънредно прав-
диво е описала колко е страшно да бъдеш разлюбен. 
Подходът ´ е реалистичен, езикът изчистен. Без да е 
излишно сантиментална, тя предава цялата гама от 
чувства и мисли, които съпътстват една нежелана 
раздяла. Толкова истинно, че неусетно се поставяш да 
мястото на героинята. Романът се чете на един дъх 
и държи читателя в постоянно напрежение.

нашата история
Мартина Хаг
изд. “Ера”
200 стр., 13,99 лв.

Книга на годината 
в Швеция

Сибирски тайни
Александра Маринина
изд. “Хермес”
384 стр., 15,95 лв.
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Алекс Крос пристига в род-
ното си градче за пръв път, 

след като го е напуснал преди 
повече от трийсет години. Но 
той не идва просто да посети 
роднините си. Братовчед му 
– Стефан, е арестуван по обви-
нение за убийство на момче от 
местната гимназия. Солидните 
доказателства срещу него и 
досието му с дребни провине-
ния правят вероятността за 
смъртна присъда съвсем реална.

Детектив Крос се заема да 
проучи обективно обстоятел-
ствата около убийството на 
момчето и те го насочват към 
местните наркодилъри. Докато 
обаче разплита нишките на 
случая, той научава потреса-
ваща тайна за родителите си, 
която всички са пазели от него 
до този момент. Алекс с ужас 
разбира, че баща му е убил майка 
му. Или поне такава е офици-
алната версия. Крос е решен 
на всичко да разбере цялата 
истина за тази семейна траге-
дия. Междувременно трябва да 
помогне и на Стефан, който, 
както изглежда, е натопен за 
убийството на момчето. 

Откакто Джеймс Патерсън 
написва първия си роман, спечелил 
наградата „Едгар“ за дебют през 
1977 г., от книгите му са продадени 
над 300 милиона екземпляра. Днес 
той е най-продаваният писател в 
световен мащаб и може да се похвали 
с невероятни постижения, сред които: 

✔ През последните години Патерсън е имал 
повече бестселъри №1, отколкото Джон Гри-
шам, Том Кланси, Джоан Роулинг и Дан Браун, 
взети заедно!

✔ Авторът заема шесто място в класация-
та на най-богатите знаменитости в света на 
авторитетното списание „Форбс“ и британ-
ския всекидневник „Индипендънт“. За разлика 
от повечето си успели колеги, основните доходи 
на Патерсън идват от продажбата на книги. 

✔ Бестселъров писател №1 в света се е пос-
ветил на редица каузи в подкрепа на четенето, 
като една от тях е стимулирането на четене-
то при децата. Сайтът, учреден от Патерсън 
– Read Kiddo Read (ReadKiddoRead.com), помага 
на родители и учители да възпитат у децата 
любов към книгите, като ги запознават с чети-
ва, които самите деца намират за интересни и 
вълнуващи. 

✔ Писателят развива мащабна дарителска 
дейност. Последната му инициатива беше про-

грамата за субсидиране на независими книжар-
ници в САЩ и Великобритания, чието дарение 
бе на стойност 1 250 000 долара. 

✔ Авторът на бестселъри е известен и с 
някои свои ексцентрични идеи. Една от тях 
буквално разтърси книгоиздаването: първата 
експлодираща книга – романът му Private Vegas. 
Тя трябва да бъде прочетена в рамките на 24 
часа, след което ефектно експлодира. Таймерът 
не може да бъде спрян, а веднъж задействан, не 
може да се отмени. 

Зловеща тайна разтърсва 
детектив Крос 

Справедливостта на Крос
Джеймс Патерсън
изд. “Хермес”
320 стр., 15,95 лв.

Тя работи в областната 
прокуратура на Аризона, 

когато се проявява 
специфичната ´ 
дарба да общува 
с мъртвите. 
Изследователи от 
Университета в 
Аризона я подлагат 
на серии от тестове 
в продължение на 4 го-
дини и в крайна сметка 
официално потвържда-
ват способностите ´ на 
медиум. 

Алисън е посветила 
времето си на издирване на 
изчезнали хора и разплитане 
на сложни криминални случаи.

Идеята за написването 
на книгата „Ние сме техният 
рай” се ражда от различните 
послания, които Алисън получава 
през годините. Ако сте загубили 
свой близък и усещате болезнено 
липсата му, ще намерите утеха 
във факта, че в хилядите кон-
такти, осъществени от Алисън, 
няма нито едно „сбогом”, а само 

„довиждане”.
В книгата си Дюбоа разкрива 

своя свят, откъдето ни предава 
посланията на нашите мъртви. 
Тя е убедена, че любимите ни 
хора са около нас, предлагайки 
ни любов и утеха. Те се опит-
ват да се свържат с нас на своя 
език – чрез знаци, „съвпадения” и 
необичайни случки. Алисън ще ни 
помогне да разчетем тези знаци, 
за да се убедим, че любимите ни 
хора са винаги с нас. Любовта е 
единствената сила, способна да 
надвие смъртта и да осъществи 
връзка между световете.

Във въведението към книгата 
си Алисън пише:

„Един от честите въпроси, 
които чувам, е: „А защо им е на 
покойните да остават наблизо 
около нас след смъртта си?” 
Ами, просто защото ни обичат, 
разбира се, макар да има и други 
причини за това. Нашите почи-
нали близки искат да останат 
във връзка с живите, защото жи-
вотът ни е основан на емоции-
те и на това да продължаваме да 
се учим и да се развиваме – точно 
както е и при тях. Те остават 
по своя воля близо до нас, за да 
споделят чувствата ни и да ни 

помагат да научим това, което 
трябва да знаем. Мъртвите чес-
то искат да се уверят, че няма 
да повторим грешките, които 
те са допуснали, че няма да 
извършим нещата, които са ги 
накарали да съжаляват и които 
те самите са щели да направят 
по съвсем различен начин, ако 
им се даде втори шанс за това. 
Нашите починали близки много 
се радват, когато имат възмож-
ност да бъдат част от живота 
ни – особено когато говорим за 
тях или директно с тях самите. 
Важно е да сме готови да при-
емаме посланията, изпращани 
от тези, които като че ли са си 
отишли, но всъщност остават 
с нас. Една от целите на моята 
книга е да възпитам тази готов-
ност за комуникация в живите, 
защото духовете продължават 
да са част от живота на своите 
близки. Като продължаваме да 
обичаме починалите си роднини 
и приятели, ние не ги задържаме 
тук, както смятат някои, а им 
даряваме живот. Те остават 
близо до нас, защото ние сме 
това, което обикновено се счи-
та за утопия – ние сме техният 
„рай”.

Защото ни обичат

ние сме техният рай
Алисън Дюбоа
изд. “Литус”
208 стр., 14 лв.
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нови заглавия  www.helikon.bg

чаровниците
Елизабет Адлър
изд.: Плеяда
брой стр.: 318
цена: 16.00

лятото преди 
войната
Хелън Саймънсън
изд.: Хермес
брой стр.: 488
цена: 17.95

Целуни ме така
Лора Трентъм
изд.: Хермес
брой стр.: 336
цена: 14.95

нашата история
Мартина Хаг
изд.: Ера
брой стр.: 200
цена: 13.99

Стъклен принц  
Кн. 2 от
“Семейство роял”
Ерин Уот
изд.: Егмонт
брой стр.: 328
цена: 14.90

Сляпата Вайша
Георги Господинов
изд.: Жанет - 45
брой стр.: 60
цена: 15.00

Великите съперници 
в историята
(Когато политиката 
стане лична)
Джоузеф Къминс
изд.: Прозорец
брой стр.: 328
цена: 19.00

Презвитер Козма
Димитър Ангелов
изд.: Захарий 
Стоянов
брой стр.: 200
цена: 15.00

Коя жена не би искала да е 
приятелка със стилната и 

очарователна кинозвезда Одри 
Хепбърн? Да посещават заедно 
различни шикозни места из 
Ню Йорк и Париж, да водят 
непринудени разговори за 
живота, да споделят съвети 
за любовта и модата. Това е 
мечта и на Либи Ломакс – геро-
инята от романа „Една нощ с 
Одри Хепбърн”. 

Тя е неуверена 29-годишна 
актриса и е страстен почита-
тел на старите класики и още 
по-голям фен на безсмъртни-
те екранни богини, които за 
разлика от нея имат блестящи 
кариери и вълнуващи любовни 

Незабравима нощ 
със звезда

Разкажете ни историята, 
която ви вдъхнови да напи-
шете дебютния си роман.

Бях постоянно изморена 
и недоспала, защото дъщеря 
ми явно не разбираше, че на 
5-месечна възраст се предпола-
га, че трябва да спи нормално 
през нощта. В това състоя-
ние – с размътен ум, реших, че 
ще е много забавно да напиша 
книга, в която една от глав-
ните героини да е любимата 
ми кинозвезда Одри Хепбърн, 
но все още нямах представа 
как ще стане това. Идеята за 
главната героиня Либи Ломакс 
се разви постепенно и с щипка 
магия събрах двете героини. 
Така че сега, вече добре отпо-

чинала, се радвам, че всичко си 
дойде на мястото в книгата.

Кое беше най-трудното в 
написването му?

Да направя така, че 
„гласът“ на Одри да звучи ав-
тентично и да ми звучи добре 
на хартия. Това беше най-
голямото предизвикателство. 
Казах на редактора ми, че ако 
успея да създам образа на Одри 
както искам, всичко останало 
ще се нареди. Така и стана.

Кое е посланието на кни-
гата, което искате читателите 
ви да запомнят?

Че няма нищо лошо човек 
да мечтае за малко холивудски 
блясък в живота си! И че всеки 
се нуждае от такива стра-

хотни приятели, каквито са 
Одри Хепбърн и Оли.

Какъв е вашият съвет към 
начинаещите писатели?

Просто пишете. Най-до-
брият начин да избягате от 
тиранията на белия лист 
хартия е като го запълните 
с думи. Ще имате време да се 
тревожите как да ги пре-
върнете в правилните думи 
по-късно.

Какъв е най-добрият съ-
вет, който вие сте получили?

Показвай, а не разказвай. 
А също така и да работя 
усилено в усъвършенстването 
на забавните пасажи. Изисква 
се много работа върху това да 
звучат естествено.

И Н Т Е Р в ю  С  Л у С И  Х О Л И Д Е й : 

истории. Перфектната вечер 
за Либи е вкъщи с чаша вино и 
класически филм.

Хубавото в живота на 
Либи е, че винаги може да разчи-
та на най-добрия си приятел 
Оли и че най-накрая си намира 
нова квартира. Лошото – 
оказва се миниатюрен апарта-
мент, където има място само 
за един стар диван от склад 
за филмови декори. А още по-
лошото – Либи губи работата 
си, след като се излага пред 
целия снимачен екип, но най-
вече пред секси лошото момче 
и кинозвезда Дилън О’Хара. 
Единственото нещо, което 
може да я успокои, е за пореден 
път да гледа любимия си филм 
„Закуска в „Тифани”. 

И изведнъж до нея на ди-
вана се появява самата Одри 
Хепбърн – облечена в добре 
познатата малка черна рокля, 
с големите слънчеви очила и 
винтидж цигаре. 

Неочакваната гостенка от 
миналото, заради която Либи 
започва сериозно да се съмнява 
в здравия си разум, изглежда 
достатъчно реална, за да ´ 
дава съвети за кариерата и за 
романтичните връзки, да съси-
пе косата ´, да поръчва дрехи 
по интернет, а също така и да 
си създаде профил в туитър. 

Дали с помощта на Одри 
Хепбърн – елегантната и 
стилна филмова икона, Либи 
най-накрая ще успее да намери 
любовта, да стане уверена 
млада жена и да превърне живо-
та си в съвременна приказка с 
щастлив край по холивудски?

една нощ с одри Хепбърн
Луси Холидей
изд. “Кръгозор”
304 стр., 16 лв.
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Творчеството на Курняван се основава 
на разказваческите традиции на родина-

та му: постоянно отклоняващи се по стра-
нични теми и въпреки всичко пленителни 
истории. Това личи особено в началните 
изречения на всяка една от главите на 
тази книга, започвайки от най-първата: „В 
следобеда на мартенски уикенд, двадесет 
и една години след смъртта ´, Деви Аю се 
надигнала от своя гроб.” 

Книгата започва със съживяването на 
бившата проститутка и майка на четири 
дъщери и завършва със смъртта ´. А 
междувременно ни прехвърля, когато както 
хрумне на автора, в различни периоди на 
индонезийската история през бурния XX 
век – обявяването на независимостта от 
холандските колонизатори, японската 
окупация, революцията след Втората све-
товна война, геноцида над комунистите, 
последван от бруталния режим на Сухарто 
– всичко това, разказано през ироничния 
поглед на Курняван с яванското му чувство 
за хумор.

„Една от целите ми беше да си направя 
шега с историческите романи”, казва авто-
рът в свое интервю. Денят на независи-
мостта се отбелязва на 17 август в цяла 

Индонезия, освен в измисления от автора 
град Халимунда, където държат да го праз-
нуват на 23 септември, понеже чак тогава 
научили за обявеното от Сукарно отхвър-
ляне на холандското владичество. „Обикно-
вено историята се възприема като вярна 
или невярна, истинска или фалшива. Според 
моя роман всяка история е едновременно и 
вярна, и невярна.”

А излизането на Деви Аю от гроба изоб-
що не е фигуративно. За всички в Халимун-
да тя си е била съвсем умряла до момента, 
в който се завръща към живота. „Сигурно 
много съм ви стреснала с появата ми след 
цели двадесет и една години – казва, – като 
имаме предвид, че дори оня, дългокосият, 
дето умрял на разпятието, бил мъртъв 
само три дни преди отново да възкръсне.” 
От началото до края на книгата Курня-
ван успява да смеси свръхестественото с 
ежедневния бит: духове на мъртъвци се все-
ляват в гробарите; прасета се превръщат 
в хора; жена се оригва и се отървава от 
бременността си. Единственият способен 
поне малко да влияе на магическите събития 
герой се оказва заклет комунист и против-
ник на суеверията, който обаче умее да 
проклина ефикасно околните.

Магична проза от Индонезия

Хубостта е рана
Ека Курняван
изд. “Колибри”
496 стр., 19 лв.

Оценени на 25 милиона 
долара от застрахователи-

те, оригиналните ръкописи на 
петте романа на Фицджералд 
са сред най-добре охраняваните 
съкровища на Принстънския 
университет. Ето защо, 
когато те изчезват, всички са 
шокирани. Четирийсет специ-
ални агенти от ФБР се заемат с 
разследването на дръзкия обир, 
но резултати няма. Искане за 
откуп така и не идва. 

Чаровният търговец на 
книги Брус Кейбъл е в списъка за 
наблюдение на федералните влас-
ти. Той има чудесна книжарница 
на идиличния остров Камино 
и в красивата му къща често 
отсядат прочути автори. Но 
откъде идват парите за бляска-
вите литературни партита и 
разточителния живот на Брус?

Млада писателка ще получи 
100 000 долара, ако се съгласи да 
прекара лятото в семейната 
вила на остров Камино. Докато 
се опитва да пише, тя трябва 
да се сприятели с Брус Кейбъл, 
да спечели доверието му и да се 
добере до тайната му колекция. 
Там може би се крият изненади.

Гришам „открадва” 
ръкописите на Фицджералд

остров Камино
Джон Гришам

изд. “Обсидиан”
326 стр., 18 лв.

1. Пишете поне по 1 страница всеки ден – по едно и също 
време на едно и също място.

2. Не започвайте първата сцена, колкото и страхотна да ви 
се струва, преди да знаете каква ще е последната.

3. Предварително очертайте действието във всяка глава 
с няколко думи. Понякога проучването и планирането отнема 
повече време от писането. 

4. Четете всяко изречение по 3-4 пъти и махайте излишните 
думи.

5. Не използвайте сложни думи, които търсите специално в 
речниците.

6. Не въвеждайте 20 герои още в първата глава.

С Ъ в Е Т И Т Е  Н а  Д ж О Н  Г Р И Ш а М  К Ъ М  М Л а Д И Т Е  а в ТО Р И

„Остров Камино” започва с обир в 
Принстънския университет. Знаете ли 
какво мислят там по този въпрос?

Продължавам да чакам тяхното мнение, 
но засега нищо – нито до мен, нито до изда-
теля или адвокатите ми. Надявам се да имат 
чувство за хумор. Написах опровержение в 
бележка на края на книгата.

Защо избрахте ръкописите на Фицдже-
ралд като обект на кражбата?

Самият аз колекционирам първи издания и 
имам такива на Фокнър, Стайнбек, Хемин-
гуей. Фицджералд е написал пет романа и 

ръкописите им се съхраняват в Принстън. 
Творбите на Хемингуей са пръснати, на 
Стайнбек – също. Така че остана Фицдже-
ралд. Ако ще крадете нещо безценно, това 
място е добро начало.

В книгата Брус Кейбъл има пет правила 
за писателите. Вие споделяте ли ги?

В миналото хората са ми искали съвети за 
писане, затова им давах някои предложения за 
създаването на популярна литература. От-
начало правилата бяха 14, но когато започнах 
да нарушавам някои от тях, скъсах списъка и 
направих нов. 

И
Н

Т
Е
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в

ю
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Убийството  
на една революция
Руслан Трад
изд.: Сиела
брой стр.: 317
цена: 15.00

Свастиката.  
най-ранният 
известен символ и
неговите миграции
Томас Уилсън
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 304
цена: 20.00

даровете на гнева
Арун Ганди
изд.: Кръгозор
брой стр.: 220
цена: 16.00

малка книжка  
с мъдростите  
на дон мигел руис
Дон Мигел Руис Младши
изд.: AMG Publishing
брой стр.: 255
цена: 11.95

Посланията  
на новите деца
(Как да се грижим  
за удивителните им
психични дарби)
Джеймс Туайман
изд.: Кибеа
брой стр.: 280
цена: 15.00

отсъстващи бащи, 
изгубени синове.
По следите на 
изгубената мъжка 
идентичност
Ги Корно
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 216
цена: 15.00

Практическа 
аюрведа. 
изчерпателен 
наръчник за здрав 
живот
Ачаря Балкришна
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 408
цена: 25.00

илия бешков:  
С рисунката  
правя човеци
Красимир Илиев, Савка 
Чолакова - съставители
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 200
цена: 49.00

Джак Ричър, бивш военен 
полицай, вълк единак, 

рицар без броня, почита-
тел на жените и заплаха за 
престъпниците, е най-ем-
блематичният герой на на-
шето време. За първи път 
всички разкази на Лий Чайлд 
за Ричър са събрани в един 
том – „Без второ име”. 
Тези дванайсет истории 

хвърлят светлина върху 
миналото му, как той 
пораства и се превръща 
в скитник, раздаващ пра-
восъдие, който завладява 
въображението на милиони 
в целия свят.

Телевизионният кореспондент Аликс 
Филипс нарушава правилата в името на 

най-важните новини. Тя работи с опера-
тора Бен Чапман – бивш военноморски 
„тюлен”, и се вдъхновява от рисковете и 
вихрената скорост на работата си. Внезап-
но попада на експлозивен материал, който 
ще промени живота на мнозина: разследване 
по изобличителни твърдения за вицепрези-
дента на Съединените щати Тони Кларк.

Аликс започва от Олимпия Фостър – 
вдовица на прочут американски сенатор, 
повален от куршума на убиец. Крехката и 
самотна жена търси емоционална подкрепа 
от Кларк, който влиза в ролята на неин 
закрилник. Когато разследването се задъл-

бочава, федералните агенти надушват 
следата. И заплахите започват.

Залозите се покачват. Скоро Аликс 
и Бен разбират, че се борят срещу 
далеч по-зловещ противник, отколкото 
са си представяли...

12 истории с 
големия Джак

без второ име
Лий Чайлд

изд. “Обсидиан”
432 стр., 19 лв.

Неравна битка

опасни игри
Даниел Стийл
изд. “Бард”
272 стр., 15.99 лв

Река разделя Котънблум на две: богати и 
бедни. От двете страни има хора с огра-

ничено мислене и закостенели разбирания. 
Оказва се, че изискаността е фалшива,  
а брегът е по-уютен и от най-скъпата къща.

Кейд Форнет от шестнайсетгодишен се 
грижи за брат си и сестра си след внезап-
ната смърт на родителите им. Понякога 
му се налага да нарушава правилата, което 
му докарва неприятности с полицията. 
При първа възможност решава да избяга от 
миналото си и да докаже на себе си, че може 
да постигне повече в живота.

Монро Кърби е израснала в охолство и 
живее в огромна луксозна къща, но само тя 
знае колко е студено вътре. Една нощ тя е 
принудена да избяга от дома си и да търси 
скривалище навън. Намира го край реката – 
при Кейд.

Години по-късно съдбата събира Монро и 
Кейд в родния им град. Дали Монро все още 
има нужда от убежище? Кейд постигнал ли 
е всичко, за което е мечтал? Миналото ги е 
сближило веднъж, но достатъчно ли е да ги 
задържи заедно?

Идеалното 
лятно четиво

Целуни ме така
Лора Трентъм
изд. “Хермес”

336 стр., 14,95 лв.
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Само за година Нарине Абгарян стана 
най-обичаната и четена писателка в 

България. (В класацията на „Хеликон” за 
най-продавана художествена литература 
през първото полугодие на 2017 книгата ´ 
„Три ябълки паднаха от небето” е на първо 
място.) И е трудно да повярваме, че тя е 
изгряла на литературната сцена едва преди 
седем години, през 2010-а, когато едно от 
най-големите и влиятелни руски издател-

ства – „АСТ”, се свързва с нея и предлага да 
издаде в отделна книга веселите истории 
за детството, които Нарине пише в своя 
блог. Така се ражда „Манюня”, издавана и 
преиздавана многократно заедно с двете 
си продължения и с версията за деца. Това е 
най-забавната, най-слънчева книга на Нарине, 
в която тя показва щастливото лице 
на живота и която по думите ´ я прави 
писателка.

манюня
Нарине Абгарян
изд. “Лабиринт”
324 стр., 15,90 лв.

Щастливото лице 
на живота

Н а Р И Н Е  а Б Г а Р Я Н

ЗА детстВОтО
Имах щастливо детство, провървя 

ми с родители, близки, приятели. На нас, 
децата, ни разрешаваха всичко: да се къпем 
в реката, да ядем кисело грозде, да ловим 
с кепчета попови лъжички, да скачаме в 
локвите. Вкъщи не се притесняваха за нас, 
знаеха, че и да направим някоя беля, все ще 
се намери баба, която да ни хване за ухото 
и да ни прибере.

ЗА еМИгРАцИятА
Завърших Лингвистичния универси-

тет „Брюсов” в Ереван. Но вместо да 
стана учителка, заминах за Москва – по 
настояване на мама. Тя беше убедена, че 
там ще постигна повече, отколкото в 
Ереван. Обикнах от пръв поглед този 

огромен мегаполис.

ЗА Петте нАй-ужАснИ 
гОдИнИ В жИВОтА ћ
За да се изхранвам някак в 

чуждия град, се хванах касиерка в 
обменно бюро към един хотел, 
после по съвет на приятелка се 
записах на счетоводни курсове, но 
бързо се разбра, че не ми е призва-
ние да се ровя из документи. Това 
бяха петте най-ужасни години 
в живота ми: страхувах се до 
смърт от проверки, от Пенсион-
ния фонд, възприемах отчетност-
та като наказание, изпратено ми 
от небесата.

ЗА тОВА КАК е стАнАлА 
ПИсАтелКА
Докато работех счетоводи-

телка, за да се поразсея, направих 
блог, в който пишех за детство-
то си. Не след дълго ме потърси-
ха от едно голямо издателство 
и попитаха дали не възразявам 
да издадат разказите ми в книга. 
Ами, не възразявах… Така най-не-

очаквано за себе си станах на 39 години 
писателка.

ЗА генОцИдА нАд АРМенцИте
По време на геноцида е загинал прадядо 

ми Арутюн, дядо на баща ми. През 1913 го-
дина заминал за Америка, за да изкара малко 

пари и да помогне на семейството си. Ус-
тановил се в град Фресно, хванал се в една 
кланица, ако не греша, му плащали по два 
долара: единия той оставял за себе си, а 
другия изпращал на жена си, на тригодиш-
ния си син и на майка си. Мечтаел да спес-
ти малко пари и да изтегли семейството 
си в Русия. След кланетата в Ерзурум от 
1895 година, заради които семейството се 
видяло принудено да избяга в село Хором, 
било ясно, че не ги чака нищо добро.

Когато до Америка достигнали слухо-
вете за гоненията, тамошните арменци 
тръгнали да спасяват близките си. Имен-
но в деня, когато прадядо ми се прибрал у 
дома, се случила и трагедията. Съсекли го 
с ятагани, а на майка му Шаракан счупили 
главата с ятаган. Тя успяла да скрие под 
полата си своя внук. Така спасила живота 
на дядо ми.

Трийсет и шест години живяла с 
пробита глава. Мъчели я чудовищни болки, 
раната на тила все се обаждала.

Шаракан починала малко след като 
навършила 80 години. Най-страшното 
след трагедията е, че не допускала да се 
привързва към никого. Все мълчала, не поз-
волявала да я прегръщат. Не се задържала 
дълго на едно място. Местела се от род-
нина на роднина и настоявала да я сложат 
да спи по-далеч от входната врата, при 
някой прозорец. За да успее да избяга…

ц И Т а Т И

* * *
Всяка обида се лекува само със смях.

* * *
Няма рай, и ад няма. Щастието е 

нашият рай, горестите – нашият ад. И 
нашият Бог е навсякъде, навред е не само 
защото е всемогъщ, но и защото е онези 
невидими нишки, които ни свързват 
един с друг.

* * *
Животът е там, където ни обичат. 

Животът е там, където ни чакат.

* * *
Детството е най-съвършеното 

състояние на душата – всички обичаш, 
на никого не мислиш злото.

* * *
Има неща, които няма как да обяс-

ниш с обичайните думи и е невъзможно 
да проумееш с човешкия разум.

* * *
Любовта е всичко. Любовта е онова, 

заради което си струва да живееш.

* * *
Животът се обезсмисля в мига, кога-

то престанеш да си полезен на другите. 
А с какво можеш да си им полезен? Само 
с труда си.
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Пътят към реалността. 
Пълен справочник
за законите  
на Вселената
Роджър Пенроуз
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 1200
цена: 100.00

Успешният бранд. 
Защо силните 
брандове
печелят повече
Найджъл Холис
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 320
цена: 22.00

Предизвикай: 
давността!
изд.: Сиела
брой стр.: 515
цена: 25.00

Времето гледа  
с десет очи
Николай Н. Нинов
изд.: Сиела
брой стр.: 158
цена: 15.00

болестта на 
пеперудата.  
моята анорексия
Людмила Людмилова
изд.: Жанет - 45
брой стр.: 160
цена: 12.00

#Шефката
София Аморусо
изд.: Вакон
брой стр.: 264
цена: 13.00

лечебните подправки
Д-р Бхарат Агарвал, 
Дебора Йост
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 512
цена: 30.00

Принцеси - забравени 
и безизвестни
Филип Лешермейер; 
Ребека Дотремер
изд. Издателство Рибка
бр. стр.: 94
цена: 39.00

Тази книга е посветена на 
всички, които не се сраму-

ват от диалекта си. Посветена 
е и на тези, които успяват да 
говорят на книжовен български 
език, но са запазили диалектни-
те думи у себе си и ги употре-
бяват, въпреки учудените и 
понякога осъдителни погледи на 
околните. Посвещавам я и на 
тези, които си нямат диалект 
или отдавна са го загубили.

Диалектът е онова уникално 
зрънце, което прави книжовни-
ят език по-богат, по-пъстър, по-

точен. Никъде по света хората 
не се срамуват от диалек та 
на родното си място. Те се 
гордеят с него и се идентифици-
рат чрез него с родния си край. 
В България не е така. Говориш 
ли на диалект, ти си прост, 
неинтелигентен – селянин...

Врачански тиквеник
Мариета Цолова
изд. “Атеа букс”
152 стр., 10 лв.

Лошо е да си селяндур

Прекрасно е да си 
селянин - лошо е 

да си селяндур!
Мариета Цолова

Едноименният нов роман на попу-
лярната турска писателка Елиф 

Шафак разказва една история за иден-
тичността, политиката, религията, 
жените и… Бог.

На път за вечерно събиране замож-
ната домакиня и майка от турски 
произход Пери става жертва на обир. 
Докато се бори за чантата си, на 

земята пада позабравена снимка 
на три млади жени и техен 
университетски преподавател. 
Упорито потискан спомен, кой-
то не би могъл да бъде изтрит 

с лека ръка.
Снимката ни отвежда ня-

колко десетилетия назад – през 
осемдесетте, когато деветнай-

сетгодишната Пери, за пръв път 
напуснала дома си сама, отива да учи в 
Оксфорд. Там тя се запознава с Ширин 
– атеистка от ирански произход, 
и Мона – консервативна и строго 

придържаща се към религиозните 
догми египто-американка. За разлика 
от новите си приятелки, Пери не е 
съвсем наясно със своето отношение 
към религията. Мъжът от снимката е 
харизматичният професор Азър – „пре-
подавател по Бог”, който интерпре-
тира религията чрез поезия, философия, 
история и множество дискусии със 
своите студенти. Именно в неговия 
курс Пери предприема своето първо 
пътешествие навътре към себе си в 
търсене на отговори на въпросите, 
които я мъчат откакто се помни.

Пери, Мона и Ширин са толкова 
близки, колкото и далечни един от друг 
събирателни образи, попаднали в кръго-
врата от различиямежду народи, вяра 
и идеологии. Шафак създава дълбоко 
проникновен и изключително актуален 
роман за ролята на вярата в живота 
на три жени – Грешната, Набожната и 
Раздвоената, трите дъщери на Ева.

Кои са трите 
дъщери на Ева?

трите дъщери на ева
Елиф Шафак
изд. “Егмонт”
416 стр., 24,90 лв.
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1 да четеш лежейки. Изобщо цялото 
това нещо.
“Някой знае ли за устройство, което 

да улеснява четенето, докато си легнал. 
Нали се сещате? Така, че раменете ти да не 
стават целите на иглички.”

Малко четене в леглото, ей така, за прис-
пиване. Толкова удобно и чудесно. Докато не 
си смениш позицията за петнадесети път и 
в крайна сметка не си кажеш: Майната му!

2 да се опитваш да намериш прокле-
тия книгоразделител.
Има нещо в тях, което ги привлича към 

цепките между възглавниците на дивана и 
оплетените чаршафи на леглото. Дори да 
не ги сложите там, те сами ще намерят 
начин да се напъхат.

3 И да намериш случаен предмет от 
миналото, използван като книгоразде-

лител, докато разлистваш някоя стара 
книга.

Салфетка от Макдоналдс, касовата бе-
лежка за книгата, билет за влака … Прекрас-
ни спомени!

4 Абсурдът да ядеш и да четеш едно-
временно.
Задържаш книгата отворена. Четеш 

докато ядеш, каквото успееш да изядеш с 
една ръка. Но, о не! Налага се да отрежеш 
нещо. Къде е проклетият книгоразделител? 
Пъхваш подложката за чаша в книгата. 
Едно и също е всеки път, но продължаваш 
да упорстваш.

5 Паниката, когато някой те попита 
коя е любимата ти книга.
Моментално изключваш, забравяйки 

всяка книга, която някога си прочел. 
Всъщност знаеш ли изобщо да четеш? Не, 
изглежда малко вероятно.

6 Поставяйки си прекалено амбициоз-
но предизвикателство в Goodreads.
“Тази година аз ще прочета 45 книги. 

Без проблем.” Да, бе...

7 Вадиш десетки книги от библиоте-
ката, все едно ще ги четеш всички-

те.
Със сигурност имаш не повече от око-

ло час свободен, за да почетеш в следващи-
те три седмици. Но вадиш шест книги, 
откачен идиот такъв.

8 Физически да ти е невъзможно да 
преминеш през книжарница.
Тези проклети оферти три за две!

9 И постоянно си преследван  
от огромната купчина книги,  

приготвени за четене.
Всички тези книги, които си толкова 

нетърпелив да прочетеш, изведнъж ста-
ват ужасно тъпи, когато се намираш в 
книжарница. Купчината заплашва да погъл-
не целия под и около леглото, но какво от 
това. Още книги!

10 Батерията на Киндъла ти свърш-
ва в най-неподходящия момент.

Като например началото на двучасово 
пътуване с автобус. Чудесно!

11 Вътрешната борба, когато прия-
тел ти поиска книга на заем.

Дали ще ти я върне? Дали ще ти я 
върне съсипана? Дали неговото удоволст-
вие от четенето ще си струва твоето 
душевно терзание?

12 Мразиш някоя книга и искаш да 
я захвърлиш, но въпреки това се 

чувстваш виновен.
Ти не би гледал ТВ шоу, което мразиш, 

нали? Защо тогава се чувстваш така, 
сякаш се извиняваш на тази книга, че не си 
я довършил? Това ще си остане истинска 
мистерия.

13 не си в състояние да чуеш какво-
то и да било, когато си особено 

погълнат в четене.
Съжаляваш, че четеш, докато прияте-

лите и семейството ти говорят нещо в 
продължение на няколко минути, но също 
така се чувстваш ядосан, че ти говорят, 
докато четеш.

14 И някой те принуждава да 
прекъснеш по средата на изрече-

нието.
“Вечерята може да почака, докато 

стигна до развръзката! Което е след 30 
страници! И това е съвсем приемливо 
време за мен!”, мислиш ти, изказвайки се 
изключително неприемливо.

истински разрушителни терзания, 
които преживява всеки книжен плъх

Според сайта www.dailyedge.ie повечето 
хора смятат четенето за разтоварващо 
хоби, но това е лъжа. четенето е много 
стресиращо начинание. ето примери:

14



книжарница    
22

нови заглавия  www.helikon.bg

изпитанията  
на аполон  
Кн. 2: тъмното 
пророчество
Рик Риърдън
изд.: Егмонт
брой стр.: 416
цена: 14.90

Вслушай се  
в луната!
Майкъл Морпурго
изд.: Фют
брой стр.: 375
цена: 9.90

Загадъчната 
библиотекарка
(Приключенията на 
госпожица Шарлот)
Доминик Демерс
изд.: Прозорче
брой стр.: 71
цена: 7.90

Училище мъчилище 
(брат ми е подъл
мръсен лъжец)
Джеймс Патерсън и 
Лиза Пападеметриу
изд.: Пан
брой стр.: 280
цена: 13.90

Котките: Практически 
наръчник от
Стария опосум
Т. С. Елиът
изд.: Агата-А
брой стр.: 124
цена: 16.00

откъде идва храната
Виктория Иванова
изд.: СофтПрес
брой стр.: 96
цена: 6.99

разходка  
в гората + 22 звука
изд.: Фют
брой стр.: 12
цена: 22.00

разходка във 
фермата + 22 звука
изд.: Фют
брой стр.: 12
цена: 22.00

Понякога историята на една книга 
започва много преди самият автор да 

стигне до нея. Така се случва и с „Вслушай се 
в луната!”, новата книга на добре познатия 
на българските читатели британски автор 
Майкъл Морпурго. Всичко тръгва от един 
възпоменателен медал отпреди стотина 
години, намерен в стар скрин. На 
медала имало изображение на по-
тъващ кораб. „Дълго време този 
образ не излизаше от главата ми”, 
споделя Морпурго. И постепенно, 
парченце по парченце, той събира 
фактите около събитията, дове-
ли до потопяването на пътниче-
ския кораб „Лузитания” по време 
на Първата световна война. 

Но „Вслушай се в луната!” не е 
книга за войната, нито пък за тра-
гедията от потъването на кораба. 
Това е книга за надеждата и силата 
на човешкия дух, за обичта, която 
носим в сърцата си, и за едно Мо-
цартово анданте, което можем да 
чуем всеки път, когато се вслушаме 
в луната. 

Историята на 
малката Луси Лост се 
разгръща на неголям 
остров от архипе-
лага Сили, далеч от 
грохота на оръдията. 
Един ден Алфи и баща 
му намират непознато 
момиче. То е изранено, глад-
но, болно и не помни нито кое 
е, нито как се е озовало тук. Едно 
обаче е ясно – обича музиката, но още 
повече обича луната и всяка нощ се взира 
в нея, сякаш се вслушва в нещо. Кое е това 
дванайсетгодишно момиче? Защо не говори? 
Каква тайна крие едноокото плюшено мече, 

Луната, 
която 
изцелява

което стиска в ръцете си, и дали някога 
жителите на острова, които спасяват 
живота му, ще научат как това момиче се е 
озовало при тях?

Майкъл Морпурго е великолепен разказ-
вач, който ненатрапчиво увлича читатели-
те си и не им дава да си поемат дъх, докато 
не обърнат и последната страница. И макар 
книгата да е писана за деца, и този път той 
остава верен на себе си и ни поднася исто-
рия, който докосва сърцата и на малките, 
и на големите. Защото всеки от нас е имал 
моменти, в които се е чувствал сам и из-
губен. Но именно тогава човек разбира кои 
са важните неща в живота – семейството, 
вярата в доброто и доверието към хората 
и света, който ни заобикаля. Защото 
точно те ни крепят и ни дават сили да 
продължим напред.

Вслушай се  
в луната! 

Майкъл Морпурго
изд. “Фют”

375 стр., 9,90 лв.

Брегът на безлюдния остров сейнт хелънс, 
където алфи и баща му намират луси.

кон в Брайър, който мно-
го прилича на кобилата 
Пег от книгата.






