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ло оня експеримент, споменат 
в „Произход”, който цели да 
докаже, че има ли достатъчно 
време, мутациите и качестве-
ните скокове в материята са 
неизбежни. Ще видим. Тъй или 
иначе, тъкмо сега, пред Коледа, 
този бърз прелет над вечните 
въпроси ми идва добре. 

Логиката на свръхкомпютъ-
ра в романа е желязна: Първо 
сме имали много богове, после 
един, нормално е да стигнем до 
положението да нямаме нито 
един. И всичко да бъде решавано 
от полезността, от науката. 
Добре, но свръхкомпютърът 
като че ли не отчита едно 
просто нещо – не боговете 
или богът са най-важните, а 
вярата. И ако заменим вярата 
в религиите с вяра в науката, 
а себе си – не, променяме ли 
принципно нещо? Или просто 
сменяме едно божество с друго 
– с всичките произтичащи от 
това последствия.

Най-същественото в една 
система от ценности е нейната 
позитивност, съзидателност. 
Би ли съдържала това една нова, 
изградена само върху науката 

система? Да, десетки векове 
религиите са ставали причина 
за войни, унищожение, масова 
гибел. Ала едно управлявано от 
науката бъдещо общество ще 
премахне ли човешката склон-
ност да унищожава противни-
ка си или ще я трансформира в 
друг вид насилие? Ноам Чомски 
и Андре Влъчек изнасят потре-
саващи факти как дори и в наше 
време уж развитото западно 
общество извършва масови 
геноциди в различни точки на 
света, ръководено единствено 
от корпоративните или финан-
совите интереси на малък брой 
страни, присвоили си ролята 
на царе на света. Тогава само 
религиите ли са развъдникът 
на братоубийствени страсти 
или просто е заложено в човека 
да сее смърт, а благовидно да 
представя това като битка за 
върховни ценности? Защо ре-
лигиозните различия се оказват 
най-удобното прикритие за 
далеч по-користни подбуди? Че 
по какво толкова се различават 
те, щом всичките са съгласни, 
че Бог е любов?

Два дни след кратката ни 
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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

А Емо – компютърджия. 
Разбира и от хардуер, и от 

софтуер. И от книги. Запа-
лен читател е, следи новите 
заглавия и купува всичко, което 
опитният му пог лед преценява 
като интересно. Нямаше как да 
пропусне и последния Дан Браун. 
Американецът не бълва продук-
цията си като мнозина свои 
събратя, издава по книга веднъж 
на няколко години и за феновете 
му тя е събитие.

Стоим в предколедната при-
вечер на един ветровит ъгъл и 
бързаме да споделим най-важни-
те си впечатления от „Произ-
ход”. Единни сме по тезата, че 
Хомо сапиенс бързо преминава в 
новата си разновидност Хомо 
техникус, Хомо компютерус или 
еХомо, на кой както му харесва. 
Че в близко бъдеще една част 
от нас – вероятно тези, които 
могат да си го позволят – ще 
се превърнат в някакъв хибрид 
между живо същество и изкуст-
вен интелект. Чипове, датчици 
ще подават информация до 
персоналния ни компютър и ще 
следят жизнените ни функции, 
инпланти ще коригират различ-
ни наши дейности, информаци-
ята от нас навън и обратно ще 
стане бърза, надеждна и детайл-
на. Различни химически агенти 
ще контролират емоциите ни 
и ще изострят мислите ни. 
Наночастици ще циркулират 
из кръвоносната ни система 
и ще лекуват болестите ни в 
зародиш. ДНК-то ни ще търпи 
корекции, които ще променят 
и нас, и децата ни... Да не изреж-
дам повече – и в книгите, и в 
киното този тематичен тренд 
отдавна е завладял аудитория-
та и има своите поддръжници и 
противници. А и мнозина, дори 
и днес, имат вече в тялото 
си я пейсмейкър, я изкуствена 
става, я присаден орган. Ясно е, 
че човекът вече не е чистото 
природно същество отпреди 
два века.

Конкретно за следващата 
книга на Дан Браун Емо смята, 
че в нея той ще задълбае в обек-
тивния характер на еволюция-
та. Че ще завърти нещата око-

Бог е любов

ИВАН ГОЛЕВ

среща, застигам Емо и жена му 
Тинка нагоре по баира. И те 
като мен са излезли в слънчевия 
следобед да разкършат снаги 
след празничните трапези. Поз-
дравяваме се и ги питам:

– Към параклиса ли?
– Не ходя там – отвръща 

Емо. Нямам нужда от обясне-
ния, агностицизмът му ми е 
известен. Все пак добавя: – И да 
отидем, няма да вляза вътре.

– Да… Аз самият съм със 
смесени чувства. 

И те продължават към хи-
жата, а аз криввам по пътеката 
към параклиса, изпускайки момен-
та да се пошегувам: „Разбирам, 
че не ти трябва Христос. 
Имаш си Христина.”  

Истината е, че всички кате-
рим една и съща планина. Само 
пътеките ни са различни.

Верният тон на 
хубавите книги
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ново остава нагоре надолу връща се

ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Произход
Дан Браун
Бард 

Бар „Петлите“
Джон Гришам
Обсидиан

Гордост и предразсъдъци
Джейн Остин
Хеликон

Чамкория
Милен Русков
Жанет-45

Възвишение
Милен Русков
Жанет-45 

Сестри Палавееви по 
пътя към новия свят
Алек Попов
Сиела

Шедьоври на разказа  
с неочакван край Т.1
Пергамент Прес

Шедьоври на разказа 
с неочакван край Т.2
Пергамент Прес

Хавра
Захари Карабашлиев
Сиела

Сделката на живота ти
Фредрик Бакман
Сиела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2495 
лв.

1200 
лв.

1200 
лв.

1990 
лв.

990 
лв.

1790 
лв.

1700 
лв.

2500 
лв.

995 
лв.

1900 
лв.

НЕХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Стефан Данаилов. 
Романът на моя живот
Георги Тошев
Книгомания

Болестта като път
Рюдигер Далке и 
Торвалд Детлефсен
Кибеа

Най-важното  
е скрито вътре
Инна Учкунова
Хеликон

Три безсмъртни класики: Към себе 
си (Марк Аврелий); Владетелят 
(Николо Макивели); Изкуството  
на войната (Сун Дзъ)
Хеликон

101 отбивки за напреднали
Иван Михалев;  
Елина Цанкова
Сиела

Докато сърцето се надява. 
Любовните истории и писма 
на велики писатели
Инна Учкунова
Хеликон

Мечти & кошмари
Иван Манчев
Кактус ЕООД

Думи, които лекуват
Алекс Ровира
Хеликон

Левски: Другото име  
на свободата
Пламен Павлов
A&T Publishing 

Богат татко, беден татко: 
Уроците за парите, на които 
богатите учат децата си 
Робърт Кийосаки
Анхира

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2400 
лв.

1800 
лв.

595 
лв.

1495 
лв.

1690 
лв.

595 
лв.

2998 
лв.

595 
лв.

2990 
лв.

1000 
лв.

Странна, но истинска
„В сърцето ми също има 

белези, точно толкова плътни и 

грозни, колкото и тези по лицето 

ми. Знам, че са там. Надявам се 

да е останала и здрава тъкан, 

малко късче, през което да може 

да преминава любовта. Навътре и 

навън. Надявам се.“

В началото, човек би помислил, 

че Елинор Олифант е като всички 

герои в съвременната литера-

тура, но тя не е. Наистина я 

харесвам и тя много ми липсва. 

Често си мисля за нея и се питам 

какво ли би направила в определена 

ситуация. Разбирам я... или поне 

се опитвам. 

Елинор е имала тежко 

детство и е прекарала голяма 

част от живота си в социални 

институции. Ежедневието є е 

сиво и еднообразно. Колегите в 

офиса, където работи от девет 

години, є се подиграват. Няма 

приятели. Социалните є умения 

са... Всъщност тя почти няма 

такива. И въпреки, че е самотна 

и не получава обич от никого, тя 

е силна и никога не пада духом. Но 

всички знаем какво обикновено се 

крие зад непробиваемата броня, 

нали?

„Елинор Олифант си е супер“ 

е специална. Дори държанието на 

Елинор да изглежда сходно с това 

на повечето странни герои, тя 

е уникална по своему. Толкова е 

истинска. Смях се с нея. Плаках 

с нея.

Тази книга наистина ми 

хареса. Преизпълнена е с емоции, 

но не е прекалено емоционална. На 

повърхността е доста забавна, 

но под епидермиса е много тъжна, 

дълбока и трогателна.

МАРИЕТА ИВАНОВА, 
ХЕЛИКОН РУСЕ

К Н И Ж А РЯ Т 
ПРЕПОРЪЧВА
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ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ

Сугестопедия за всеки 
родител и учител
Антон Каро
Фондация Буквите 

Писмо до сестра ми
Мария Пеева,  
Люси Рикспуун
СофтПрес

Размерът има значение 
[размерът на талията]
Александра Иванова
Millenium

Кръвта на Олимп
Рик Риърдън
Егмонт

Излекувай тялото си
Луиз Хей 
Кибеа

Милениум. Мъжът, който 
търсеше сянката си
Давид Лагеркранс
Колибри

Измамата като  
точна наука.  
Непревеждани разкази 
Едгар Алан По
Колибри

Трите дъщери на Ева
Елиф Шафак
Егмонт

Тестове. Нови тематични и общи 
тестове по математика за 7 кл./ 
По новата учебна програма
Марина Рангелова
Коала прес

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

600 
лв.

1100 
лв.

1999 
лв.

400 
лв.

900 
лв.

1100 
лв.

500 
лв.

1299 
лв.

700 
лв.

1360 
лв.

Българската книга  
за успешни продажби

„Вземете парите“ е моти-

виращо ръководство за всеки, 

който иска да подобри умени-

ята си в света на успешните 

продажби. Хари Аничкин е автор 

на програмата за обучение на 

мениджъри и търговци „Лемън 

Мениджмънт“. Книгата му 

ни запознава с 30 начина, с 

които да подобрим продажбите 

си. Авторът ни представя 

различните типове търговци 

и четирите типа клиенти. 

За читателя ще бъде много 

любопитно да разпознае себе си 

като тип търговец и клиент. 

Лично на мен книгата ми помог-

на да разбера, че най-важното 

в началото е желанието и 

мотивацията за продажба и 

развитие. Успях да разбера 

коя е силната ми страна като 

търговец и по какъв начин да я 

развия и да подобря уменията 

си. 

От „Вземете парите“ 

разбираме, че продажбата 

има няколко етапа, научаваме 

кога да бъдем търпеливи, кога 

да бързаме и кога да сменим 

стратегията, така че да 

създадем интерес, вълнение и 

еуфория към продукта, който 

предлагаме и разбира се, как да 

осъществим продажбата.

Хари Аничкин споделя много 

от личния си опит на българ-

ския пазар, което прави книгата 

още по-жива и полезна. 

„Вземете парите“ е 

българската книга за успешни 

продажби! Купете я, прочетете 

я, приложете наученото!

АЛЕКСАНДРА ЯНКОВА,  
ХЕЛИКОН 

СТАМБОЛИЙСКИ

1500 
лв.

ТИЙН КНИГИ

Дневникът на един 
Дръндьо Кн.10: Доброто 
старо време
Джеф Кини 
ДуоДИЗАЙН

P.S. Все още те обичам
Джени Хан
Ибис

1

10

1790 
лв.

1290 
лв.

6 Зъбар злобар
Дейвид Уолямс
ДуоДИЗАЙН

1990 
лв.

Дръндьото:  
Направи-си-сам книга
Джеф Кини
ДуоДИЗАЙН

4

1490 
лв.

Дневникът на един  
Дръндьо кн.1
Джеф Кини
ДуоДИЗАЙН

5

1690 
лв.

2 Българите!  
Забравените постижения
Делян Момчилов 
Сиела

1990 
лв.

Малкият принц
Антоан дьо  
Сент Екзюпери
СофтПрес

499 
лв.

Бабата бандит
Дейвид Уолямс
ДуоДИЗАЙН

7

1490 
лв.

Хари Потър и 
философският камък
Дж. К. Роулинг
Егмонт

8

1990 
лв.

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

9

1290 
лв.

К Н И Ж А РЯ Т 
ПРЕПОРЪЧВА

3
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КЛАСАЦИИ ЯНУАРИ  

БЪЛГАРСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Чамкория 
Милен Русков
Жанет-45 

Възвишение  
Милен Русков
Жанет-45

Сестри Палавееви по 
пътя към новия свят
Алек Попов
Сиела

Хавра
Захари Карабашлиев
Сиела

Смисълът. Енциклопедия  
на бъдещето
Людмила Филипова
Enthusiast

Дневник от  
панелните блокове 
Никола Крумов
Пощенска кутия  
за приказки 

Междупанелни войни 
Никола Крумов
Пощенска кутия  
за приказки

Бабо, разкажи ми спомен
Ивинела Самуилова
Хермес

Затворисърце 
Константин 
Трендафилов
Жанет-45

Кан Тервел – кошмарът 
на Халифата
Емил Димитров
Фабер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2500 
лв.

1200 
лв.

1495 
лв.

1600 
лв.

1600 
лв.

1000 
лв.

1800 
лв.

1990 
лв.

1790 
лв.

1700 
лв.

Тази книга съдържа 100 сти-
хотворения за любовта и 

е прекрасен подарък за Свети 
Валентин!

Георги Константинов е 
един от най-нежните лирици в 
съвременната ни поезия. Автор 
е на повече от 35 стихосбирки, 
сред които „Една усмивка ми е 

столица”, „Общителен самот-
ник”, „Обичам те дотук”. По 
негови текстове са създадени 
много естрадни песни, които се 
превръщат в хитове. Поезията 
на Георги Константинов е пре-
веждана на английски, френски, 
руски, японски, немски, гръцки, 
арабски, хинди и други езици.

Поезия за любов

Миг като вечност 
Георги Константинов

изд. “Хермес”
144 стр., 11,95 лв.

МИГ КАТО ВЕЧНОСТ

Още преди да те срещна в живота си –
теб съм обичал.
В древни гравюри и улични фотоси,
в звездна поличба,
в шумни площади и празни понятия,
в цирков спектакъл,
по телевизия, по телепатия –
теб аз съм чакал.
Колко години без шум са сближавали
двата маршрута?
Колко причини в света са създавали
тази минута! –
Нежният сблъсък на влюбени атоми.
Вик на вселени.
Още преди да започне съдбата ми –
ти си до мене.

Ти ме издигаш по стръмните пътища.
Ти ме възпираш.
Мойте кошмари и приказни сънища
ти режисираш.
Двама се лутаме в болка и истина,
в гняв и сърдечност.
Тази любов е в безкрая единствена.
Миг като вечност.
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Няма писател, който да 
не писал за любовта, да не е 
разсъждавал, анализирал, възхва-
лявал или горчиво въздишал по 
нейните, всеки път нови и не-
познати, разтърсващи превъп-
лъщения. И техните словесни 
бисери блестят като сигнални 
лампички по парапетите 
на висящия 
над бездната 
мост, по 
който – щем 
или не щем – 
крачим напред 
във времето.

Джобният 
сборник на изда-
телство „Хеликон” 
„Малки думи на обич” 
на Инна Учкунова, както 
и излязлата наскоро друга 

Живеем в епоха на теми 
еднодневки, на „всяко 

чудо за три дни”, на новини, 
истории и сюжети, които уж 
гърмят и трещят, но заглъхват 
по-бързо и от своя екот. Съзна-
нието ни удобно свикна да бъде 
непрестанно провокирано и не 
ни ли ръчка поредният остен 
на някое преувеличено събитие, 
оставаме като че ли да плуваме 
в безвремие и безцелност. 
Подобна леност на ума не вещае 
добро бъдеще, ако сами не се 
опъл чим на инерцията и фаст-
фуда, на изкуствените стимули 
и шарени рекламни подтици.

Има неща трайни и вечни, 
които не се нуждаят от пово-
ди или дати, за да им отдадем 
вниманието и времето си. С 
кое да започнем ли? С любовта, 
разбира се. От вселенското 
„Бог е любов” до простичкото, 
прошепнато насаме „обичам 
те!” това е силата, която ни 
движи, чувството, което ни 
кара да повдигаме планини, убе-
деността, че без нея сме празни, 
мъртви приживе. Любовта е 
осветявала пещерното ни ми-
нало, помагала ни е да преживеем 
жестокостта на войни, епиде-
мии, насилие, държала е главата 
ни над водата при катаклизми, 
окриляла ни е във времена на 
отчаяние и покруса. И най-важ-
ното, била е винаги насъщна 
част от живота ни, както 
въздухът, водата, храната и 
трудът.

Малки думи за нас

Възможно е почитателите 
и познавачите на твор-

чеството на Симеон Радев да 
бъдат изненадани от чет-
въртия том от поредицата 
„Неиздаван ръкопис”, защото 
в него рядко се говори за 
история и политика. „Силуети 
и портрети из литературата 
и изкуството” е своеобразен 
преглед на българския културен 
живот от първата половина 
на XX век и неговите най-беле-
жити представители, с голяма 
част от които авторът е бил 
близък приятел: писателите 
Елин Пелин, Кирил Хрис-
тов, Александър Балабанов, 
д-р Кръстю Кръстев, П. К. 
Яворов, Г. П. Стаматов, П. 
П. Славейков, Данаил Крапчев, 
Димо Кьорчев, Трифон Кунев, 
Димитър Бояджиев, Кирил 

Гривек, Стефан Мокрев; след 
тях, през театралните завеси, 
зърваме силуетите на Николай 
Лилиев, Йозеф Шмаха и Маня 
Икономова, а в третата част 
стигаме до портретите на 
художниците Жорж Папазов, 
Жул Паскин, Бенчо Обрешков, 
Иван Шошков, Нягул Станчев, 
Константин Щъркелов, Алек-
сандър Божинов, Иван Славов. 

За да не бъдем обвинени в 
пристрастност единстве-
но към българското, трябва 
да споменем и блестящите 
материали на Симеон Радев за 
чуждeстранните литературни 
представители Жозе-Мария 
де Ередия, Жан Лорен, Джозуе 
Кардучи, Пол дьо Шеврмон, 
както и отзивите му за френ-
ските импресионисти Албер 
Бенар, Йожен Кариер, Едуард 

Мане, Клод Моне.
В четвъртия раздел на този 

том е включена неозаглавена 
пиеса на Симеон Радев. Редак-
ционният екип си позволи да 
стане неин кръстник, но ще 
оставим читателя да оцени 
сам достойнствата ´.

Останал в българската 
журналистика със своя непов-
торим начин и стил на общу-
ване със събеседника, самият 
Симеон Радев нерядко е обект 
на журналистически интерес. 
Тук са поместени едни от най-
интересните му интервюта 
– пред Коста Попов, Никола 
Пенчев, Христо Бръзицов, Нор-
берт Рандов, Петко Тихолов 
и Тамара Джеджева, в които 
той говори за себе си, споделя 
плановете си и коментира 
културните събития.

Книга за големи българи

Силуети и портрети из 
литературата и изкуството
Симеон Радев
изд. “Скайпринт”
516 стр., 34,95 лв.

Малки думи на обич
Инна Учкунова
изд. “Хеликон”
164 стр., 6,95 лв.

нейна книжка „Докато сърцето 
се надява. Любовните истории 
и писма на велики писатели” са 
нещо и познато, и ново. Позна-
то, защото мнозина са събирали 
различни откъси, цитати, 
мисли на пишещото световно 
братство. И ново, защото се 
случва днес и е коментирано от 
един млад, чувствителен автор, 
чийто подбор и вкус кара по-
знатите ни големи писатели да 
звучат по нов и сякаш непознат 
начин. 

Е да, някой би казал, че и 

празникът на „Свети Ва-
лентин”, и следващият го 8 
март, и задаващат се пролет 
са поредният външен повод за 
препоръчването на подобни 
книги. И не – защото тези дати 
ще отминат, а двете малки 
книжки, оформени така, че да 
бъдат винаги с нас, ще ни сгря-
ват през различните сезони със 
своята изстрадана истинност 
и неподправена обич. 

За любовта, както и за 
посветените на нея думи, няма 
срок на годност – те пребъд-
ват, както пребъдва всяка 
човешка светлина и сърдечна 
отдаденост. С тях са изпълне-
ни и тези две малки книжки.     
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„Магията 1-2-3” съдържа 
две десетилетия изслед-

вания и опит в областта на 
детското възпитание. Предлага 
лесна за следване програма, коя-
то ще помогне на родителите 
да изградят близки и любящи 
отношения със своите деца, 
като едновременно с това уста-
новят здравословни граници и 
правила за поведение. Целта е да 
научим децата как да контроли-
рат емоциите си и така да пре-
дотвратим гневните изблици, 
хленченето и съперничеството 
помежду им. Книгата не само ще 
предложи ефективни техники 
за справяне с нежеланото пове-
дение, но ще ви покаже как 
да развиете емоционалната 
интелигентност на своите 
деца. 

„Магията 1-2-3” е написана 
на достъпен и жив език, идеите 
са подкрепени с истински при-
мери и случки, информацията 
е поднесена с чувство за хумор 
и множество забавни илюс-
трации. Всичко това я прави 
не просто полезно, но и много 
интересно четиво, което може 
значително да улесни живота на 
родителите с практичните си 
и лесноизпълними съвети. Кни-
гата покрива всички по-важни 
области от живота на малкото 
дете: налагане на дисциплина, 
изграждане на навици, общуване 
с другите деца, хранене, писане 
на домашни, подреждане на 
стаята, подготовка за сън и 
пр. Сериозните психологически 
и поведенчески проблеми при 
малките деца са следните:

• Задържане на вниманието 
и седене мирно.

• Развитие на езика, социал-
ни взаимодействия и ограничени 
интереси.

• Негативно, враждебно и 
предизвикателно поведение.

• Твърде силна тревога или 
необичайно безпокойство при 
отделяне от родителите.

Тази книга промени живота ни.
Тригодишната ми дъщеричка 

стана съвсем различно дете и сега е 
много по-щастлива.

Идеите в тази книга работят! 
Това наистина е магия! Чувствам, че 
отново държа нещата под контрол.

Тази книга е лесна за четене и при-
лагане. Като семеен терапевт аз се 
нуждая от множество техники, под-
ходящи за родители, и тази книга е 
една от тях. Препоръчвам я горещо!

Прекрасна книга! Педиатър съм и 
я препоръчвам на пациентите си.

От години препоръчвам тази 
книга в практиката си като психо-
терапевт.

• Загуба на интерес към 
забавни дейности и раздразни-
телност.

• Силна вербална и физичес-
ка агресия.

• Неуважение към подходя-
щите за възрастта им норми и 
правила.

• Неочаквани затруднения 
при учене.

Книгата е помогнала 
на милиони родители по 
света да възстановят 
мира в семейството и да 
си върнат радостта от 
родителството. Независимо 
колко упорити или своенравни 
са вашите деца, Магията 1-2-3 
ще подейства безотказно. 
Убедете се сами.

К А К В О  К А З В АТ  Р О Д И Т Е Л И Т Е :

К А К В О  К А З В АТ  Е К С П Е Р Т И Т Е :

Ефективна дисциплина  
за деца от 2 до 12 години

Магията 1-2-3 
д-р Томас У. Фелан 
изд. “Изток-Запад” 
272 стр., 16 лв. 

Алекс Ровира е познат на българския читател. 
„Думи, които лекуват” вече месеци наред е 

сред най-продаваните книги в жанра си и не оста-
вя никого равнодушен. Защото в нея всеки намира 
онези, сякаш отправени точно за него съкровени 
думи, които да го излекуват от нещо – било в 
тялото или в душата. И въздействието им е 
буквално магическо – след досега ни с тях ние се 
чувстваме помъдрели, обновени, изцелени.

Новата му книга, издание на „Хеликон”, задава 
нови въпроси: Кой е ключът, с който да прео-
бразим живота си? В каква степен съдбата ни е 
предопределена? Наистина ли можем сами да изгра-
дим бъдещето си? И какво ни пречи да постигнем 
всичко, за което мечтаем?

Пречи ни страхът, отговаря чрез героите си 
Ровира. Страхът от провал, страхът от неси-
гурност, страхът от разочарование. 

„Седемте сили” е една малка книжка с много 
мъдрост, която ни учи да търсим причината 
в себе си. Да се вглеждаме и да откриваме този 
страх, и след това да се преборваме с него. Показ-

ва ни неизмеримите, немате-
риалните стойности, които 
ни движат напред. Учи ни на 
какво е способен човек, когато 
има подкрепата на близките си, 
когато вярват в него и той сам 
вярва в себе си. Когато има любов 
и някой го чака. Когато сърцето му 
е чисто.

Това е една приказна история за на-
гласата, която отключва щастието. 
Понякога дребни битови действия 
могат да предизвикат в нас философски 
реакции, да ни подтикнат да се вгледаме 
по-дълбоко в живота, в самите себе си. 
И там да намерим истината, да открием 
посоката, която ни убягва, за да станем 
хората, които искаме и можем да бъдем.

Тайната на успеха се крие вътре във 
всеки един от нас. Трябва ни само сила, или 
по-скоро – седем сили, които да ни задвижат, 
за да го постигнем.

Да преборим  
страха в себе си

Седемте сили
Алекс Ровира

изд. “Хеликон”
152 стр., 6,95 лв.





„Гънка във времето“ 
от Маделин Ленгъл

Освен, че е абсо-
лютна класика, тя 
е първата по рода 
си научнофантастична 
история с главен герой 
момиче и е сред най-от-
хвърляните книги. 26 из-
дателства не знаели към 
кой жанр да я причислят 
– фентъзи или фантасти-
ка. Също не посмели да 
публикуват роман за деца, 

в който  Христос съжителства 
редом с Буда, Шекспир и Махат ма 
Ганди. „Гънка във времето” е писана 
през 1962-ра, година, след като 
Берлинската стена прави свободата 
непроницаема и идеологията из-
мества науката. Тогава, за да разкаже 
алегорично как съзнанието на човек 
е истинският мост между Изтока и 
Запада, Маделин Ленгъл изпраща един 
баща в петото измерение, а децата 
му тръгват да го търсят, като пре-
образуват желанията си в сбъдната 
реалност. Вдъхновен от теорията 
на Айнщайн, този невероятен роман 
наистина е заплаха за всяко автори-
тарно общество, защото директно 
внушава, че животът е подвластен 
единствено на любовта и сплоте-
ното семейство. Филмът „Гънка 
във времето” очакваме през март, 
сред актьорския състав са имената 
на Рийз Уидърспун, Крис Пайн, Опра 
Уинфри и др. 
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Собствена стая
Вирджиния Улф
изд.: Колибри
брой стр.: 176
цена: 18.00

Каин
Жозе Сарамаго
изд.: Колибри
брой стр.: 168
цена: 14.00

Легенда за светия 
пияница
Йозеф Рот
изд.: Лист
брой стр.: 320
цена: 14.00

Тайнствената  
непозната
Ан Бронте
изд.: Шамбала Букс
брой стр.: 522
цена: 20.00

Повелителят  
на мухите
Уилям Голдинг
изд.: Сиела
брой стр.: 256
цена: 16.00

Речи против 
Катилина
Амели Нотомб
изд.: Колибри
брой стр.: 144
цена: 15.00

Чуждестранният 
легион
Кларис Лиспектор
изд.: Жанет-45
брой стр.: 116
цена: 14.00

Бащата на другия
Паринуш Сании
изд.: Жанет-45
брой стр.: 236
цена: 16.00
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Людмила ЕЛЕНКОВА

Киното реагира най-адек-
ватно на  литературата, за-
това филми по хитови книги, 
любими на младите хора, 
нямат възраст. Ето някои 
заглавия, които обещават 
да задържат вниманието ни 
на екрана през 2018 г., както 
вече са го направили на стра-
ниците. 

Книги, които се превръщат във филми през 2018 г.
„Чудо“ от Ар Джей Паласио

Звучи любопитно, че авторът е жена, по професия графичен дизайнер. Че е американка 
няма особено значение, защото тя разказва история, с която са се сблъсквали децата 
от всяко училище по света – как да приемат физическия недъг на свой съученик. Оги е на 
10 г., роден с лицева аномалия и въпреки многото операции, на пръв поглед изражението 
му остава чудовищно. След като дълго време се обучава вкъщи, идва време, когато той 
трябва да се социализира и да тръгне в пети клас. Независимо от реакциите на окол-
ните момчето е чудо за своята майка, която не се спира пред нищо, за да убеди сина си 
колко по-важна е вътрешната красота, устойчивият характер, доброто възпитание, 
емпатията и усмивката от сърце, не от съжаление. Романът на Ар Джей Паласио е обя-
вен от Американската асоциация на книгоразпространителите за най-добра детска книга за 2012 г. 
Филмът „Чудо” вече е по кината, главните роли изпълняват Джулия Робъртс и Джейкъб Трембли.

„Анихилация“ е първа книга от трилогията „Съдърн Рийч“  
от Джеф Вандърмиър

Поредицата печели множество награди, включително престиж-
ната „Небюла” и номинация за „Хюго”. Това е чиста фантастика и 
напълно заслужава режисьор на филма по нея да бъде Алекс Гарланд, ста-
нал известен с един от най-добрите сай-фай филми – „Ex Machina:Бог 
от машината” и  като автор и сценарист на култовия „Плажът”. 
„Анихилация” е термин от физиката, реакция, при която частица и 
античастица влизат в контакт. Това води до дисбаланс, преобразува-
не или пълно унищожение на материята. В книгата това представлява 
Зона Х – ничия територия, появила се на земята преди десетки години, 

без надежда да развие каквато и да била цивилизация, страховито място, пълно с природ-
ни аномалии. Експедициите, които го изследват, дават противоречиви сведения – за едни 
е райско кътче, други води до смърт. 12-ата мисия, изпратена в Зона Х, включва четири 
безименни жени – Антрополог, Биолог, Геодезист, Психолог. Във филма ролите им са отре-
дени на Натали Портман, Дженифър Джейсън Лий, Джина Родригес, Теса Томсън.  Дали ще 
спасят човечеството от гибел, ще видим по кината от февруари.

„Първият човек. Животът на Нийл Армстронг“ 
от Джеймс Хенсън

Силно звездно присъствие наблюдаваме тук – сценарист е Джош 
Сингър, нашумял със „Спотлайт”, а режисьор Деймиън Шазел, който 
обра сума „Оскар”-и с мюзикъла „La La Land”. Твърди се, че той е 
изчислил 12 октомври като дата, за да може да кандидатства с 
драмата „Първият човек” за наградите през 2019 г. Но великият 
астронавт е бил далеч от медийната слава, затова в книгата за него 
четем записи на 55 часа лични откровения, каквито рядко е склонен 
да прави. През 1969 г. „Аполо 11” каца на Луната, а името на Нийл 
Армстронг и до днес остава емблема в космонавтиката, най-вече 
заради успешното му завръщане.
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Когато стане дума за 

тълкуване на символи, името 

на Джоузеф Кембъл е сред 

най-цитираните. Специалист 

по сравнителна религия и 

митология, той е ключова 

фигура в контракултурата на 

XX в., учен от ранга на Мирча 

Елиаде и Джеймс Фрейзър. 

Вече на български четем 

фундаменталния му труд 

„Героят с хиляди лица“, една от 

знаковите книги на миналото 

столетие, написана през 1949 

г. и вдъхновила самия Джордж 

Лукас при създаването на 

„Междузвезни войни“ трийсет 

години по-късно. Базирана на 

теориите на Фройд и Юнг, 

на творчеството на Джойс 

и Томас Ман, изведена от 

образите на Одисей, крал 

Артур и рицарите на кръглата 

маса, на Озирис 

и Прометей, 

героичната 

фигура тук слиза 

от световната 

сцена и поема по 

пътя на личното 

си израстване. 

Дългият є преход 

от невинен младеж 

към осъзнат воин 

или владетел 

препраща към една 

основна архетипна 

история, която 

Джоузеф Кембъл 

нарича „мономит“. 

И докато Христос, 

Моисей и Буда са 

начин да се докоснем до 

най-висшите измерения у 

човека, всекидневието ни 

дава по-прости социални 

роли, за които митовете 

са надежден ориентир. Но 

тъй като живеем във време, 

готово да направи супергерой 

от всеки егоцентрик, да 

види творчество във всяка 

екстравагантна приумица, 

нека прочетем какво казва 

авторът: „Не обществото 

трябва да води и спасява 

съзидателния герой, а точно 

обратното. Всеки един от 

нас участва във върховното  

изпитание – носи кръста 

на Спасителя – не в ярките 

моменти на великите победи 

на неговото племе, а в 

тишината на своето лично 

отчаяние.“

ЛЮДМИЛА ЕЛЕНКОВА 
РАДИО „ХЕЛИКОН“

Универсален герой
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Разказът на 
прислужницата
Маргарет Атууд
изд.: Orange Books
брой стр.: 416
цена: 19.90

Езерото на мечтите
Ким Едуардс
изд.: Летера
брой стр.: 362
цена: 20.00

Кварталът
Йоаким Зандер
изд.: Колибри
брой стр.: 432
цена: 18.00

Другият син
Александер Сьодерберг
изд.: Колибри
брой стр.: 384
цена: 20.00

Рейн-сан: Сеч
Бари Айслър
изд.: Бард
брой стр.: 336
цена: 17.99

Мюнхен
Робърт Харис
изд.: Обсидиан
брой стр.: 384
цена: 18.00

Секретният доклад
Том Роб Смит
изд.: Лъчезар 
Минчев
брой стр.: 430
цена: 18.00

Здрачни сенки.  
Разкази за призраци  
и тъмни сили от  
знаменити писатели
изд.: Фама+
брой стр.: 404
цена: 19.00

Книги, които се превръщат във филми през 2018 г.
„Играч първи, приготви се“ от Ърнест Клайн

Екшън в духа на 80-те, чудесен начин да 
посрещнем пролетта на 2018 г., с полъха 
на нещо позабравено и все така свежо от 
онова време – аркадни игри, „Междузвездни 
войни”, книги, музика, въобще цялата пъст-
ра попкултура. На този фон тече виртуал-
ната игра „ОАЗИС”, като алтернатива на 
днешното замърсяване, пренаселване и про-
мените в климата. Действието се развива 
в 2044 г. Създателят ´, който внезапно 
умира, е оставил сложен пъзел, необятна 
вселена от загадки и последователи, жадни 
да се впуснат в разкриването им. Особено един заклет играч, 
типичен нърд, интровертен и близък на съвременните геймъ-
ри типаж, който преследва няколко милиарда долара, докато 
не разбере, че „човек окончателно и съсипал живота си, когато 
всичко се прецака, и единственият, с когото може да си 
поговори, е софтуерът, управляващ системата му”. Книгата 
е носител на няколко престижни награди – на Асоциацията на 
библиотекарите в САЩ и „Prometheus” за 2012 г. Режисьор на 
филма е Стивън Спилбърг. 

„Всички наши места“ от Дженифър Нивън

Само три месеца след публикуването му в 
САЩ през 2015 г. от този роман са продадени 
над 100 000 екземпляра, в Европа също веднага се 
нарежда в списъка на бестселърите на големите 
вериги книжарници. Отбелязваме си цитат, 
който показва трогателната история между 
двама тийнейджъри, обсебени от смъртта. 
„Докато обикаляме, трябва да сме духом и те-
лом на мястото, а не да гледаме през обектива”. 
Вайълет и Финч се срещат на училищната кам-
банария, достатъчно високо, за да иска той да 
скочи, и твърде над проблемите, за които тя 

предпочита да забрави. Любовта ги връща на земята, поставя 
им съвсем делнични задачи – общ училищен проект за най-ин-
тересните места в техния щат, Индиана. Така, преплитайки 
нежност и страст, книгата става географски пътеводител, 
своеобразен наръчник по превенция на самоубийствата, 
литературна енциклопедия с препратки към писатели, които 
сами са отнели живота си – Вирджиния Улф и Силвия Плат.  
Във филма участва актрисата Ел Фанинг, режисьор е Мигел 
Артета.  
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Смъртта и 
светлината. 
Избрано
Роджър Зелазни
изд.: Бард
брой стр.: 640
цена: 34.99

Война на световете: 
Изтреблението
Стивън Бакстър
изд.: Бард
брой стр.: 480
цена: 24.99

Дългата война
Тери Пратчет;  
Стивън Бакстър
изд.: Архонт - В ООД
брой стр.: 550
цена: 15.00

Приключенията  
на пилота Пиркс
Станислав Лем
изд.: ИнфоДар
брой стр.: 544
цена: 15.99

Кървави книги Т. 5
Клайв Баркър
изд.: Колибри
брой стр.: 222
цена: 14.00

Орденът на 
асасините: 
Произход.
Пустинна клетва
Оливър Боудън
изд.: Ера
брой стр.: 288
цена: 14.99

Тъмно, почти нощ
Йоанна Батор
изд.: Сиела
брой стр.: 488
цена: 16.90

Ширината на света
Дейвид Балдачи
изд.: Сиела
брой стр.: 352
цена: 17.00
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Именити учени от цял свят 
се стремят да разгадаят 

тайните на мозъка. Сред тях се 
откроява Дик Сваб (р. 1944 г.), 
професор по невробиология към 
Амстердамския университет 
и директор на Нидерландския 
институт за мозъчни изследва-
ния в продължение на 30 години. 
През 1985 г. основава Нидер-
ландската мозъчна банка, която 
ръководи до 2005 г. Днес той е 
гост-професор в Дружеството 
за научни изследвания „Макс 
Планк” в Мюнхен, Станфорд-
ския университет и Универси-
тета в Ханджоу, Китай.

Зад паравана на нашия 
череп в резултат на 
множество биологични 
процеси възниква индиви-
дуалността ни. Човешки-
ят мозък – тази органична 
маса, тежаща килограм 
и половина, снабдена с 
над 100 милиарда нервни 
клетки – съхранява 
информация, направлява 

тялото и формира съзнанието. 
В него се разиграва онова, което 
прави всеки от нас уникален.

Дик Сваб ни повежда на 
удивително пътешествие из 
най-сложно устроения човешки 
орган от развитието в май-
чината утроба до неизменния 
му край. С тази изчерпателна, 
задълбочена биография на мо-
зъка, превърнала се в свето-
вен бестселър, той отправя 
научно послание не само към 
специалистите по неврология и 
психология, но и към всички, лю-
бопитни да узнаят как действа 
сивото им вещество.

От утробата  
до Алцхаймер

Ние сме нашият мозък
Дик Сваб

изд. “Колибри”
448 стр., 18 лв.

Повечето хора мечтаят за 
безоблачно щастие, вечна 

любов, привлекателна външ-
ност, вдъхновяваща и високо-
платена работа… Накратко – 
живот, за който останалите 
да им завиждат. Социалните 
мрежи и консуматорската ни 
култура постоянно подхран-
ват този фалшив идеал за щас-
тие. Гарантираните начини да 
го постигнем обаче все повече 
заприличват на сапунен мехур, 
който авторът на тази книга 
спуква, като заявява смело: 
„Целият този сладникав пози-
тивизъм и радостни врели-не-
кипели за самопомощ наблягат 
най-вече на това, което ви 
липсва. Ключът към добрия 
живот е да не ви пука за това 
да трупате още и още, а да 
ви пука само за истинските и 

важните неща”.
Преди да осъзнаем това 

обаче, трябва да осмислим 
голяма част от неприятните 
истини и да имаме реалистич-
ни очаквания. Марк Менсън 
развенчава редица установени 
„житейски правила” и прави 
доста шокиращи заявления, 
докато ни въвежда в тънко-
стите на изкуството да не 
ни пука.

Марк Менсън е известен 
американски блогър, чиито 
провокативни коментари по 
теми от живота – като лич-
ностното развитие, социал-
ните отношения и връзките 
– изкушават два милиона души 
да следят блога му редовно. 
Живее със съпругата си в Ню 
Йорк, пише статии и води 
семинари.

Как да го 
постигнем?

Тънкото изкуство  
да не ти пука
Марк Менсън
изд. “Хермес”
224 стр., 14,95 лв.
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През март навършвате 85 
години – какво е чувство-

то?
Наистина съвсем скоро 

ще навляза от старостта в 
дълбоката старост, успокоя-
вайки още повече всекидневния 
си живот, вървейки неминуемо 
към Долината на сенките. 
Изумително е, че съм все още 
тук – това е усещането в края 
на всеки ден. Лягайки, си мисля 
„Живях още един ден”, а на 
следващото утро изумлението 
продължава – още съм тук. 
„Преживях още една нощ” е 
мисълта, която ме кара да се 
усмихвам. Лягам си и се събуждам 
с усмивка. Щастлив съм, че съм 
още жив. Всъщност откакто 
разчитам на приходите си като 
пенсионер, имам усещането за 
седмица след седмица, които ни-
кога няма да свършат, въпреки 
че знам, че не е така. Като игра 
е, която продължавам да печеля 
ден след ден. Ще видим колко 
дълго късметът ще е на моя 
страна.

Липсва ли ви писането и 
мислите ли за завръщане?

Не, не ми липсва, защото 
условията, които ме провоки-
раха да спра да пиша преди седем 
години, не са се променили. През 
2010 г. имах силното подозре-
ние, че съм направил най-добро-
то, на което съм способен. Вече 
нямах власт над умствената си 
енергия, както и над физическия 
тонус и словесната способност, 
нужни за  поддържането на 
творческия процес, стоящ зад 

сложната структура на заражда-
щия се роман. Дори талантът 
има срок на годност, а също 
обхват, природа, сила… Не всеки 
може да е креативен вечно.

Как оценявате над 50-те си 
години като писател?

Радост и стенания. Рухвания 
и свобода. Вдъхновение и неси-
гурност. Изобилие и празнота. 
Разгаряне и потъване. Всекиднев-
ният репертоар на трептя-
щите двойствености, които 
всеки талант преживява, а също 
и страшна самота. И тишина 
– 50 години в тиха стая на дъ-
ното на басейн, излизайки само 
когато писането върви добре, 
когато съм постигнал дневния 
лимит на литературата, която 
може да влезе в употреба.

Представяли ли сте си 
някога Америка такава, в 
каквато живеем днес?

Никой, когото познавам, не 
е предвиждал Америка такава 
като днешната. Никой не би 
могъл да си представи американ-
ската катастрофа от XXI век, 
случваща се сега по подобните 
на оруеловия Голям брат, но в 
зловещо комедийната фигура 
на самохвалстващ шут. Колко 
наивен съм бил да вярвам, че 
през 60-те години живеехме в 
абсурдни времена.

„Заговорът против Амери-
ка” звучи плашещо пророчески 
днес, въпреки че когато излезе, 
някои хора я тълкуваха като 
коментар на администрацията 
на президента Буш.

Колкото и пророчески да 
звучи тази книга, политически-
те обстоятелства в САЩ през 
40-те години и днес са напълно 
различни от бедствието, което 
ни обезкуражава. Чарлз Линдберг, 
в живота, както и в романа ми, 
може да е расист и антисемит, 
симпатизиращ на фашизма, но е 
автентичен американски герой. 
Той е първият пилот, който 
прелита над Атлантическия 
океан, а полетът му продължава 
33.5 часа. Той е същински възду-
шен Магелан, първопроходник 
в авиацията. В сравнение с него 
Тръмп е измама, зло събирателно 
на недостатъците му, лишен 
от всичко, освен кухата идеоло-
гия на мегаломанията.

Една от „вашите” теми е 
мъжкото сексуално желание 
и различните му форми на 
изява. Какво смятате за все 
по-разрастващия се скандал за 
сексуалното насилие и кампа-
нията #MeToo?

Както посочвате, като 
писател еротичната лудост не 
ми е непозната. В книгите си 
съм писал за движещата сила на 
сексуалното желание у мъжете. 
Мъже, завладени от сексуално 
удоволствие, разтърсвани 
от срамни желания, обсесивна 
сласт, измъчвани от примамли-
ви табута – през годините съм 
работил с образите на мъже, 
завладени от такива възпламе-
няващи сили, с които трябва 
да се справят. Опитах се да ги 
изобразявам без компромиси, 
такива, каквито са като хора, 

поведение, изправящи се пред 
психологическите и етичните 
затруднения, които нуждите 
им носят. Не съм бягал от 
теми като защо, как и кога 
мъжете действат по опреде-
лени начини, които не биха 
били в унисон с предпочитания 
публичен образ на мъжа. Аз не 
просто влязох в главата на 
тези мъже, но изследвах призи-
вите, чийто упорит натиск 
може да ги докара до границите 
на рационалността. Затова и 
никоя от постъпките, за кои-
то напоследък чета в медиите, 
не ме изненадва.

Какво правите със свобод-
ното си време днес?

Чета, но много малко худо-
жествена литература. Прека-
рах целия си живот четейки, 
преподавайки, пишейки и учейки 
художествена литература. И 
избрах нещо по-различно преди 
седем години, основно амери-
канска, но също и съвременна 
европейска история. Четенето 
замества писането и пред-
ставлява основния стимул на 
духовния ми живот.

Какво четете напоследък?
През последната седмица 

чета книги от двама мои при-
ятели – малката биография на 
Една О'Брайън на Джеймс Джойс 
и ексцентричната автоби-
ография на художника Рон Б. 
Китай. Много скъпи за мен хора 
починаха, а мнозина от тях бяха 
писатели. Липсват ми новите 
им книги в пощата ми.

Филип Рот: 
Със смъртта на Ричард Уилбърт през миналата година Филип Рот се превърна в 

най-дългогодишния член на Американската академия за изкуство и литература. 
Наскоро той се нареди до Уилям Фокнър, Хенри Джеймс и Джек Лондон – единствените 
американски писатели, включени в специалната френска поредица „Плеяди“ за кла-
сическа литература, скоро му предстои подобно издаване и в италианския ù еквива-
лент. Цялото това признание, което през 2012 г. включи Наградата на принцесата 
на Астурия и включване във френския Почетен легион през 2013 г., едновременно го 
удивлява и забавлява.

През 2012 г., когато навърши 80 години, Рот изненадващо обяви, че спира да пише. 
(Всъщност спря две години по-рано.) В последващите години той следва обещание-
то си с малки изключения. Пише дълго и емоционално писмо до Уикипедия и като 
резултат статията за него е сериозно коригирана. Редовно работи с Блейк Бейли 
– официалният му биограф, който вече е натрупал 1900 страници бележки за книга, 
която се очаква да е наполовина като обем. А наскоро издаде последния десети том от 
поредицата с негови събрани съчинения на Американската библиотека. Той включва 
есета и интервюта с други писатели, основно европейски, някои от които се публику-
ват за първи път.

Днес Рот живее тихо в горен Уест Сайд, вижда се с приятели, ходи на концерти, 
проверява си имейла, гледа стари филми. Радва се на добро здраве, въпреки няколкото 
операции на гърба, и изглежда доволен. Внимателен е, но когато иска, е много забавен.

Това разказва за Ню Йорк Таймс Чарлз Макграт, който допълва, че е интервюирал 
Филип Рот неведнъж, а последният им разговор е бил преди няколко седмици.

Вървя неминуемо към 
Долината на сенките

И Н Т Е Р В Ю
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Дарба
Даниел  Стийл
изд.: Бард
брой стр.: 320
цена: 16.99

Никога повече ерген
Дейв Бари
изд.: Бард
брой стр.: 368
цена: 17.99

Разплата
Лекси Блейк
изд.: Ибис
брой стр.: 376
цена: 14.90

Бургундските  
дневници
Ан Ма
изд.: Ера
брой стр.: 280
цена: 16.00

Кралска страст
Дженива Лий
изд.: Егмонт
брой стр.: 352
цена: 14.90

Жената на поета
Дженифър Лам
изд.: СофтПрес
брой стр.: 304
цена: 17.00

Събрани приказки 
и разкази Т. 1
Ханс Кристиан 
Андерсен
изд.: Enthusiast
брой стр.: 400
цена: 28.00

Български народни 
приказки
Преразказал   
Слави Ганев
изд.: Deja Book
брой стр.: 752
цена: 27.90

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Масите следват силните, 
а не мъдрите

Пътуващият търговец Хевиланд Тъф 
– вегетарианец и любител на котки 

– едва свързва двата края. Внезапно става 
собственик на гигантски биоинженерен 
кораб, който може да клонира всяка фор-
ма на живот и да я отглежда за броени 
часове.

Тъф се обявява за „екологичен инже-
нер”, който може да реши всеки пла-
нетарен проблем. Но действията му 
често създават проблеми, вместо да ги 
решават...

Дълго преди „Игра на тронове” да 
стане сензация, Джордж Р. Р. Мартин 
разведе читателите си из космоса.

„Тъжната истина на историята учи, 
че неблагоразумните маси винаги следват 
силните, а не мъдрите.”

Хевиланд Тъф

Векове наред Северната звезда е била 
сигурен знак, по който пътешественици 

и изследователи са определяли посоката си 
на движение. Подобен ориентир, закодиран 
дълбоко в ума и тялото още от раждане-
то, съществува у всеки човек. Неизменна и 
безпогрешна, това е собствената ни Северна 
звезда, онази част от нас, която не е заб-
равила пътя към истинските ни желания, 
мечти и стремежи. По ирония, колкото и 
силно да свети, за повечето възрастни тя 
си остава невидима.

Но хората, успели да я открият в 
себе си, получават много повече. Те вече 
разполагат с навигационна система, с която 
могат да преминат през всеки етап от 
преоткрития си живот – от проблясване-
то на новите идеи до осъществяването на 
най-смелите си планове.

Ориентир 
за всеки

Дизайн на битието или  
намери своята Северна звезда
Марта Бек
изд. “Скайпринт”
452 стр., 17,95 лв.

Пътешествията на Тъф
Джордж Р. Р. Мартин
изд. “Бард”
368 стр., 19,99 лв.

Спортният журналист Любомир То-
доров следи кариерата на Григор от 

първите му официални мачове по родни-
те тенис кортове. В своята книга той 
проследява пътя на Григор Димитров 
от Хасково до триумфа в Лондон в 
края на 2017 г., като подробно описва 
успехите му при юношите, карие-
рата му при мъжете, мачовете му за 
България, неговите треньори. Внимание 
е отделено и на неговия живот извън 
корта. В книгата са включени мнения 
на изтъкнати специалисти за играта на 
нашето момче, както и избрани интер-
вюта на таланта през годините. Две 
цветни приложения с близо 50 снимки 
илюстрират трудния, но и триумфален 
път на Гришо през годините, отдадени 
на тениса.

Всичко за Гришо

Григор Димитров -  
гордостта на България
Любомир Тодоров
изд. “Сиела”
184 стр., 14,90 лв.
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Родителите често получават книги по 
време на посещенията си при педиат-

рите, които твърдят, че четенето на 
глас дори на пеленачета е от огромно 
значение за здравето и развитието на 
децата. Четенето се оказва наистина 
значим навик. Според доклада на „Child 
Trends” през 2007 г. на над 55% от децата 
под тригодишна възраст изисквали да им 
се чете ежедневно. Според Департамен-
та по образование, през 2012 г. вече 83% 
от малчуганите до 3 години получавали 
вечерната си доза четене поне три пъти 
седмично.

Есе по повод публикацията на проуч-
ване в „The Conversation” разкрива, че не 
съдържанието на прочетеното, а самият 
процес на четенето като преживяване е 
важен. Естествено, всички родители си 
задават въпроси като „Всички книги ли 
са написани подходящо за моето дете?”, 
„Има ли значение какво ще му чета?”, „Кои 
са най-подходящите книжки за бебето 
ми?” и т.н.

За да помогнат на родителите да 
намерят отговор на тези въпроси, психо-
лозите от една американска лаборатория 
проведоха задълбочено проучване, насочено 
към установяването на начина на учене у 
бебетата. Една от целите е по-доброто 
разбиране на степента на влиянието на че-
тенето от родителите върху развитие-
то на мозъка и поведението. Изследова-
телите откриха ясни ползи от четенето 
върху развитието на детето. То се оказа 
полезно за подобряването на речевите му 

способности, когнитивното развитие, 
натрупването на речников запас и усъвър-
шенстване на концептуалното развитие. 
Освен това, чрез четенето се подобрява 
връзката между детето и родителя. И 
разбира се, не на последно място, увеличава 
се времето за гушкане на малкото бебе.

Установено е, че четенето на книжка 
от страна на родителя подобрява послед-
ващите умения на детето в разбирането, 
четенето и писането, както и се отразя-
ва сериозно на речниковите му умения. С 
други думи, колкото повече време възраст-
ните отделят в четене на децата си, тол-
кова повече са ползите за развитието им, 
когато преминат 4-годишна възраст.

По време на изследването психолозите 
обръщат сериозно внимание на 6-месечни-
те бебета. Учените откриват, че когато 
родителите показват на пеленачетата 
книжките им с личица или обекти, които 
назовават поименно, децата учат повече, 
мозъците им отговарят повече. Тези 
резултати са различни от показаното 
развитие, когато 6-месечните виждат 
само книжки с еднакви надписи под всяка 
картинка. Бебетата са тествани с елек-
троенцелограф за реакцията им при поява-
та на нова, непозната за тях книжка. На 
главите им са слагани шапки със 128 сензо-
ра, които измерват работата на мозъка 
им и отчитат времето на задържането 
на вниманието им върху един предмет. 
Участниците са разделени на три групи 
– такива, на които родителите четат 
истории с непознати герои, които си 

имат индивидуални имена. На друга група 
деца четат същите истории, но без имена 
на героите. На третата група се четат 
други истории, нямащи общо с определе-
ните за първите две фокус групи.

След три месеца семействата се връ-
щат в лабораторията за нови изследва-
ния на вниманието на децата им. Оказва 
се, че най-концентрирани са децата, на 
които е четено с поименни герои. Те дори 
различават различните герои по име. При 
останалите фокус групи не се наблюдават 
подобни способности.

И така, какво означават за родителите 
тези резултати?

Не всички книги са еднакви. Книгите, 
които родителите трябва да четат на 
децата си между 6-ия и 9-ия месец трябва 
да са различни от тези, които предла-
гат на 2-годишните, които пък от своя 
страна са различни от тези за 4-годишни, 
които вече се подготвят сами да започ-
нат да четат. С други думи, за да пови-
шите ползата от четенето на децата си, 
трябва да избирате правилните книги за 
правилна възраст. Всички деца са различни, 
затова родителите трябва да положат 
усилия, за да намерят уникалните за 
своето дете книжки. Също така е важно, 
дори героите да нямат собствени имена, 
да измислите такива. Но най-важното е 
да се създаде ежедневен навик на четене, 
да се говори на децата, за да им се помогне 
да намерят пътя си в този необикновен 
живот, който им предстои. А книжките 
са най-добрият помощник в тази мисия!

Четете на 
пеленачетата!

И З С Л Е Д В А Н Е  Н А С Т О Я В А :
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Мара Белчева Т.1: 
Поезия
изд.: Кибеа
брой стр.: 272
цена: 17.00

Мара Белчева Т.2: 
Проза и преводи
изд.: Кибеа
брой стр.: 352
цена: 19.00

Лице
Блага Димитрова
изд.: Хермес
брой стр.: 560
цена: 17.95

Земя за прицел Т.1
Свобода Бъчварова
изд.: Бгкнига
брой стр.: 368
цена: 18.00

Земя за прицел Т.5: 
Жребият
Свобода Бъчварова
изд.: Бгкнига
брой стр.: 670
цена: 24.00

Разкажи ми
Калин Терзийски
изд.: Лексикон
брой стр.: 332
цена: 15.92

Никола Мушанов. 
Дневник. Спомени.
Автобиография
Съставители:  
Нина Киселкова; 
Сузана Хазан
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 764
цена: 39.00

Недовършени  
мемоари.
Спомени от него  
и за него
Йордан Соколов
изд.: Прозорец
брой стр.: 464
цена: 25.00

„Шокирах се, когато той ме целуна. 
Беше непознат и все пак го почувст-

вах толкова близък. Осъзнах, че знам кой е 
този мъж едва когато видях лицето си на 
първа страница на всички таблоиди…”

Александър, принц на Кеймбридж. 
Кралското лошо момче. 
Прокуденият наследник на трона.
Той не е принцът на бял кон.
Той е обсебващ. Той е опасен. 
И тя не може да му откаже…
Двамата имат тайни – тайни, които 

биха могли да ги разделят, но и които ги 
привличат един към друг. Докато папараци-
те ги разкриват една след друга, Клара тряб-
ва да вземе решение – колко далеч е готова да 
стигне в името на Краля.

Поглед, целувка и нищо 
вече няма да е същото…

Педагогическият метод на Мария 
Монтесори се опира на схващането, 

че детето развива своята интелигент-
ност чрез сетивата и че преминава през 
„периоди на чувствителност”, по време 
на които мобилизира цялата си енергия, 
за да открие и усвои дадено умение. 
Чувствителният период за писането и 
четенето започва малко преди триго-
дишната му възраст и продължава до 
шестата му година.

Предлагайки на вашето дете през 
този изключително важен период разно-
образни игрови занимания, като правите 
сами лесните за изработване сетивни 
помагала и създавате около детето 
спокойна атмосфера, вие му давате клю-
човете към усвояването на писането и 
четенето с лекота, удоволствие и траен 
ефект.

В края на книгата – Приложна те-
традка, за да си направите сами помагала-
та Монтесори.

100 занимания по 
системата Монтесори
Мари-Елен Плас
изд. “Колибри”
240 стр., 16 лв.

Как да подготвим  
детето си  
да чете и пише

Втора книга от поредицата 
за агент Смоуки Барет

Един от най-добрите 
световни трилър 

автори – Коуди Макфейдън, 
се завръща с книга, която е 
още по-жестока от „Чове-
кът сянка”. В „Лицето на 
смъртта” извратен убиец 
си набелязва едно дете и 
методично опустошава 
живота му, убивайки и 
близките му, и приемните 
семейства, които го при-

ютяват, и всеки, когото 
то заобичва. Кошмарът 
продължава години наред, 
а мотивацията на маниа-
калния убиец е религиозна, 
съчетана с ужаси в минало-
то. Добре познатата ни 
Смоуки Барет и нейният 
екип имат броени дни да 
решат случая, но всеки един 
от тях се бори с личните 
си демони, които се намес-
ват в разследването. Вто-
рата книга от поредицата 
за агент Смоуки Барет е 
наситено кървав трилър за 
най-черното в човешките 
души.

Лицето на смъртта
Коуди Макфейдън
изд. “Сиела”
512 стр., 17,90 лв.

Кралска страст
Дженива Лий
изд. “Егмонт”
352 стр., 14,90 лв.
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Уилям Пол Йънг е автор 
на световните бестселъри 
„Колибата”, „Кръстопът” и 
„Ева”, които са преведени на 
повече от 40 езика и от които 
са продадени над 22 милиона 
екземпляра. През 2017 г. излезе 
и едноименният филм по „Ко-

Уилям Пол Йънг е роден в 
Канада, но заедно с трима-

та си по-малки братя и сестра е 
отгледан от своите родители 
мисионери сред първобитно 
племе в някогашната Холанд-
ска Нова Гвинея (днешната 
индонезийска провинция Ириан 
Джая). По-късно семейството 
се завръща в Канада, където 
баща му е пастор в множество 
църкви. Преди да постъпи в 
Канадския библейски колеж, 
Пол посещава повече от десет 
различни училища. Завършва 
курс по богословие в Уорнър Па-
сифик Колидж в град Портланд, 
щата Орегон. Докато живее в 
Орегон, Пол се запознава с Ким 
и сключва брак с нея. Заедно се 
радват на Божията благодат, 
имат шест деца, две снахи, а 
вече и двама внуци. Животът 
му е изпълнен с множество 
изпитания: сексуално насилие, 

***
Тази книга не предлага абсолютна сигурност. 

Изследването на „лъжите” не води до окончателно, 
абсолютно виждане по темата. Тук по-скоро става 
дума за това да усетим вкуса на по-големите, по-значи-
мите разговори. Всяка глава се отнася до твърдение, в 
което аз някога съм вярвал и отвъд което съм преминал. 
Възможно е вие да се идентифицирате с някои, а с други – 
не. Може да се съгласите или да не се съгласите със заклю-
ченията ми. Някои от тези идеи вероятно ще ви се сторят 
дълбоко провокативни, докато други ще ви изглеждат наив-
ни и несериозни. Това е чудото и уникалността на нашите 
пътища и красотата на диалога и взаимосвързаността.

Уилям Пол Йънг

извънбрачна връзка, банкрут и 
загуба на цялото имущество, 
смърт на близки хора. Но както 
обича да казва Уилям Йънг: Фа-
ктите могат само да покажат 
какъв е бил животът на човека, 
но често пъти скриват какъв е 
той в действителност.

либата”. 
„Лъжите за Бог, в които вяр-

ваме” е първото му нехудожест-
вено произведение на автора. В 
него той споделя наученото по 
неравния път на преосмисляне 
на собствените му теологични 
схващания. Книгата провокира 
размисъл върху грешните ни 
представи за Божията същ-
ност, втълпени ни не от някого 
другиго, а от самите нас.

В тази книга авторът се 
опитва да ни помогне да наме-
рим отговорите на въпросите 
за същността на Бог и да се 
освободим от страховете и 
предразсъдъците си. Той ни 
насърчава да преосмислим най-
разпространените погрешни 
представи за Бог, като цитира 
Библията, позовава се на тео-
логични източници и споделя 
забавни случки.

Книгата няма за цел да налага 
строги дефиниции, нито да пре-
дизвиква ожесточени спорове. 
Тя е покана за диалог, призив за 
преосмисляне на втълпените 
ни догми. Преди всичко обаче 
тя е посветена на безусловната 
любов.

Кой е най-прекият път 
за достигане до същината 
на Бог?

Най-прекият път е откри-
тостта. Трябва да се научим 

да разбираме, че „нашите сигурни 
обители са наши затвори”, и да 
се разкрием пред света. Няма да е 
лесно, но облекчението и свободата, 
която носи откритостта, ни дава 
възможността да тръгнем по пътя 
към нашата цялостност. А за да 
постигнем цялостност, е нужно да напаснем 
своя начин на съществуване към същината на 
нашето битие.

Как да постигнем вътрешен покой? Въз-
можно ли е да го направим изобщо?

Възможно е, ако преодолеем една пречка – и тя 
е лъжата, че „аз съм по-добър от теб”. Разликите 
в цвета на кожата, финансовото ни положение, 
вярата и националността са несъществени и 
ние трябва да им се радваме, а не да ги оставяме 
да ни разделят. 

Ами единството на Бог? 
Нима всички ние сме свързани 
чрез него?

Не съществува нищо извън Бог. 
Истината е, че битието е създа-
дено от една неличностна, изпъл-
нена с любов общност, към която 
принадлежим всички ние и която 
наричаме Бог.

Коя е най-голямата лъжа за 
Бог?

Лъжите са много, но две се открояват най-
ярко. Едната е, че Бог не е винаги добър (все-
благ), а другата е, че не е винаги до нас. Казвали 
са ни, че ние сме греховни по природа, че сме 
нисши създания, които Бог сякаш се опитва да 
контролира. Всеки човек е закърмен с идеята 
за това какво не е – често смятаме, че не сме 
достатъчно умни, красиви, мъдри или силни. 
Трябва да се откъснем от тези ограничения и 
да бъдем такива, каквито наистина сме съз-
дадени. Това ще ни направи свободни, единни, 
чисти и търпеливи.

За да постигнем цялостност, е нужно да напаснем своя начин 
на съществуване към същината на нашето битие

И
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Ю

„Романът се нарича „Ок-
симорон”. А  подзаглавието е 
„нечовешки роман”. Това също 
е оксиморон. Какво точно 
е оксиморонът като сти-
листична фигура, можете да 
прочетете в книгата. Ако не 
четете книгата, обяснението 
го има в Уикипедия. Оксиморон 
е, защото романите се пишат 

за хората. Дори романът да е 
за кон, муха, слон или куче, той 
няма да се чете от кон, муха, 
слон или куче, а от хора. Тоест 
– романът е човешки. А този 
– не. Този е за компромисите. 
Които превръщат човека в 
нещо друго. В нещо странно. 
Проектирано и генно-модифи-
цирано.”

Оксиморон
Михаил Вешим
изд. “Сиела”
156 стр., 12 лв. 

Нечовешки роман от Михаил Вешим!
Известният писател-ху-

морист Михаил Вешим 
посреща 2018 г. с нов роман, 
илюстриран от художника 
Иван Газдов.

Бог и предразсъдъците ни

Лъжите за Бог,  
в които вярваме

Уилям Пол Йънг 
изд. “Хермес”

216 стр., 12,95 лв.
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Животът на големия руски поет А. 
С. Пушкин е изпълнен със страст и 

обрати, белязали творчеството му. Една 
съдбовна среща с шестнайсетгодишната 
Наталия Гончарова променя житейския 
му път. 

Наталия Николаевна е надарена с 
изключително деликатна красота, но и 
огнен характер, собствени виждания за 
живота и любовта и не се впечатлява 
лесно. Но веднъж попаднала в плен на 
пронизващия поглед на Пушкин, чието 
творчество следи и харесва, тя е възхите-
на от романтичната му натура, харизма-
тичната му личност и таланта му. 

Любовта между двамата пламва 
мигновено. Страстта е поглъщаща и вдъх-
новява любовни писма и велики поеми. 
Но семейното щастие на младата двойка 
скоро е белязано от ревност и интриги, 
които водят до фатален край.

Разтърсващата им история вдъхновява 
романа „Жената на поета”, който пренася 
читателя в сърцето на руския император-

ския двор и рисува незабравим образ на 
великия Пушкин.

 „Жената на поета” започва от най-
трагичния дуел в историята, за да ни 
пренесе назад към пищния блясък на руския 
императорски двор и да ни плени с образа 
на една жена, решена да следва сърцето си. 
Тук исторически факти и литературна 
класика се преплитат с интимен поглед 
към ежедневието на гениалния поет и 
неговата забележителна съпруга, създавай-
ки свят, в който читателят неизбежно 
се влюбва.

Дженифър Лам е историк по образо-
вание и пътешественик по призвание. 
Пътувала е из Европа и Русия и е работи-
ла по образователни и благотворителни 
проекти. „Жената на поета” е третият 
´ роман.

Една съдбовна, но гибелна любов

Жената на поета
Дженифър Лам
изд. “Софтпрес”
304 стр., 17 лв.

От хилядолетия Библиотекари-
те тайно бдят над света. Те 

каталогизират и държат под кон-
трол опасни магически реликви като 
Екскалибур и кутията на Пандора, 
и застават между човечеството и 
онези, които биха използвали подоб-
ни предмети за зли цели.

Преди десет години самотни-
ят Флин Карсън, последният от 
Библиотекарите, се изправя срещу 
древна престъпна организация, 
известна като Четирийсетте. Те 
притежават най-старото копие на 

„Хиляда и една нощ” и Флин се бои, 
че възнамеряват да откраднат про-
чутата вълшебна лампа на Аладин. 
Той се втурва да ги изпревари, преди 
да са пуснали на свобода затворения 
в нея зъл джин.

Днес Флин не е сам. Нов екип 
неопитни Библиотекари, водени от 
коравия Пазител Ив Беърд, разследва 
странна загадка в Лас Вегас. Загадка, 
която се оказва тясно свързана с 
търсенето на изгубената лампа на 
Флин... и съдбата на света отново 
се оказва поставена на карта.

Първа книга  
от нова трилогия

Библиотекарите  
и вълшебната лампа
Грег Кокс 
изд. “Бард”
288 стр., 17,99 лв.

Непокорни
Цветан Тодоров
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 224
цена: 14.00

Заветът на Чърчил. 
Как две речи спасиха 
Европа от комунизма
Лорд Алън Уотсън
изд.: Сиела
брой стр.: 196
цена: 14.90

История на Африка
Кевин Шилингтън
изд.: Рива
брой стр.: 504
цена: 30.00

Тайната на Руми
Брад Гууч
изд.: Сиела
брой стр.: 328
цена: 14.00

Банкстер. Накъде текат 
медът и млякото
Хано Фоленвайдер
изд.: Дилок
брой стр.: 216
цена: 16.00

Забраненият избор 
на храни
Марко Пицути
изд.: Атеа Букс
брой стр.: 416
цена: 22.00

Как да променим 
съдбата си.
Психологически 
практикум
Михаил Литвак
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 416
цена: 19.90

Сега ми е ясно
Уейн Дайър
изд.: Кибеа
брой стр.: 456
цена: 23.00

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg
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Моля, отговорете честно на следващия 
въпрос, защото отговорът му може 

да повиши радостта в живота ви, да отло-
жи деменцията и дори да удължи битието 
ви: Колко часа прекарахте в четене през 
миналата седмица? Този въпрос получават 
хиляди американски семейства всяка година 
от 1992 г. като част от мащабно проуч-
ване за здравния статус и остаряването, 
уточнява сайтът Readers Digest.

Малка част от мащабното проучване 
сред повече от 20 000 пенсионери, той дълго 
време е пренебрегван при анализа на резул-
татите. Но когато през 2016 г. учени от 
Йейл се заравят в данните от последните 
16 години, касаещи читателските навици 
на над 3600 мъже и жени на възраст над 50 
години, те откриват обнадеждаващ модел 
– хората, които четат, независимо дали 
художествена или нехудожествена литера-
тура, поезия или проза, поне по 30 минути 
на ден, живеят средно с две години повече 
от тези, които изобщо не четат. С 23% е 
по-ниска смъртността между 2001 и 2012 г. 
сред тези, които отделят повече от 3 часа 
за четене на седмица, показват още данните.

Ако четете това, значи може да се 
заключи, че познавате ползите от писано-
то слово. Може би дори вече сте запознати 
с данните, че децата, чиито родители 
им четат няколко пъти в седмицата от 
6-месечна възраст, четири години по-късно 
показват по-висока грамотност, имат по-
добри резултати на тестовете за инте-
лигентност и впоследствие си намират 
по-добра работа в сравнение с нечетящите. 
Но последните проучвания показват, че 
четенето може да е дори по-важно на зрели 
години. Когато се практикуват през целия 
живот, четенето и боравенето с езика 
могат да подкрепят функцията на мозъка 
дългосрочно. Казано просто – силата на 
думите е сила за ума.

За да разберем каква е силата на думите, 
нека зададем същия въпрос като този на 
екипа от Йейл: Какво в четенето на книги 
засилва мозъчната ни дейност повече от че-

тенето на вестници и списания? На първо 
място, четенето на дълга творба подкрепя 
задълбочаването, критичното мислене, а 
проследяването на връзката между главите 
засилва връзката със света извън книгата. 
Това буквално трасира съществуващите 
и създава нови пътища между различните 
части на мозъка. С времето тези невронни 
връзки подпомагат по-бързото мислене и 
са отлична защита срещу най-лошите диаг-
нози, касаещи мозъка и възприятията. На 
второ място, четенето на книги доказано 
увеличава емпатията и емоционалната ин-
телигентност. Развитието на тези социал-
ни качества води до по-активно общуване, 
което пък намалява нивата на стреса, а 
двете заедно увеличават продължителност-
та и качеството на живота.

Това, разбира се, не означава, че списания-
та, вестниците и новините онлайн не оказ-
ват влияние. Четенето и запълването на 
съзнанието с нови думи, фрази и факти оказ-
ва положителен ефект върху менталното 
здраве. Ново проучване доказва, че по-бога-
тият речник усилва устойчивостта срещу 
когнитивните разстройства, мозъкът се 
адаптира по-добре към потенциални вреди. 
Така както кръвта помага да се затворят 
раните, така тренираният мозък създава 
нови връзки около зони в него, засегнати 
от инсулт, деменция или други проблеми. 
Това може да обясни защо при аутопсия на 
възрастни хора в мозъците им се забелязват 
големи участъци, засегнати от Алцхаймер, 
докато приживе не са проявявали сериозни 
признаци. Учените предполагат, че това е 
вид компенсаторен механизъм на скрити 
мозъчни увреждания.

Но как се изгражда този мозъчен резерв? 
Тук идва добрата новина за любителите 
на словото – речникът ни е устойчив на 
стареенето, а колкото по-богат е той, 
толкова повече се забавят проявите на мен-
тални нарушения. В проучване в Испания 
участвали 300 доброволци на възраст 50+ 
години, а резултатите показали, че тези с 
по-беден речник са три до четири пъти по-

сериозно изложени на риск от когнитивни 
нарушения.

Ученето на чужди езици също подхранва 
мозъка. Всъщност проучванията показват, 
че ученето на нещо ново – музикален инстру-
мент или чужд език – е най-доброто, което 
можете да направите за мозъка си, незави-
симо от възрастта. Помните ли мрежата 
от връзки, която се образува при четене на 
книги? Тя става дори по-голяма от учене-
то на непознат език. В резултат на това 
полиглотите се справят много по-добре в 
решаването на няколко задачи едновременно, 
имат по-добра памет и се фокусират по-
силно върху важна информация в сравнение с 
хората, говорещи само един език. Изследване 
от 2013 г. от сферата на неврологията 
показва, че пациенти, които говорят два 
или повече езика, развиват деменция средно 
4.5 години по-късно от тези, говорещи само 
един език. И тъй като мозъкът, който е 
учил чужд език в ранна възраст, ще има пове-
че предизвикателства по-късно, никога не е 
късно да отворите речник с нов и непознат 
език. Дори не е нужно да гоните перфектно 
ниво, „дори само базата на езика може да 
забави деменцията”, твърди д-р Томас Бак 
от Университета на Единбург.

Разбира се, изучаването на нов език не е 
бърза крачка. За щастие дори само един урок 
носи мигновено удовлетворение. Изследо-
ватели от Германия и Испания дали на 36 
участници в изследване изречение с една и 
съща непозната дума. На едните дали „Всяка 
неделя баба ходеше до „jedin”, а на другите: 
„Човекът беше погребан в „jedin”. Когато 
едната група разбрала, че е отговорила 
правилно, а именно „jedin” значи „гробище”, 
в техните мозъци се активизиран център, 
който обикновено е свързан с удовлетво-
рението от храна, секс, хазарт или други 
стимули.

Затова не забравяйте какво ни напомня 
науката – струва си да увеличаваме броя 
на думите, които владеем, и да им даваме 
повече поле за изява днес, утре и през целия 
ни живот.

ЗАЩО книгата е 
най-добрата храна за мозъка?
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Мерсо, Бургундия, септем-
ври, 2015 г. Кейт мечтае 

да стане майстор на виното. 
Тази висока титла притежават 
едва няколкостотин души в 
целия свят, а за да я получат, се 
явяват на изключително сложен 
изпит. Ако иска да постигне 
мечтата си обаче, тя трябва 
да се изправи пред собствени-
те си страхове – да се върне в 
семейното имение в Бургундия, 
където е той... Единственият 
мъж, когото Кейт някога е 
обичала. Единственият, който 
е разбил сърцето ´. Докато 
изучава качествата на местни-
те вина, Кейт намира скрита 
изба, съхранила много повече от 
ценни бутилки. Постепенно 
семейната история, изпълнена 
с драматични тайни и омайни 

Бургундските дневници
Ан Ма
изд. “Ера”
280 стр., 16 лв.

Виното спи в бутилката, 
но и се променя - казваше  
Жан-Люк. - Махаш 
тапата и то започва  
да диша и да оживява.  
Като вълшебна приказка -  
un conte de fеe. 

вина се разкрива пред нея.
Мерсо, Бургундия, септем-

ври, 1939 г. Елен мечтае да 
опази семейството и дома си, 
без да пристъпва моралните си 
принципи. Във време, в което 
е опасно да отстояваш себе 
си, тя е готова да се бори за 
свободата. Нейната история е 
старателно заличена от семей-
ните архиви и потъва в забрава 

до появата на Кейт...
Сред лозовите 

насаждения и приказна-
та природа на Фран-
ция, един дневник преплита 
историите на две силни жени 
от различни времена. Семей-
ното имение Шарпен разкрива 
богатата си история в този 
вълнуващ разказ за ценностите, 
любовта и семейството.

История за вино, любов и дълго 
пазени семейни тайни

Тънкото изкуство 
да не ти пука
Марк Менсън
изд.: Хермес
брой стр.: 224
цена: 14.95

Седем кратки беседи 
по физика
Карло Ровели
изд.: Жанет-45
брой стр.: 96
цена: 12.00

Imaginarium.  
Светът на диска  
на Тери Пратчет
Пол Кидби
изд.: A&T Publishing
брой стр.: 272
цена: 39.90

Най-големите чудеса 
на света
изд.: Книгомания
брой стр.: 256
цена: 23.90

Хладнокръвие  
и скорост.  
Моята история
Денис Бергкамп  
с Дейвид Уинър
изд.: A&T Publishing
брой стр.: 336
цена: 17.99

Завинаги млади. 
Настолна книга
Джералдин Митън
изд.: Световна 
библиотека-София
брой стр.: 200
цена: 12.90

Нокаут за МС 
(множествена 
склероза)
Таня Бейрийска
изд.: Жанет-45
брой стр.: 104
цена: 13.00

Beginners' course 
Bulgarian. Ускорен 
курс по български 
за англоговорящи 
(Учебник + 2CD)
изд.: PONS
цена: 19.90

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Автобиографичната книга 
на вокалиста на легендарна-

та рок група Iron Maiden – Брус 
Дикинсън, излиза на български 
език. В изданието култовият 
музикант разказва откровено 
за детството си, прекарано 
основно с баба му и дядо му по 
майчина линия, за изхвърлянето 
му от частното училище, за 
плана му да влезе в армията, за 
влечението към рок музиката 
от дете, както и какво го е на-
правило доживотен пироман. 
Феновете на емблематичната 
група ще научат от първо лице 

за многобройните турнета, за 
създаването на култови песни 
като The Number of the Beast, 
за отношенията между Дикин-
сън, Стив Харис и останалите 
от бандата, за разделянето 
му с тях и връщането му в 
Maiden. Брус Дикинсън обясня-
ва и подробно как се е запалил 
по самолетите и разказва мно-
жество смешни и някои доста 
страшни истории, свързани с 
рисковете на пилотирането. 
Засегната и темата за борбата 
на хеви метъл вокалиста с 
рака.

Как станах пироман!
Автобиография
Брус Дикинсън
изд. “Сиела”
392 стр., 25 лв.



  КНИЖАРНИЦА

21

“...още първия път замислях да напиша не 
просто трилър, по всички правила на този 
жанр, но и максимално жлъчна обществено-
политическа сатира; след продължително 
обмисляне, което очевидно не може да бъде 
окачествено като зряло, реших обаче, за 
разлика от предишната книга, да оставя 
на героите истинските им имена.”                                                                   

Михал Вивег

Предаден от папата, покровителстван от 
Медичите, неразбран от съвременниците си, 

признат за гений от потомците. Това е бащата 
на съвременната наука Галилео Галилей. Биографич-
ната книга на Атле Нес, хвалебствено приета от 
критиката и отличена с най-престижната нор-
вежка награда „Браги”, разказва за този гениален 
мъж, който има смелостта да отрече древните 
догми и да се превърне в бащата на съвременната 
наука. Това е историята за живота и времето на 
Галилей, за епохалните му открития и експеримен-
ти, за упоритостта и гордостта му, за покро-
вителите му от фамилията Медичи, за неговите 
приятели и врагове в диренето на истината, за 
продължителната вражда с Католическата църк-
ва – всичко онова, което го превръща в един от 
най-великите мъже в историята на Европа. 

Атле Нес разкрива непознати страни от 
живота и делото на Галилей, като показва и 
чисто човешката страна от образа на великия 
учен: трудният му характер и изостреното му 
чувство за чест, които предизвикват множество 
остри спорове с опонентите му и усложняват 
отношенията със собственото му семейство и 
с Медичите. Силно драматичен е чутовният му 
сблъсък с Католическата църква, който оставя 

своя отпечатък върху модерната 
история. Картината на това бурно 
време, в което науката тепърва тряб-
ва да утвърди своята самостоятел-
ност и неподвластност на църковните 
канони, оживява в тази книга. 

Приживе Галилей е предаван и прес-
ледван, изпращан в затвор и изолация, 
а най-важните му трудове 
са включени в Индекса 
на забранените книги. 
Само неуморните усилия 
на неговите ученици и 
последователи успяват да 
доведат до успешен край 
тази нескончаема битка 
за запазването на неговата 
памет и чест, за да може името 
му да получи заслужена слава и той 
да се нареди след най-големите личнос-
ти в историята на човечеството.

Галилей – предаван,  
преследван и боготворен

Галилео Галилей
Атле Нес

изд. “Изида”
336 стр., 14,99 лв.

Чехия има нови президент и 
премиер, Прага – нов кмет…

но паралелите с българската дейст-
вителност са все така смайващо 
явни. Бивша счетоводителка кадрува 
в правителството направо от 
леглото на министър-председате-
ля. Руската мафия пере милиони и 
изкупува Чехия на парче, а руската 
резидентура финансира и направлява 
крайнодесни елементи. Министърът 
на транспорта командва министъра 
на вътрешните работи, а пражки-
ят Кръстник Яноушек има пръст в 
почти всичко. Президентът Вацлав 
Клаус осъжда остро провеждането 
на „Прага прайд”, макар сексуалната 
му ориентация да е публична тайна, 
и покровителства дяснопопулистки 
движения, докато старателно крие, 
че владее перфектно руски…

Продължението на „Мафия в Прага”

От Храда вее мраз 
Михал Вивег 
изд. “Парадокс”
336 стр., 18 лв.

МИХАЛ ВИВЕГ (1962) е един 
от най-популярните съвре-
менни чешки писатели и 
несъмнено най-продаваният. 
Нещо, с което не пропуска 
да се похвали. Автор на 29 
романа, от края на 90-те го-
дини той публикува по едно 
ново заглавие всяка пролет, 
в стартов тираж от около 
50 000 броя. Вивег обича 
успеха си сред читатели 
и критици – носител е на 
редица награди, –  а книгите 
му са преведени на 24 езика. 
По тях са заснети 10 филма, 
а някои са адаптирани и за 
театрални постановки.

ЗА АВТОРА



КНИЖАРНИЦА    
22

Джон Пулър е на осем 
години, когато майка му 

изчезва. Преди три десетиле-
тия тя излиза от дома им във 
военната база Форт Монро 
и не се връща. Джон и брат 
му така и не научават дали 
е убита или ги е напуснала. 
Разследването по случая е 
кратко и безуспешно. Днес 
то е възобновено, тъй като 
семейна приятелка обвинява 
генерал Пулър в убийството 
на съпругата му. Джон не може 
да разпита баща си, който 
страда от деменция. Подпо-

могнат от Вероника Нокс, 
негова партньорка в най-труд-
ните ситуации, той се връща 
в миналото, за да открие 
истината за майка си. 

Пол Роджърс е лежал в 
затвора десет години и току-
що е освободен предсрочно. 
Преди трийсет години той 
също е бил във Форт Монро. 
Сега пак е там, за да търси 
отмъщение. Защото навреме-
то Роджърс е бил превърнат 
в чудовище. Единственият, 
който застава на пътя му, е 
Джон Пулър.

Двама мъже  
и тяхната тайна

Специален агент 
Джон Пулър.
И Пол Роджърс, 
бивш затворник.
Двама мъже, свър-
зани от отдавна 
погребана тайна.

Ничия земя
Дейвид Балдачи
изд. “Обсидиан” 
432 стр., 20 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

20 игри със Скрач
(20 страхотни игри, 
които да програмирате 
сами!)
Макс Уейнрайт
изд.: Фют
брой стр.: 80
цена: 12.90

Как се справя 
героят със 
смъртноопасните 
дракони
Кресида Коуел
изд.: Колибри
брой стр.: 260
цена: 12.00

Зъбар злобар
Дейвид Уолямс
изд.: ДуоДИЗАЙН
брой стр.: 448
цена: 19.90

Пътят към Космоса 
(двойни изтеглящи 
се капачета)
изд.: Фют
брой стр.: 32
цена: 24.00

Откриватели: 
Строителна площадка
(Енциклопедия  
с капачета)
изд.: Фют
брой стр.: 14
цена: 17.90

Моята голяма книга  
с приказки
(Красиви приказки  
за лека нощ) Кн. 3
изд.: Фют
брой стр.: 176
цена: 22.00

Жилищата  
на животните
(Плъзни тук!)
изд.: Фют
брой стр.: 10
цена: 8.90

Атлас на животните 
за деца
изд.: Пан
брой стр.: 72
цена: 18.90

Колко ли са момиченцата 
и момченцата, които си 

мечтаят да имат пони? Със 
сигурност всеки от вас се сеща 
поне за едно. А ако разгърнете 
страниците на новата книга на 
издателство „Фют” „При-
ключенията на понито Бриз 
и неговите приятели”, ще се 
запознаете и с Борчи. Тя е сине-
око момиченце с кестенява коса, 
живее в голяма ферма и името 
´ е толкова странно, защото е 
от Унгария. Борчи също мечтае 
да има пони, но баща ´ не иска 
и да чуе за това. Борчи обаче 
не се отказва от мечтата си и 
всяка вечер, като затвори очи, 
си представя своето малко 
пони. Дори му е измислила и име 
– Бриз.

И през един летен ден Бриз 
наистина се появява – с копри-
нена грива и опашка, с най-топ-
лите очи на света, и бързо се 
сприятелява с всички животни 
от фермата и с Борчи, разбира 
се. Откъде се появява красиво-

то пони и какви приключения 
преживява с приятелите в 
новия си дом, ще разбере всеки 
малък любопитко, щом разгърне 
пъстрите страници на книгата. 

Бриз и неговите приятели 
бързо завладяват сърцата на ун-
гарските деца. Приказките вече 
са и в България, преведени от 
известната преводачка Иванка 
Павлова. До края на годината се 
очаква и втора книга с кратки 
истории за Бриз и Борчи и 
живота във фермата. 

Красивите и богати илюс-
трации, както и елегантното 
оформление на всяка страница 
ще поведат децата из забавния 
и изпълнен с обич свят на Бриз. 

Книгата е подходяща както 
за деца, които още не могат 
да четат, така и за прохожда-
щи читатели и, разбира се, за 
всички любители на понита, 
независимо от възрастта им.

Едно е сигурно, всяка от при-
казките обещава много, много 
забавления и смях.

Понито Бриз вече 
тича и в България

Приключенията  
на понито Бриз  

и неговите приятели
изд. “Фют”

64 стр., 12,90 лв. 






