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БЛАГОЕВГРАД 
ул. „Васил Левски“ № 1, 
тел: 02 4604068, blagrad@helikon.bg 
БОРОВЕЦ
тел. 02 4604059, borovets@helikon.bg
БУРГАС 
пл. „Тройката“ № 4, 
тел. 02 4604083, burgas@helikon.bg 
ВАРНА - ПАРК 
бул. „Приморски Парк II“ № 482, 
тел. 02 4604073, varna@helikon.bg 
ВАРНА - ЦЕНТЪР 
бул. „Княз Борис I“ № 17, 
тел. 02 4604049, varna2@helikon.bg
ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ул. „Васил Левски“ № 17, 
тел: 02 4604070, v.tarnovo@helikon.bg 
ГАБРОВО 
ул. „Генерал Радецки“ № 28
тел. 02 4604086, gabrovo@helikon.bg
ДОБРИЧ 
ул. „25 септември“ № 34, 
тел: 02 4604065, dobrich@helikon.bg 
КЪРДЖАЛИ 
бул. „България“ № 58, 
тел: 02 4604057, kardzhali@helikon.bg
КЮСТЕНДИЛ 
ул. „Демокрация“ № 33, 
тел: 02 4604069, kiust@helikon.bg 
ПАЗАРДЖИК
ул. „Втори януари“ № 2,
тел. 02 4604089, pazardzik@helikon.bg
ПЛЕВЕН 
ул. „Васил Левски“ 161, 
тел: 02 4604058, pleven@helikon.bg 
ПЛОВДИВ 
ул. „Райко Даскалов“ № 13, 
тел: 02 4604064, plovdiv@helikon.bg 
ПЛОВДИВ - ЦЕНТЪР 
ул. „Княз Александър Батенберг“ № 29, 
тел. 02 4604074, plovdiv2@helikon.bg 
РАЗГРАД 
бул. „България“ № 9, 
тел: 02 4604048, razgrad@helikon.bg 
РУСЕ 
ул. „Александровска“ № 50, 
тел: 02 4604071, ruse@helikon.bg 
СЛИВЕН 
ул. „Цар Освободител“ № 28
тел. 02 4604079, sliven@helikon.bg 
СОФИЯ - ВИТОША 
бул. „Патриарх Евтимий“ № 68, 
тел: 02 4604060, 02 4604061, 
bigbookshop@helikon.bg 
СОФИЯ - СЛАВЕЙКОВ
пл. „Славейков“ № 1, 
тел: 02 4604067, slaveykov1@helikon.bg
СОФИЯ - СТАМБОЛИЙСКИ 
бул. „Ал. Стамболийски“ № 17, 
тел: 02 4604062, officeeubcc@helikon.bg 
СОФИЯ - СЪБОРНА 
ул. „Съборна“ № 5, 
тел: 02 4604087, saborna@helikon.bg
СОФИЯ - ШИШМАН 
ул. „Цар Иван Шишман“ 27Б, 
тел: 02 4604082, shishman@helikon.bg
СТАРА ЗАГОРА 
ул. „Цар Симеон Велики“ № 100, 
тел: 02 4604066, helikon_sz@helikon.bg
ТЪРГОВИЩЕ 
ул. „Васил Левски“ № 9, 
тел: 02 4604039, targovishte@helikon.bg 
ХАСКОВО 
ул. „Отец Паисий“ № 14, 
тел: 02 4604038, haskovo@helikon.bg
ШУМЕН 
бул. „Славянски“ № 88, 
тел: 02 4604072, shumen@helikon.bg
ЯМБОЛ
ул. „Търговска“ 29
тел: 02 4604046, yambol@helikon.bg
СОФИЯ - ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР
с. Казичене, ул. „Индустриална“, 
тел. 02 4604051, 53, 54, helikonsklad@helikon.bg 
ЦЕНТЪР ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ 
ТЕЛ. 02 4604081
E-MAIL: SERVICE@HELIKON.BG

helikon.bg
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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

Верният тон на 
хубавите книги

Ри
су

нк
а 

М
ил

а 
Ян

ев
а

изключителна сензация. Из-
вестно е, че човекът е всеядно 
животно – и в телесен, и в пµ 
така план. По отношение на 
кулинарните си предпочитания 
той едва ли има равен на себе 
си. В природата божиите тва-
ри обикновено или пасат, или 
прегризват гръцмуля на нещо 
по-тлъстичко. Профилирали 
са се. Докато нашего брата 
кълве всичко – и тук изобщо не 
влючвам гурмани като госпо-
дин Чикатило или събратята 
му от Папуа-Нова Гвинея, кои-
то напоследък, чувам, преживя-
вали един своеобразен ренесанс 
в това отношение.

Колкото до другата ни 
всеядност, достатъчно е да 
включим телевизора или да 
се разходим, както си седим, 
из мрежата. И без да сме от 
Медицинския университет 
във Виена ще намерим толкова 
интересни находки, че ум да ти 
зайде! Интересно как още ни-
кой не се е сетил да ни тества 
за това. Навярно съществува 
някакво негласно световно 
споразумение да не бъркаме 
излишно в кацата с...

В ученическите ми години 
имаше една книга “Тимур и 

неговата команда” от Аркадий 
Гайдар. В нея се разказваше за 
висок, тъмнокос малчуган на 
около тринайсет години, кой-
то върши добри дела за хората 
от градчето, където живее. И 
както е в книгите и филмите 
до ден-днешен, той си имаше 
антипод – хулиганът Квакин, 
който пакостеше и вършеше 
гадости. 

Една от емблематичните 
постъпки на тимуровците, 
каквито ни подтикваха да 
станем и ние, беше да преведем 
някой едва тепкащ пенсионер 
през улицата или да му от-
стъпим място в трамвая. И 
аз съм го правил – и всеки път 
се пръсках от гордост. Други 
деца пък им пазаруваха от ма-
газина или им цепеха дървата, 
такива ми ти динозавърски 
работи...

За Тимур не съм чувал къде е 
днес и какво прави, но Ква-
кин го срещам често. Той се е 
изсулил на седалката в метро-
то, цъка на телефона си и ако 
някоя немощна пенсия случайно 
залитне към него, я подпира 
услужливо с юмрук. Или пък 
форсира на място колата си на 
улицата и ² види пенсията от 

Очаквах го отдавна. Гастро-
ентеролози от Медицин-

ския университет във Виена 
открили пластмасови частици 
в отделителната система на 
пациенти. Изследвани са мъже 
и жени на възраст между 33 и 
65 години. В ²китата на всич-
ки били открити миниатюр-
ни частици от пластмасови 
отпадъци. 

“Не е изненадващо – това 
показва, че ядем отпадъците 
си”, коментирал не кой да е, а 
Челси Рочман, еколог от Уни-
верситета в Торонто. Лично 
аз се опасявам да не ядем, без 
да знаем, самите източници на 
находките.

Радостното е, че все още не 
са открили пак там сламки за 
сок, бъркалки за кафе или клечки 
за уши. Въпрос на време е. Така, 
когато ни потрябват, направо 
ще изуваме гащите. 

И все пак не намирам това 
научно съобщение за някаква 

Смърт на клечките за уши!

ИВАН ГОЛЕВ

метрото да се кандилка по пе-
шеходната пътека, включва на 
скорост и газ право към него, 
да му тренира рефлексите.

Не казвам, че повестта 
“Тимур и неговата команда” 
заслужаваше Нобелова награ-
да. Някои особено изискани 
естети дори биха я определили 
като пластмаса. Но ние, балъ-
ците, я поглъщахме. И не сме 
умрели до днес, поне живите. 
њко някои да ни смятат за 
трайно увредени.

Иначе грижовните евроде-
путати решиха да забранят 
продажбата на пластмасови 
изделия за еднократна употре-
ба като чинии, сламки, бъркал-
ки или клечки за уши. Новият 
закон ще влезе в сила от 2021 
година.

Браво! Така требе! Смърт 
на клечките за уши!

Ефектът ще е гарантирано 
положителен – ще спрем да чу-
ваме и забраните им, и всичко.
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ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Живот в скалите
Мария Лалева
Книгомания 

Сто години самота.  
Ново пълно издание
Габриел Гарсия Маркес
Лъчезар Минчев

Ватиканът
Жозе Родригеш душ 
Сантуш
Хермес

Власт
Тошо Тошев
Enthusiast 

Затворисърце
Константин 
Трендафилов
Жанет-45

Трите тайни града
Матю Райли
Бард 

Ези печели
Джефри Арчър
Бард

Хипи
Паулу Коелю
Обсидиан

Някой дебне в нощта
Мери Хигинс Кларк
Бард

Нещата, които синът ми 
трябва да знае за света
Фредрик Бакман
Сиела 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1500 
лв.

1999 
лв.

1800 
лв.

1599 
лв.

1290 
лв.

1699 
лв.

1600 
лв.

1500 
лв.

1795 
лв.

3000 
лв.

НЕХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Христо Стоичков. 
Историята
ХристоСтоичков, 
Владимир Памуков
СофтПрес

Димитър Бербатов -  
По моя начин
Димитър Бербатов
Сиела

Тънкото изкуство  
да не ти пука
Марк Менсън
Хермес

Поправителен  
за родители
Мадлен Алгафари
Алгафари

Българската мафия  
както я видях
Анна Заркова
Издателска къща Авлига

21 дни да промениш  
живота си! Диагнозата  
рак не е присъда
Ади и Милен Цанови
Ти бъди промяната

Политически НЕкоректно
Петър Волгин
Слънце

Код „червено“:  
Ботокс в ума
Юлияна Дончева
Егмонт

Лечителят Медиум:  
Най-полезните храни
Антъни Уилям
Хермес

Уки уки, Япония
Юлияна Антонова –  
Мурата
Together Academy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2499 
лв.

2500 
лв.

1495 
лв.

2500 
лв.

2900 
лв.

2500 
лв.

1599 
лв.

1490 
лв.

1595 
лв.

1499 
лв.

Майсторска история
„Вярата в свръхестествено 

зло не е необходима – самите 

хора са способни на всевъзмож-

ни злини.“

Джоузеф Конрад

 „Сърцето на мрака“ е от 

онези класики, които трябва 

да сте чели, за да определите 

себе си като „добре образован 

възрастен“ и една от 50-те 

книги, които трябва да сте 

прочели преди да си отидете 

от този свят, според лите-

ратурните класации, ако им 

вярвате, разбира се. Тази книга 

обаче наистина трябва да бъде 

прочетена! В нея се преплитат 

скрити послания, неразрешени 

мистерии. Това е ужасяваща 

история, разказана майсторски. 

В основата є е злото, митично 

и древно, но не онова свръхес-

тествено зло, което с някаква 

по-висша намеса се прокрадва в 

душата, за да остави в тъкан-

та є незарастваща язва. Не. Тук 

главните герои са първобитно-

то зло, както и символичният 

мрак, които дремят в най-дъл-

боките кътчета на човешкото 

сърце и само чакат да бъдат 

събудени. А човешкото сърце 

понякога може да се окаже по-

опасно място и от най-дивата 

джунгла в света.

Това беше първият път, 

в който чета тази книга, 

но тя определено трябва да 

бъде препрочетена! И ако сте 

гледали „Апокалипсис сега“ на 

Франсис Форд Копола и той ви е 

впечатлил, знайте, че филмът 

е вдъхновен от „Сърцето на 

мрака“!

МАРИЕТА ИВАНОВА, 
ХЕЛИКОН РУСЕ

К Н И Ж А РЯ Т 
ПРЕПОРЪЧВА
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ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ

Размерът има значение 
[размерът на талията]
Александра Иванова
Millenium

Размерът има значение 2. 
Наръчникът
Александра Иванова
Millenium

Поднебесни истории
Елиан
ВББ

Астрофизика  
за заети хора
Нийл Деграс Тайсън
Изток-Запад

Сугестопедия за всеки 
родител и учител
Антон Каро
Фондация Буквите 

Вещицата
Камила Лекберг
Колибри 

Моята Азия. С яхтата 
„Хелиос“ от Царево  
до Сингапур
Райко Матеев
Колибри

Любовта трае  
три години
Фредерик Бегбеде
Колибри

Завръщането на свещеното 
познание на катара
Александър Миланов
Фондация „Граждани  
на Новата епоха“ 

Тебеширения човек
К. Дж. Тюдор
Колибри

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

700 
лв.

300 
лв.

700 
лв.

800 
лв.

1000 
лв.

1400 
лв.

600 
лв.

700 
лв.

500 
лв.

700 
лв.

Да п(р)очетем Бергман 

ЦВЕТОМИР ЦАНКОВ,  
ХЕЛИКОН ГАБРОВО

ТИЙН КНИГИ

Органайзерът 2.0
Станислав Койчев – Стан
Кубар; Егмонт

Истории за лека нощ  
за момичета бунтарки
Елена Фавили,  
Франческа Кавало
Хермес

1

10

1490 
лв.

2495 
лв.

6 BTS: Възходът  
на Бангтан
Кара Дж. Стивънс
Егмонт

1290 
лв.

Коледна песен
Чарлз Дикенс
Хеликон

4

595 
лв.

Играчи: Книгата
Павел Колев;  
Христо Стефанов-Ицака
Кубар; Егмонт

5

1490 
лв.

2 Дневникът на един 
Дръндьо: Под пара Кн.11
Джеф Кини
ДуоДИЗАЙН

1790 
лв.

Малкият принц
Антоан дьо  
Сент Екзюпери
СофтПрес

499 
лв.

Дневникът на един 
Дръндьо кн.1
Джеф Кини
ДуоДИЗАЙН

7

1690 
лв.

Бабата бандит
Дейвид Уолямс
ДуоДИЗАЙН

8

1490 
лв.

Хари Потър и  
философският камък
Дж. К. Роулинг
Егмонт

9

1990 
лв.

К Н И Ж А РЯ Т 
ПРЕПОРЪЧВА

3

На 14 юли светът отбеляза 

100-годишнината от рождението 

на Ингмар Бергман – творец, 

отразил през спецификата на 

скандинавското си светоусещане 

колизиите на човешката душа 

в 40 филма, над 100 театрални 

постановки и дузина литератур-

ни творби. В България фестива-

лите „Синелибри“ и „Киномания“ 

предложиха филмови панорами 

от творби на Бергман, а изд. 

„Колибри“ реализира ново издание 

на автобиографичната му книга 

„Латерна магика“. 

Като за достоен завършек 

на бергмановата 2018 г. държим 

в ръцете си и току-що появилия 

се сборник с 4 киноповести на 

прочутия швед. Селекцията на 

изд. „Лист“ ни предлага както 

повторна среща с автентичния 

текст на „Сцени от един семеен 

живот“, така и пръв досег на 

сценарно ниво с още 3 прочути 

заглавия – „Сарабанда“, „Есенна 

соната“ и „Персона“. 

Преводите на Васа Ганчева 

и Меглена Боденска предават 

словесната енергия и душевните 

страсти на персонажи, които 

почитателите на писателя-ре-

жисьор ще опреснят в своите 

съзнания с огромно литературо-

киноманско удоволствие. А чита-

телите, които за пръв път ще 

усетят ритъма, искреността, 

а и музикалността на словото 

на Бергман, със сигурност няма 

да имат търпение да изгледат 

поне една от екранизираните 

киноповести... А защо не и други, 

отдавна признати за класически, 

ленти на най-прочутия сканди-

навски режисьор...
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КЛАСАЦИИ НОЕМВРИ  

БЪЛГАРСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Живот в скалите
Мария Лалева
Книгомания 

Власт
Тошо Тошев
Enthusiast

Затворисърце
Константин 
Трендафилов
Жанет-45

Когато капят 
кестените
Стефан Коспартов
Сиела

Бабо, разкажи ми  
спомен
Ивинела Самуилова
Хермес

Дневник от панелните 
блокове
Никола Крумов
Пощенска кутия  
за приказки

Скандал
Венета Райкова
Enthusiast 

Кан Тервел – кошмарът 
на Халифата
Емил Димитров
Фабер

Всичките наши тела. 
Свръхкратки истории
Георги Господинов
Жанет-45

Аутопсия на една любов
Виктор Пасков
Сиела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1500 
лв.

1500 
лв.

1600 
лв.

1400 
лв.

1790 
лв.

1000 
лв.

1495 
лв.

1790 
лв.

1600 
лв.

1500 
лв.

„Забавно пътешествие през 
10 000 години история на 
алкохолните напитки... Тази 
свежа и хумористична книга, 
посветена на начините да 
се напиеш през вековете, е 
истински дар за любителите 
на чашката по целия свят и е 
изпъстрена с вдъхновяващи 
цитати за насладата от 
хубавите питиета.“

The New York Times Book Review

„Развлекателно четиво, в 
което Марк Форсайт е заредил 
догоре мокрия бар с любопитни 
исторически факти, хумор и 
колоритни изрази.“

Wall Street Journal

„Марк Форсайт е написал 
блестяща книга, която е 
препоръчително да прочетете 
с чаша хубав алкохол в ръка.“

Daily Mail

Пълна с любопитни, слабо 
известни факти и написана 

с много хумор, тази книга прави 
забавен исторически преглед 
на пиянството в човешката 
история.

Някои пият по празници, 
други по време на ритуали, тре-
ти – за да се сбият, четвърти 
при сключване на договори и 
т.н. В Древна Персия, когато 
трябвало да се вземе важно по-
литическо решение, се провеж-
дали две обсъждания – веднъж 
на трезво и втори път под 
влиянието на алкохола. Ако и 
в двата случая се стигнело до 
едно и също решение, владете-
лите се спирали на него. Затова 
и боговете покровителствали 
мъдрите персийци достатъчно 
дълго.  

„Пиянството е изпълнено с 
противоречия, защото позво-
лява всичко. Кара ни да пеем или 
ни приспива. То е радост за кра-
ле и тяхната гибел. Доказател-
ство за мъжка мощ и средство 
за съблазняване на дамите. Зато-
ва то ще съпровожда неизменно 
човечеството. Неотдавна 
НАСА публикува вътрешен 
доклад, в който признава, че 
поне при две изстрелвания на 
космически совалки  космонав-
тите били здраво подпийна-
ли. Това не е изненадващо. 
Хората работят пияни 
от хилядолетия, а и 
честно казано, ако 
ще ме изстрел-

Някои пият по 
празници, а други 
– от сутринта

ват със свръхзвукова скорост 
в безкрайна бездна, и на мен ще 
ми се иска да изпия сто грама за 
храброст”, твърди авторът.

Преводът от английски е на 
Катя Перчинкова.

Кратка история на пиянството 
или 100 грама за храброст oт 
каменната ера до наши дни
Марк Форсайт
изд. “Слънце”
272 стр., 15,99 лв.
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„Великолепната 
биография на Леонардо 
да Винчи е като 
пътуване през живота и 
творчеството на едно 
от най-необикновените 
човешки същества 
на всички времена 
в компанията на 
най-завладяващия, 
информиран и 
проницателен 
екскурзовод.“

Дейвид Маккълоу

Какво се крие зад усмивката 
на Мона Лиза? Вярно ли е, 

че в „Тайната вечеря” е скрит 
образ на жена? Кои от изобре-
тенията на Леонардо са дока-
зани и работят днес? Това са 
част от най-разпространените 
въпроси, свързани с Леонардо да 
Винчи, които битуват в обще-
ството ни днес, подклаждани 
от художествени произведения 
като „Шифърът на Леонардо”. 
Новата биография на Да Винчи, 
написана от автора на „Стив 
Джобс” – Уолтър Айзъксън, им 
отговаря с факти. Но по-важ-
ното е, че ни дава нов, далеч 
по-всеобхватен и реален поглед 
към личността на Леонардо и 
достиженията му във всички 
сфери на човешкото знание.

Роман-лабиринт
ЕЛЕНА АЛЕКСИЕВА е писател 
и драматург, автор на 
дванайсет книги, сред които 
романите „Нобелистът“ и 
„Рицарят, дяволът, смърт-
та“, сборниците с разкази 
„Читателска група 31“, „Кой“ 
и „Синдикатът на домашни-
те любимци“, „Приказките 
на господин Кабода“ и др. Но-
сител е на литературната 
награда „Хеликон“ и на „Ас-
кеер“ и „Икар“ за съвременна 
българска драматургия. 

ЗА АВТОРА

Свети Вълк
Елена Алексиева
изд. “Факел Експрес”
408 стр., 19 лв.

Една нощ от влака насред по-
лето слиза самотен пътник. 

Вместо да стигне до морето, 
закъдето е тръгнал, той се озо-
вава в нелегален рудник. В него 
учени-въглищари рамо до рамо с 
жителите на цял подземен град 
търсят въглища. Тук той среща 
своя другар, ученик и предател 
Колимечков. Докато копаят, 
земните недра са разтърсени 
от взрив. Пътникът и Коли-

Бойко Ламбовски:

За разлика от повечето нашумели 
напоследък белетристични произведения, 
романът на Елена Алексиева е изцяло 

на съвременна тема, а знаем колко трудно се 
постига тя, когато липсва дистанцията на 
времето. “Свети Вълк” е сред редките щастливи 
изключения. Не само защото като белетрист тя 
притежава забележителни качества. Алексиева 
е сред малцината днешни писатели, у които 
оригиналната дарба е в щастлива хармония с 
модерна литературна ерудиция. 

Светлозар Желев:

Това е роман-лабиринт. Водовъртеж, 
който те всмуква и отнася, без да 
ти остави възможност да избягаш. 

Шеметен бяг, лудо препускане, вълчи вой - и 
паноптикум от блестящи образи.... Или просто:  
Елена Алексиева в най-зрялата си, завършена, 
стилистично изградена, езиково и психологически 
плътна и монолитна, експериментална и 
екстраординерна творба.

Великолепна биография

Леонардо да Винчи
Уолтър Айзъксън
изд. “Софтпрес”
552 стр., 35 лв.

Стъпвайки на хиляди 
страници от изумителните 
лични дневници на Леонардо, на 
свидетелства от съвременни-
ци и десетки нови открития, 
Айзъксън пресъздава историята 
на един от най-великите и 
всеобхватни гении и търси дви-
жещата сила зад ненадминато-
то му майсторство с четката, 
изумителната му техническа 
мисъл и невероятната наблю-
дателност, с която разкрива 
механизмите, които движат 
света.

„От всички книги за Ле-
онардо, които съм чел, тази ни 
помага да си изградим най-пълна 
представа за него като човек 
и да разберем колко специален 
е бил всъщност”, казва Бил 
Гейтс, притежател на един 
от оцелелите бележници на 
Леонардо – „Кодекс Лестър”, 
който съдържа 71 страници, 
посветени основно на Леонар-
довите проучвания по геология 
и хидравлика, и е подробно 
представен в книгата.

Уолтър Айзъксън подхожда 
към разказа за живота на Да 
Винчи така, както самият 
Леонардо е подхождал към всеки 
от многобройните си интере-

си – поставя въпроси и събира 
отговорите, наблюдава и анали-
зира фактите в подробности, 
за да развенчае натрупаните 
митове и да открие неподози-
рани връзки. 

От първите етюди на дра-
перии в ателието на Верокио, 
през изумителното писмо за 
кандидатстване за работа в 
двора на Сфорца и креатив-
ните декори за театрални 
спектакли, до съревнованието 
с Микеланджело, амбициозните 
планове за преместване на рус-
лото на река Арно и десетките 
дисекции на трупове, които му 
позволяват да представи де-
тайлно всеки орган в човешко-
то тяло – Айзъксън проследява 
търсенията на майстора и ги 
представя задълбочено, достъп-
но и вдъхновяващо с помощта 
на над 140 цветни илюстрации. 

Същевременно не се стра-
хува да остави някои въпроси 
отворени. „Не можем да си 
представим Леонардо с ясно 
очертани контури, а и не би 
трябвало, точно както той 
не би искал да нарисува „Мона 
Лиза” по подобен начин.” – пише 
Айзъксън и след като е изложил 
противоречивите факти, 

оставя мъничко и на читател-
ското въображение. Научил го 
е от Леонардо – очертанията 
на реалността неизбежно са 
замъглени и винаги оставят 
елемент на неопределеност, 
който трябва да приемем.

мечков тръгват да търсят 
срутването и неочаквано попа-
дат на пищна циганска сватба в 
изоставените галерии.

Един рудник, едно застарява-
що село и една пропаднала църк-

ва – три кита, понесли оная 
мракобесна и шеметна смесица, 
която представлява сегашна 
България. През нея върви човек, 
непроницаем и странен, след 
когото нищо не е вече същото. 

Кой е той? Някой нов Исус, 
дошъл в земята на живите, за 
да ги промени в тяхната неиз-
менност? Или просто избягал 
луд, помъкнал със себе си своята 
лудница?



КНИЖАРНИЦА    
8

ра. След трудното детство, 
прекарано в нищета, самата 
тя едва е успяла да отвоюва 
мястото си сред богатите 
и известните, но авторът 
на „Великият Гетсби” е далеч 
от най-добрите си дни. И е 
белязан не само от отми-
налата слава, а и от Зелда – 

Светът от вчера
Стефан Цвайг
изд.: Колибри
брой стр.: 480
цена: 18.00

Сто години самота
Габриел Гарсия 
Маркес
изд.: Лъчезар Минчев
брой стр.: 442
цена: 30.00

Изтръгнато  
от живота -  
моя и вашия
Иво Андрич
изд.: Унискорп
брой стр.: 200
цена: 12.00

Сърцето на мрака
Джоузеф Конрад
изд.: Книгомания
брой стр.: 144
цена: 11.90

Ковчегът на Керъл
Джош Малерман
изд.: Deja Book
брой стр.: 400
цена: 16.90

Трите тайни града
Матю Райли
изд.: Бард
брой стр.: 448
цена: 16.99

Ези печели
Джефри Арчър
изд.: Бард
брой стр.: 496
цена: 19.99

Совата
Самюел Бьорк
изд.: Емас
брой стр.: 408
цена: 18.00

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

„Знаете ли, че Франсис С. 
Фицджералд умира в дома 

на Шийла Греъм, известната 
авторка на рубрика за светска 
хроника? Доскоро аз самата не 
знаех и когато се натъкнах на 
този факт, си помислих: „Някой 
трябва да напише книга за нея”. 
Е, някой го направи и книгата 
е фантастична!” – думите са 
на авторката на бестселъра 
„Парижкият апартамент” и се 
отнасят за романа „Оттатък 
рая” на Сали Кослоу. 

Историята, чието заглавие 
неотменно препраща към 
първия роман на Фицджералд – 
„Отсам рая”, пренася читателя 
в Холивуд от 30-те и 40-те 
години и рисува поглъщаш образ 
на една епоха и една любов, кои-
то завинаги ще оставят следа в 
литературата.

Шийла Греъм среща Фицдже-
ралд в залеза на неговата карие-

Абсолютно ясно е – с тече-
ние на времето се налага 

да се откажем от много неща. 
Но това не е лоша новина, а 
тъкмо обратното, защото 
на тяхно място идват други. 
Най-хубавите години са пред 
вас, независимо дали сте на 
40, 50, 60 или над 70. Във всеки 
следващ етап от живота ние 
достигаме до нов хоризонт и 
винаги можем да изберем пътя 
на смелостта и любопитство-
то пред пасивното безраз-
личие. Можем да се отърсим 
от погрешните схващания и 
предубежденията към остаря-

ването и – образно казано – 
да извадим съкровищата 
от скривалището. И 
сега, когато присъ-
щата на младостта 
несигурност е зад 
гърба ни, да потърсим 
най-добрите възможности, 
които животът предлага.

Кен Драк е доктор по 
психология, писател, лектор и 
мотивационен консултант на 
ръководния състав в някои от 
най-големите и иновативни 
компании в света, сред които 
„Пфайзер”, „Майкрософт”и 
„Ай Би Ем”. 

Остарявай смело!

Най-доброто предстои
Кен Драк
изд. “Скайпринт”
183 стр., 14,95 лв.

Последната любов на Фицджералд
голямата любов, с която името 
му се свързва и до днес. 

Въпреки това връзката му 
с Шийла е достойна за Холи-
вуд, който ражда мечти. „Ако 
наистина приличам на някого 
от героите на Скот, то това 
е двайсет и четири каратови-
ят фалшификат Джей Гетсби” 
– казва за себе си Шийла в 
книгата. Но любовта със Скот 
не е фалшификат. Скандална, 
противоречива, взривоопасна 
като динамит и набраздена от 
сенките на проблемите и алко-
хола, но без съмнение истинска. 

Именно силата на тази 
любов провокира Сали Кослоу 
да създаде романизирана биогра-
фия, която черпи вдъхновение 
от реалните исторически 
документи и факти, но носи 
много по-голямо въздействие и 
емоционален заряд.

Оттатък рая
Сали Кослоу

изд. “Софтпрес”
344 стр., 17 лв.
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Малки пожари 
навсякъде
Селест Инг
изд.: Сиела
брой стр.:  372
цена: 16.90

Песента на хляба
Робин Слоун
изд.: Сиела
брой стр.:  280
цена: 14.90

Никога повече
Колийн Хувър
изд.: Ибис
брой стр.: 336
цена: 14.90

Винаги ще има  
Коледа
Джени Хейл
изд.: Хермес
брой стр.: 288
цена: 15.95

Хроники на 
вестителката  Кн.2:
Кръв от кръвта
Нора Робъртс
изд.: Бард
брой стр.: 464
цена: 19.99

Погребани тайни
К. А. Тъкър
изд.: Ибис
брой стр.: 448
цена: 15.90

Орденът на 
асасините. Одисея
Гордън Дохърти
изд.: Ера
брой стр.: 328
цена: 15.99

Анатомия  
на един скандал
Сара Вон
изд.: Enthusiast
брой стр.:  384
цена: 18.00

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Един от най-очакваните 
трилъри през 2018 г. е 

новото – двайсет и трето! – 
приключение на Джак Ричър. 

Ричър отново е на път. Пак 
на автостоп. Намерението му 
е да прекоси Америка от Мейн 
до Калифорния. Но не стига 
далече. На един кръстопът в 
Нова Англия той вижда табела 
към място, където никога не е 
бил – родния град  на баща му. 

„Само един ден. Какво 
толкова?”, казва си Ричър. И се 
отклонява от маршрута си.

По същото време в същата 

гориста местност двама 
млади канадци са принудени 
да прекъснат пътуването си. 
Пати и приятелят ´ Шорти 
са тръгнали за Ню Йорк да 
продадат необичайно съкрови-
ще, което возят в багажника на 
колата им. Но тя се поврежда и 
те се озовават в уединен мотел 
насред пустошта. Собствени-
ците изглеждат дружелюбни. 
Дори прекалено дружелюбни. 
Мястото е странно, но пък е 
единственото в околността, 
където могат да пренощуват.

На следващата сутрин Джак 

Ричър отива в общината, 
за да открие къде се намира 
някогашният дом на баща му. 
Отговорът гласи, че в този 
град никога не е живял човек с 
тази фамилия.

Докато Ричър проучва се-
мейното си минало, а двамата 
канадци се изправят срещу 
смъртна опасност, нишките 
на техните истории започват 
да се преплитат. И Ричър 
прави неочаквано откритие: 
настоящето може да е трудно, 
но миналото може да бъде… 
смъртоносно.

Миналото на Джак Ричър  
го преследва

Минало време
Лий Чайлд
изд. “Обсидиан”
432 стр., 20 лв.

Романът разказва за петте 
години на Първата световна 

война: от покушението срещу 
австрийския престолонаследник 
Франц Фердинанд и неговата 
съпруга до самия ´ край през 
1918 г., през погледа на всички 
страни, участващи в нея. Редом 
с последния руски император 
Николай II, сръбския крал Петър 
I Караджорджевич, Мата Хари, 
Троцки, Хитлер, Аполинер, 
Кокто и Витгенщайн са обикно-
вени, непознати, „малки” хора. 
Техните съдби се преплитат 
фатално, очаквания, амбиции и 
надежди се сгромолясват. 

Но „Голямата война” на Алек-
сандър Гаталица не е просто 
военен или исторически роман. 
Той е литература от най-висока 
класа – спечели най-престижната 

литературна награда в Сръбия 
(НИН-овата, за роман на година-
та – 2012 г.) и има за 6 години 29 
издания само в Сърбия. Преведен 
е и на много езици.

В Голямата война умира 
преди всичко Човекът, без оглед 
на неговата национална или 
верска принадлежност, а като 
последица от неговата смърт 
постепенно загива и цялата 
човешка цивилизация. Авторът 
представя всичко това чрез 
близо осемдесет образа – от  из-
вестни исторически личности, 
пълководци и дейци на изкус-
твото до обикновени хора, 
носители на различни идеали 
и ценности. Техните съдби и 
преживявания се преплитат по 
чудновати и понякога свръх-
естествени пътища, които 

побеждават дори смъртта и 
са необясними за ограничените 
човешки възприятия: мъртъвци, 
които говорят, писма, които се 
изпращат от отвъдното, пред-
сказания и съновидения за бъде-
щето, пътуване във времето и 
много други епизоди, съпътства-
щи реалистичните описания на 
трагичната действителност. 
Но всъщност основният герой 
е Войната, показана в най-гроз-
ния ´, жесток и гротесков 
образ, Войната, която преобръ-
ща живота и той вече никога не 
е същият както преди.

Подреждайки търпеливо 
мозайката на многобройни мал-
ки истории, Гаталица набляга 
на индивидуалния героизъм 
и човешките страдания, без 
да натрапва идеологически 

Сръбският роман феномен 

Голямата война
Александър Гаталица
изд. “Изида”
576 стр., 20 лв.

определения и догми. „Този свят 
е скалъпен набързо в някакъв 
неподходящ момент, когато 
творецът не е знаел какво прави 
или не е бил на себе си.”
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Българското „за подарък“ 

на сръбски се превежда „на пїк-

лон“. Казвам го, защото винаги 

ме е удивлявал фактът как 

народ, с език толкова близък 

до славянското светоусещане, 

позволи да бъде разединен, 

конфронтиран, а свободата му 

днес да се крепи единствено на 

чужди инвестиции. 

Всяко време е подходящо 

за подарък от Иво Андрич 

– мирно, военно, делнично и 

празнично. Сега сборникът 

„Изтръгнато от живота – моя 

и вашия“ идва с негови избрани 

и позабравени текстове, сред 

тях новелите „Пътят на Алия 

Джерелез“, „Байрон в Синатра“, 

„Разговор с Гоя“, „Мостът на 

Жепа“ и десетки христоматий-

ни есета, импресии и размисли. 

Всички те са писани в момен-

ти, които не винаги можем да 

наречем върховни. Повечето са 

ранни творби, но показват наг-

ласа за един национален епос, 

за съзнание, 

което ликува в 

своята цялост, 

независимо че 

нещо се опитва 

да го разруши. 

През 1961 г. 

Андрич получава 

Нобелова награда 

за литература, 

оттогава като 

свой го припоз-

нават босненци, 

сърби и хървати. 

Учат го с едно наум, пазят 

родния му Травник в рамките 

на туристическа атракция и 

само шепа академични глави 

мимоходом тълкуват думите: 

мост, път, граница, идентич-

ност. Ето няколко реда от 

книгата, в тях струва ми се, 

най-добре се чува онзи инту-

итивен, вдъхновяващ глас на 

Андричевото творчество:   

„Когато стане дума за 

изкуство, винаги си спомням 

баснята за една мравка, която 

чух отдавна в Босна: 

Срещнал човекът една 

мравка и я попитал: 

– Къде си тръгнала? 

– На хаджилък.

– А как ще стигнеш там, 

виж се колко си мъничка.

– Няма значение.

– Ще умреш по пътя. 

– Нека, така поне ще умра 

на светия път!“

ЛЮДМИЛА ЕЛЕНКОВА 
РАДИО „ХЕЛИКОН“

Андрич – „на пòклон”  
и за размисъл

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Между небето и Лу
Лорен Фуше
изд.: Изток-Запад
брой стр.:  288
цена: 17.00

Когато животът  
те хване натясно
Лорън Уайзбъргър
изд.: Intense
брой стр.: 424
цена: 18.00

Абсолютно 
забележителна 
история
Ханк Грийн
изд.: Егмонт
брой стр.:  368
цена: 19.90

Смъртоносни машини
Филип Рийв
изд.: Егмонт
брой стр.:  304
цена: 14.90

Синът на авиатора
Крум Филипов
изд.: Жанет-45
брой стр.:  164
цена: 14.00

Светът на вещера
CD Projec Redt
изд.: Сиела
брой стр.:  184
цена: 30.00

Ломски разкази.
Луксозно издание
Емил Андреев
изд.: Хермес
брой стр.: 160
цена: 14.95

Когато капят кестените
Стефан Коспартов
изд.: Сиела
брой стр.:  552
цена: 17.90

Някои хора си мислят, че е 
лесно да отвориш книга.

Но не е.
Повечето хора дори не 

могат да си представят, че е 
възможно да изчезнеш в книга.

Само че е възможно.
Особено за теб.
След Светотръса нищо вече 

не е същото! А Ефимия Трулав 
от Училището за надарени, про-
блемни и странни деца „Тусита-
ла” още не знае, че ´ предстои 
много опасно приключение. Меч-
тата на Ефи е да прави магии, 
но дядо ´ Грифин, 
който е магьосник, не 
успява да я подготви. 
След като мистери-
озен инцидент слага 
край на живота му 
в Истинския свят, 
момичето е изправено 
пред тежко изпита-
ние. То трябва да спаси 
огромната библио-
тека на Грифин, само 
че магическите книги 
попадат в ръцете на 
зловещия Ленард Левар. 
Без една – „Поляната на 
дракона”, която 
ще отведе 
Ефимия 
до Другия 
свят. Ще 
´ помогнат 
и няколко 
вълшебни дара 
– на пръв поглед 
съвсем обикновени 
очила, сребърен пръстен 
и нож за хартия. И най-вече 
нейните приятели, които 
също ще открият магически-
те си заложби. Защото им 
предстои битката със злите 
Дибери…

Преводът е на Мая Ненчева.

Изкусна фантазия

Поляната на дракона
Скарлет Томас

изд. “Прозорец”
320 стр., 15 лв.

„Най-впечатляващият 
фантастичен роман за 
деца от „Хари Потър“ 
насам.“

Джоан Харис

„Омайващо… Една от 
най-изкусните фантазии, 
на които съм попадал.“

Нийл Геймън
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Има ли Бог?
Как е започнало всичко?

Можем ли да предсказваме 
бъдещето?

Има ли друг разумен живот 
във Вселената?

Ще стане ли изкуственият 
интелект по-умен от нас?

Възможно ли е пътуването 
във времето?

Трябва ли да колонизираме 
космоса?

Какво има в една черна 
дупка?

Ще оцелеем ли на Земята?
Как оформяме бъдещето?
Широкообхватна, интелек-

туално стимулираща, страст-
но обоснована и пропита с 
характерното му чувство за 
хумор, „Кратки отговори на 
големите въпроси”, последната 
книга от един от най-големите 
умове в историята, е личен 
поглед към предизвикателства-
та, пред които сме изправени 
като раса и накъде вървим като 
планета.

Последната книга  
на Стивън Хокинг

Кратки отговори  
на големите въпроси
Стивън Хокинг
изд. “Бард”
248 стр., 22, 99 лв.

Поляната  
на Дракона
Скарлет Томас
изд.: Прозорец
брой стр.: 320
цена: 15.00

Записки на жената 
призрак
Яна Букова
изд.: Жанет-45
брой стр.:  68
цена: 12.00

Депресията  
ме обича
Веселина Седларска
изд.: Сиела
брой стр.:  212
цена: 14.00

Нощният гост
Фиона Макфарлан
изд.: Прозорец
брой стр.: 264
цена: 15.00

Само ти
Мия Шеридан
изд.: Ибис
брой стр.: 316
цена: 14.90

Брак по неволя
Кн. 4 от “Отчаяни 
херцогини”
Елоиза Джеймс
изд.: Ибис
брой стр.: 384
цена: 17.00

Философия  
на правото
Г. В. Фр. Хегел
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 528
цена: 29.00

Сталинград. 
Съдбовната обсада
1942-1943
Антъни Бийвър
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 464
цена: 28.00

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Неизтощим романтик

Великият Гетсби
Ф. Скот Фицджералд
изд. “Хеликон”
192 стр., мека корица - 8,95 лв.
твърда корица - 10,95 лв. 

Този прекрасен роман може да се чете десетки 
пъти и никога да не омръзва на запленения му 

читател. Защото освен сдържания си, точен 
и през сълзи хладнокръвен език, Фицджералд 
притежава едно рядко качество – да е неизто-
щим романтик. Да обрисува с майсторското 
си перо хорското лекомислие и  разглезеност, 
стигащи до подлост, и да остава предан на 
вярата си в чистотата на човешкото сърце.

Текстове като този за пореден път ни 
убеждават, че голямата литература живее 
във и извън времето. Годините не я съста-
ряват, напротив, насищат я с нова и непре-
ходна стойност, сгъстяват краските ´, но 
и разширяват вътрешните ´ простран-
ства. Не е нужно да сме дълбокомъдрени 
познавачи на словото, за да оценим пре-
лестта на подобна проза. Достатъчно е 
вътре в гърдите ни онова нещо, което 
всеки от нас назовава с с различни думи, 
да не е угаснало и да разпръсква деликат-
ната си светлина над нашите вчерашни 
и утрешни помисли и дела.
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Коледно настроение и много 
смях ще донесе на малки-

те читатели и на техните 
родители новата приказка на 
Юлия Спиридонова „Боби и 

тайните агенти на Дядо Ко-
леда” с илюстрации от Филип 
Цонкин. 

Един от най-популярните 
български детски писатели ни 

Ако Рик Риърдън е богът на 
съвременния прочит на 

древ ногръцките митове, то 
вече е ясно кой е модерният 
повелител на индийската мито-
логия. Рошани Чокши – писател-
ката, която с лекота разделя 
детето и смартфона. Жената, 
която прави индийския свещен 
текст „Махабхарата” точно 
толкова интересен, колкото 
„Игра на тронове”. Момичето, 
което ще се превърне в любимка 
на всеки тийнейджър, но и на 
всички останали, които могат 
да четат. За да сме верни на 
Фейсбук, ще кажем, че авторът 
на историите за Пърси Джаксън 
не просто дава голям лайк на 
„Ару Шах и краят на Времето”, 
но и казва за книгата следното:

„Случвало ли ви се е да чете-
те книга и да си помислите: Ех, 
как ми се иска аз да я бях напи-
сал!? За мен Ару Шах и краят на 
Времето е една от тези книги. 
В нея има всичко, което обичам: 
хумор, екшън, страхотни 
герои и разбира се, невероятна 
митология! Но нямаше как аз да 
напиша такава книга. Просто 
нямам експертните знания, 
нито погледа на познавача, за да 
се справя с огромния, неве-
роятен свят на индийската 
митология, а още по-малко да я 

направя толкова забавна и лесна 
за възприемане. За радост на 
всички нас обаче, Рошани Чокши 
разполага с всичко това.

Ако не сте запознати с 
индийската митология – леле, 
тогава ви предстои истински 
празник! Мислехте, че Зевс, 
Арес и Аполон са малко диви? 
Изчакайте само да се срещнете 
с Урваши и Хануман. Мислехте, 
че Риптайд е готино оръжие? 
Вижте тогава великолепната 
колекция от божествени астри 
– боздугани, мечове, лъкове и 
мрежи, изплетени от светка-
вица. Има от всичко! И ще ви 
трябват. Мислехте, че Медуза 
е страшна? Но тя е нищо в 
сравнение с наги и ракши. Ару 
Шах, една устата и умна седмок-
ласничка от Атланта, е на път 
да се хвърли с главата напред 
насред цялата тази лудост, а 
нейното приключение ще накара 
пък вашите глави направо да 
експлодират – по най-добрия 
възможен начин.

Ако вече познавате индий-
ската митология, значи ви пред-
стои най-забавната повторна 
среща с нея. Ще видите мнозина 
от любимците си – богове, де-
мони, чудовища, злодеи и герои. 
Ще се издигнете до небесата и 
ще се спуснете до Долния свят. 

отвежда далеч на север, 
чак в Лапландия. Там, в 
недрата на планината 
Корвантунтури, се 
намира работилницата 
на елфите. Те работят 
неуморно, за да могат 
всички послушни деца да 
получат своите подаръци 
в коледната утрин. А за 
непослушните малчугани 
плетат топли вълнени 
чорапи. 

Сред огромната купчина 
с писма до Дядо Коледа е 
и това на шестгодишния 
Боби. Той си пожелава дълъг, 
предълъг списък с подаръци. 
Но дали Боби е бил послу-

шен? И как Дядо Коледа узнава 
кои деца слушат, за да изпрати 
желаните подаръци? 

Юлия Спиридонова дава от-
говори на тези жизненоважни 

за малките читатели въпроси, 
като разкрива кои са тайните 
агенти на белобрадия старец. 
А това са всички птички, кои-
то остават да зимуват тук. 
Тя ни запознава с тях – кои са, 
как изглеждат, какво се случва 
на тайните им съвещания и 
как изпращат докладите си до 
Лапландия. 

„Боби и тайните агенти на 
Дядо Коледа” е съвременна ко-
ледна приказка – информатив-
на и богата на илюстрации, 
с прекрасни послания към ро-
дителите и децата – това че 
едно дете може да е немирник 
и пакостник, но с добро сърце, 
че децата имат нужда от вни-
мание и общуване и че Коледа 
е времето на вълшебствата, 
а няма по-голямо вълшебство 
от обичта в семейството и 
нуждата да правиш добри дела. 

Ару Шах е на път  
да взриви главите ви!

Но колкото и от тези митове 
вече да знаете, готов съм да се 
обзаложа на пакет страхотни 
бисквити, че все пак ще научи-
те нещо ново.

Усетихте ли вече, че се вълну-
вам да споделя тази книга с вас? 
Така е, наистина се вълнувам.

Тогава какво чакаме? Ару 
Шах се размотава в Музея на 
древното индийско изкуство и 

култура, където работи майка 
´. Есенната ваканция е започ-
нала и Ару е почти сигурна, че 
предстои един много скучен ден.

Обаче АДСКИ греши...”
Емотиконът, който ще 

използваме за финал, е сърце. 
Защото Рошани Чокши и 

Ару Шах го заслужават. 

♥

Ару Шах и краят  
на Времето
Рошани Чокши 
изд. “Изток-Запад”
336 стр., 18 лв.

Вълшебството на обичта

Боби и тайните агенти  
на Дядо Коледа
Юлия Спиридонова
изд. “Кръгозор”
37 стр., 15,00 лв.



ката, Ейприл заснема видео 
със своя приятел Анди, което 
качват заедно в Ютюб. На 
следващия ден Ейприл открива, 
че видеото се е превърнало в 
суперсензация, а животът ´ се 
преобръща напълно… Карлове 
се появяват в още десетки 

градове по света, но 
Ейприл е първата, 
която ги е заснела. 
Сега тя трябва да се 
справи с последствия-
та, които събитието 
оставя върху целия 
´ живот… докато се 
опитва да разбере не 
само какво са Карлове-
те, но и какво искат 
от хората.

Братът на автора, 
писателят Джон 
Грийн, споделя за рома-
на: „Първата ми мисъл, 
след като прочетох 
книгата на Ханк, беше: 
„Наистина вярвам, че 

хората могат да я 
четат и след 

100 години”. 
Толкова е 
добра!”.
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Да мислиш 
двайсети век
Тони Джъд
изд.: Колибри
брой стр.: 472
цена: 28.00

Какво би направил 
Ницше?
Маркъс Уикс
изд.: Книгомания
брой стр.: 192
цена: 19.90

Тялото помни
Бесел ван дер Колк
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 400
цена: 25.00

Когато има за какво  
да живееш
Виктор Франкъл
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 320
цена: 19.00

Гала-Дали
Кармен Доминго
изд.: Колибри
брой стр.: 368
цена: 20.00

Неща, които  
не би трябвало  
да знаете!
Михаил Морис
изд.: Дилок
брой стр.: 340
цена: 20.00

Космическа утроба. 
Засяването на 
планетата Земя
Чандра Уикрамасиндж, 
Робърт Бовал
изд.: Бард
брой стр.: 424
цена: 19.99

Откривателят на 
природата. Новият 
свят на Александър 
фон Хумболт
Андреа Улф
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 464
цена: 28.00

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Прибирайки се от работа 
около три сутринта, Ей-

прил Мей се натъква на гигант-
ска скулптура – триметрова 
статуя на робот трансформър 
в самурайска броня. Поразена 
от нейното излъчване и от 
майсторството на изработ-

Роман за тъмната 
страна на 
интернет славата

Абсолютно  
забележителна история

Ханк Грийн
изд. “Анишър”

368 стр., 19,90 лв.

„Спартанските деца никога 
не трябва да се страху-

ват от тъмното, от студа 
или от неизвестното” – зана-
режда един глас от погребаните 
дълбоко в съзнанието ´ спомени. 
Неговият глас. 

Наричаха я мистиос – наем-
ничката. И тя щеше да вземе 
каквото ´ се полага на всяка цена.

Касандра е отгледана с един-
ствената цел да стане жестока 
и безсърдечна. Идеалното 
спартанско дете, предопреде-
лено за величие. Когато ужасна 
трагедия я запраща на непозната 
територия, тя решава да стане 
наемник, далеч от ограничения-
та на Спарта.

В изгнание, осъдена на смърт 
от семейството си, тя се впус-

ка в едно епично пътешествие, 
за да стане легендарен герой и да 
разкрие истината за загадъчния 
си произход.

Нелоялни съюзници, могъщи 
врагове и мрежи от заговори ще 
застанат на пътя на Касандра. 
За щастие спартанското ос-
трие е винаги в готовност.

От серията досега са издаде-
ни: „Ренесанс”, „Братството”, 
„Тайният кръстоносен поход”, 
„Прозрение”, „Възмездие”, 
„Черният флаг”, „Единство”, 
„Подземен свят” и „Произход. 
Пустинна клетва”.

Книгата съдържа и неочакван 
бонус – код, който отключва 
специално оръжие в играта.

Преводът е на Марин Загор-
чев.

Епично 
пътешествие

Орденът на асасините. 
Одисея
Гордън Дохърти
изд. “Ера”
328 стр., 15,99 лв.
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Пълния текст на интервюто вижте в лира.бг

ИНТЕРВЮ НА ЛЮДМИЛА ЕЛЕНКОВА

– Господин Стоянов, как 
стигна до вас шедьовърът на 
Маркес?

– Завърших испанска филоло-
гия в Хаванския университет, къ-
дето бях стипендиант от 1964 
г. до 1968 г. и малко преди да се 
прибера, от Мексико ми прати-
ха книгата като подарък. Така 
донесох у нас първата бройка 
на „Сто години самота” 
и тя се оказа шеметно 
преживяване за мен, 
макар че вече бях чел 
някои разкази от 
Маркес. Въпреки че 
идвах от Латинска 
Америка, където 
се вихреше новата 
испано-американска 
повествователност, 
включително неговият 
магически реализъм, разбрах, 
че това е много силна книга, 
която веднага ме плени.

– Имаше ли тя днешната 
си популярност по онова 
време?

– „Сто години самота” излезе 
през 1967 г. в Буенос Айрес и още 
не беше набрала скорост по све-
та, както стана впоследствие. 
У нас се появи четири години 
след първото издание на испан-
ски, през 1971 г., сравнително 
рано, за да се сдобие с популяр-
ност, но мнозина тук вече я бяха 
чели на руски. Това помогна да се 
правят съпоставки между нашия 
превод и руския, и общото 
мнение бе, че българският превод 
е по-добър. Казвам го не защото 
е мое дело, а защото българската 
преводаческа школа има силни 
постижения на различни езици 
и се преборва успешно с много 
трудни книги. Тя е и една от 
най-старите в света, достатъч-
но е да кажем, че съществува от 
855 г. и то воглаве със светите 

Преводачът на Маркес:  
С латиноамериканците имаме 
сходни усещания

съветското издание, ако думата 
„лайно”, да речем, е оставена 
там, и при нас ще остане. 

– Но нали самият Маркес 
е бил с леви убеждения, даже 
приятел на Фидел Кастро?

– Да, вярно е. Латиноамери-
канската интелигенция тогава 
беше, а и сега е с леви убеждения. 
Това е обяснимо, когато има 
много гладни хора, нормално е 
левичарството да процъфтява.

– Ще се съгласите ли с мен, 
че седем поколения в Макон-
до се преливат едни в други 
без конкретни позиции, без 
перспектива за живота, а 
самотата им идва от липсата 
на колективна памет?

– Правилно е вашето наблю-
дение. Хората, които Маркес 
тогава описва, са колебливи, 
несигурни, както впрочем и 
сега – ние не умеем да сме твърди 
в убежденията си. Ето ви 
елементарен пример – отваряш 
вестника днес и четеш: кафето 
е вредно! И събират от девет 
кладенеца вода, за да те убедят 
защо е вредно. Ти си казваш – 
брей, няма капка кафе да пия 
повече. Не след дълго на същото 
място публикуват изследване 
на отбор юнаци от еди-кой си 
университет, което доказва, че 
кафето е полезно. Не знаеш какво 
да правиш, какво да мислиш, и 
животът ти минава в такова 
люшкане, от една крайност в 
друга, както при героите в рома-
на на Маркес.

– Жив ли е магическият 
реализъм в съвременната 
литература, има ли бъдеще на 
фона на технологиите, които 

ускоряват възприятията ни?
– Въпросът ви е основателен. 

Ние вече чувстваме на плещи-
те си тежестта на новите 
технологии, които носят освен 
предимства и доста отрицател-
ни последици. Слава богу, хората 
сме различни, не можем да бъдем 
подведени под един знаменател 
и се надявам, че ще има възмож-
ност за такъв начин на писане. 
Не да се повтаря стил, утвърден 
от Маркес, Карпентиер, Рулфо 
и други латиноамерикански 
писатели, а просто да има нещо, 
което ги наподобява в добрия 
смисъл. Ето, Чехов е прекрасен, 
но да пишеш подобно на Чехов, 
значи да станеш негов подража-
тел. Затова трябва да се тър-
сят нови посоки и в тях да има 
място за магическия реализъм. 

– Какво имате предвид?
– Ще ви разкажа стара случка, 

макар и не пряко свързана със 
„Сто години самота”. Младият 
тогава поет Хосе Мартинес 
Матос дойде веднъж у дома, и 
аз, понеже исках да го спечеля да 
превежда „Време разделно”, му 
преведох устно сцената, когато 
един старец не иска да тури 
глава на дръвника и палачът – ун-
гарец, го кара да седне с обърнати 
длани на скута и му казва: „Брой 
бавно до десет”. Нашият брои 
и на „десет” главата му пада 
в ръцете. Като го прочетох, 
кубинецът подкочи и извика: 
„Абе, ти знаеш ли какво е това?” 
Не му казах, че отлично знам, не 
случайно съм избрал този пасаж. 
Латиноамериканците четяха 
„Време разделно” като магически 
реализъм. Както и Радичков...

Мнозина познават Румен Стоянов като преводач на Маркес, но зад 
гърба на професора от катедра  „Испанистика и португалистика“ на 
СУ стои дълга върволица преводи на световноизвестни латиноамери-
кански творци, дипломатически опит, академично признание заради 
работата му на два континента, няколко авторски книги, между 
които сборници с поезия, и най-важното – поколения студенти, имали 
шанса да черпят знание от този бездънен кладенец. С респект пос-
рещнахме Румен Стоянов в студиото на радио „Хеликон“, където той 
гостува по повод новото издание на „Сто години самота“.

братя Кирил и 
Методий, кои-

то превеждат 
Библията и папа 

Йоан Павел II ги про-
възгласи за духовни наставници 
на Европа. Това е огромен опит 
и е много задължаващо да бъдеш 
преводач в България.

– Сега излезе ново, пълно 
издание на „Сто години само-
та”. Наложи ли се още веднъж 
да четете книгата?

– Разбира се, четох я пак. 
По време на социализма тя 
претърпя три издания, но във 
всички имаше отстранени думи 
и изрази, за които се смяташе, 
че са еротични и „новият 
човек” у нас тогава не бива да 
ги вижда. Например „бардак” 
беше заменена с „публичен дом”. 
Смениха се трима редактори 
и едва третият подкрепи моя 
начин на превеждане. Обаче 
преди това, когато се опитах 
да обясня, че такива думи не са 
нищо ново за хората, камо ли 
опасно, с предишния редактор, 
който не знаеше испански, но 
пък беше преводач от френски, 
се разбрахме – добре, ще гледаме 
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Пътеводител  
в Библията -
Новият завет
Айзък Азимов
изд.: Дамян Яков
брой стр.: 616
цена: 28.00

Ретроградните 
планети
Хули Леонис
изд.: Апостроф
брой стр.: 248
цена: 11.99

Мисълта определя 
настроението
Денис Грийнбърбър; 
Кристин Падески
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 400
цена: 25.00

Аспектните модели  
в астрологията.
Холистичен метод за 
тълкуване на хороскопи
Бруно Хубер
изд.: Лира Принт
брой стр.: 328
цена: 18.00

Уки уки, Япония
Юлияна Антонова - 
Мурата
изд.: Together Academy
брой стр.: 208
цена: 14.99

Леонардо да Винчи
Уолтър Айзъксън
изд.: СофтПрес
брой стр.: 552
цена: 35.00

Димитър Бербатов -  
По моя начин
Димитър Бербатов
изд.: Сиела
брой стр.: 488
цена: 25.00

Богат татко, беден 
татко. Актуализиран  
за съвременния 
свят и с 9 нови 
обучителни раздела
Робърт Кийосаки
изд.: Анхира
брой стр.: 360
цена: 15.95

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

„Обичам те толкова, че не 
мога да спя. За да те оби-

чам подобаващо, трябваше да 
го премълчавам, мъничката ми. 
За да не се чувстваш закотвена. 
За да можеш днес да си тръгнеш, 
без да гледаш назад. Да опознаеш 
света, да срещнеш нови хора, да 
се запознаеш с други мъже. И ако 
намериш някого, който да те 
обича и разбира повече от мен, 
напусни ме, без да гледаш нито 
за миг назад. Отдай се на този 
мъж, без да мислиш за мен. Ако 
години по-късно, когато и да е, 
поискаш да се върнеш, защото 
решиш, че ще се чувстваш по-
сигурна с мен, аз ще бъда тук. И 
ще те чакам…” 

„Да обичаш като Артуро 
Кинер” е история за голяма-
та любов, за мълчаливата и 
всеотдайната любов, която се 
жертва за щастието на другия.

Роман за шест десетилетия 
от историята на Испания и на 
един канарски остров, където 
страстите са горещи, тайните 
са скрити сред мълва и слухове, 
а отмъщението се разплаща с 
кръв. 

„Да обичаш като Артуро 
Кинер” е блестящ дебют на 
Мигел де Леон. Още 15-годишен 
той копнее да стане писател, 
но едва на 59-годишна възраст 
осъществява мечтата си. 
„Исках моята първа история да 
е силна, поглъщаща и да поставя 
летвата си много високо”, 
споделя той. „Въпреки че не е 

исторически роман, се опитах 
да опиша достоверно тежките 
години на Гражданската вой-
ната и да предам духа на този 
период.” 

Де Леон създава колосално 
живописно платно, изтъкано 
от любовта между Артуро и 
Алехандра и от историята на 
жителите на селцето Тереро. 
Вълнуващ разказ за надеждата 
и свободата, за възмездието 
и прошката, за честта и за 
семейството… и за истинската 
любов.

Преводът е на Веселка 
Ненкова.

Елена Дмитриевна Дяко-
нова, известна на света 

с името Гала. Неустоимата 
рускиня, останала в аналите 
на сюрреализма като муза на 
трима бележити творци, 
притежаваща неоспоримата 
дарба да открива таланти и 
да ги подтиква да разцъфнат в 
пълния си блясък. Девойката, 
на която една циганка в Москва 
предсказва: „Няма да си ти, ще 
бъдеш винаги другият. Мъжете 
са лоши спътници за жените по-
бедителки… помни, единствено 
ти би могла да помогнеш на себе 
си, като направиш така, че те 
да побеждават чрез теб”. Гала не 
е просто извор на вдъхновение, 
импулс за съзидание и безмълвна 
сянка. Опиянена от свобода-
та и плътската наслада, от 

езотериката и парите, обичана 
до полуда от партньорите си 
и недолюбвана от обкръжение-
то им, тя неистово се бори 
да наложи своя облик и глас в 
мъжкия свят, в който ролята 
на жената се свързва най-вече със 
съпружеска вярност и всеотдай-
но майчинство. И го постига, 
защото е Гала и за нея силата на 
женствеността не означава да 
се облегне на мъжка ръка. А ге-
ният Салвадор Дали е нейното 
„най-сложно творение”, както 
сама го нарича.

Кармен Доминго рисува 
психологически достоверен 
портрет на един увековечен 
съюз, запечатан в неподражаеми 
картини с подписа Гала-Дали.

Преводът е на Маня Косто-
ва.

Всичко за 
любовта се прави 
мълчаливо

Да обичаш като Артуро Кинер
Мигел де Леон
изд. “Кръгозор”
480 стр., 19,90 лв.

Шедьовър  
от двама

Гала-Дали
Кармен Доминго
изд. “Колибри”
368 стр., 20 лв.
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работи. Има нещо в записване-
то на целите, което ви помага 
да си ги изясните и не работи, 
ако те си останат в ума ви. 
Освен това обаче има още едно 
парче от пъзела, което намирам 
за също толкова важно. 

Направете го лично
Предразположени сме 

естествено да се грижим първо 
за себе си, но често ни се налага 

да се борим за целите на 
други хора. Работода-
телят ви може да ви е 
поставил задача, която 
да не ви вълнува. Шансо-
вете са огромни просто 
да я бутнете в купа 
други ангажименти и да 
не ´ отдадете цялото 
си внимание. В подобна 
ситуация ви препоръчвам 
да разгледате отново цел-
та, докато не откриете 
за себе си достатъчно 
мотивираща причина да 
я постигнете. Можете 
ли да я свържете със 
собствените си амбиции 
или със семейството си? 

Външната мотивация 

Млад мъж се събужда в 
реанимацията без спомен 

за тежката катастрофа, от 
която е оцелял по чудо. Един-
ственото, което може да прави 
– обездвижен в шини – е да гледа 
болничния таван и с отегчение 
да слуша гласа на възрастния 
пациент на съседното легло. 
Съдбата трудно би събрала 
по-противоположни характе-
ри. Бъбривият оптимизъм на 
стареца се сблъсква с горчивия 
нихилизъм на младежа. Но това, 
което започва като почти 
банално говорене, колкото да 

мине времето, постепенно се 
разгръща в разказ за оцеляване 
и победа, за спасителния пояс 
на любовта и за победата на 
красотата над тъмнината.

Чуваме ли, когато слушаме? 
Виждаме ли, когато гледаме? 
Трябва ли животът да ни отне-
ме най-скъпото, за да ни срещне 
с най-важното? В свят, в който 
всеки е убеден, че е различен, има 
нещо, което изконно ни свързва 
един с друг. Жаждата.

„Жажда” е с твърди корици 
и с акварелни илюстрации от 
Дамян Дамянов.

С тази книга ви каня да 
преживеете най-значимите 

и най-важните дванайсет месеца 
от живота си.

По-голямата част от кари-
ерата ми премина в книгоизда-
телския бизнес; сега съм автор и 
съм ангажиран с новия си бизнес. 
Също така съм женен от 40 
години, имам пет дъщери и осем 
внука, така че винаги имам нещо 
за правене. Затова целите и 
продуктивността са толкова 
важни за мен. В работата си уча 
предприемачи как да си поста-
вят по-ясни и конкретни цели.

Нищо не ме вдъхновява 
повече от дълбокото чувство 
на увереност и задоволство, 
което се поражда, когато 
някой започне да осъществява 
амбиции отвъд собствените 
му граници. В крайна сметка си 
поставяме цели, за да израства-
ме и да преследваме щастието 
си. Истината, която съм 
открил за себе си, е, че най-
голямото удовлетворение се 
получава не от постижението, 
а от преследването му 
и развитието, което 
то изисква.

Много хора са пре-
минали през възходите 
и паденията на цели, 
поставени в миналото. 
Може би става въпрос за 
списъка ви с новогодишни 
обещания, от който сте се от-
казали на втората седмица, или 
желанието да се откажете от 
лош навик, от който все още 
не можете да се отърсите. Не 
ви ли се струва чудесна идеята 

Майкъл Хаят: Да си поставим цели 
за растеж и щастие

Разказ за оцеляване и победа
Жажда
Захари Карабашлиев
изд. “Сиела”
112 стр., 14 лв.

да си поставите цел, която да 
преследвате докрай?

Съществува невероятно 
лесна техника, която можете 
да използвате, за да повишите 
неимоверно шансовете си да 
постигнете желаното. Готови 
ли сте? Ето я.

Записвайте ги
Може и да сте го чували 

милиони пъти досега, но това 

не е достатъчна, имате нужда 
и от вътрешна, която да ви 
помогне да определите какви са 
залозите. Наричам това вашата 
ключова мотивация.

Докато работех по книгата 
си, бързах през цялото време. 
Бях на косъм да се откажа. Дори 
щях да възстановя аванса си на 
моя издател. Тогава обаче си въз-
върнах ключовата мотивация и 
преразгледах залозите. Замислих 
се какви щяха да са последиците, 
ако се предадях. Нямаше да мога 
да изведа кариерата си до след-
ващото ниво, нямаше да мога да 
помогна на хиляди хора с книга-
та си, а тя никога нямаше да се 
превърне в двигател на бъдещи 
успехи, както си я представях.

 Когато преосмислих ключо-
вата си мотивация, започнах 
отново да изграждам емоцио-
нална връзка с работата си. 
Вече не се влачех едва-едва към 
финала, а работех с удоволствие 
и желание.

Стъпки
1. Запишете целите си, за да 

си ги изясните и да се съсредо-
точите върху тях.

2. Когато целите не ви 
мотивират, потърсете лична 
причина да ги преследвате.

3. Преразгледайте ключовата 
си мотивация, какво искате да 
постигнете в по-глобален план и 
какви са залозите.

Резултатите, които ще 
постигнете 

Направете целите, които 
не ви вдъхновяват, лични, като 
преразгледате ключовата си 
мотивация и какви са залозите.

Твоята  
най-силна година

Майкъл Хаят
изд. “Intense”

272 стр., 18 лв.
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„Веселина Седларска пише открито, 
умно, точно. Лековито. 

Изправя ни пред огледа-
лото и ни подава 
ръка, за да ни преведе 
през всичко, което 
можем да видим в него 
и отвъд него, далеч и 
дълбоко, там, където 
ще се срещнем с душите 
си и ще се съберем от-
ново с тях. „Депресията 
ме обича” не е учебник по 
психология, макар че е в 
съгласие с това, което се 
знае от науките. Не е роман, 
макар че има красив поетичен 
език, ярки герои, остри ситуа-
ции. Не е публицистика, макар 
че поставя личното страдание, 
разболяване и излекуване в кон-
текста на живото съвременно 
българско общество. Тя е всичко 
това, но и нещо различно, нещо 
повече. Не е наръчник за самопомощ, 
но вярвам, че ще помогне на много хора.”

Мария Донева

Нещо различно

Депресията  
ме обича 

Веселина Седларска
изд. “Сиела”

212 стр., 14 лв.

Да натиснем 
Refresh
Сатя Надела,  
Грег Шоу, Джил 
Трейси Никълс
изд.: Хермес
брой стр.: 280
цена: 17.95

Решение за милиони
Робърт Ролих
изд.: AMG Publishing
брой стр.: 248
цена: 14.95

100 грешки във 
възпитанието, които 
лесно могат да 
бъдат избегнати
Олга Маховска
изд.: Гнездото
брой стр.: 248
цена: 14.95

Промени режима си, 
подобри здравето си
Д-р Сухас Кширсагар
изд.: Кръгозор
брой стр.: 272
цена: 18.00

Кучето. Ръководство  
за употреба
Д-р Дейвид Брънър  
и Сам Стал
изд.: Вакон
брой стр.: 220
цена: 17.99

Събрани приказки 
и разкази  Т.2
Ханс Кристиан 
Андерсен
изд.: Enthusiast
брой стр.: 424
цена: 28.00

Класически 
коледни истории
изд.: Ера
брой стр.: 320
цена: 25.00

Дванайсет дара  
за Дядо Коледа!
(твърда корица)
Маури Кунас
изд.: Дамян Яков
брой стр.: 40
цена: 14.00

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Открийте любими ястия и скрити 
съкровища сред стоте изпитани ре-

цепти, включени в изданието. Тук ще от-
криете пълнена с тиква прясна паста от 
Емилия-Романя, топящо се, кремообразно 
джелато с неустоим вкус на шамфъстък 
от Сицилия и невероятната, сгряваща 

душата ечемичена супа от Фриули.
Допълнено с разкази, подробни карти 

и пленяващи фотографии, това издание 
прекосява Италия от Алпите до брего-
вете на Лампедуза. С негова помощ ще 
се впуснете в едно вълшебно кулинарно 
приключение…

Пътешествие из 
регионалните кухни  
на Италия

Вкусът на Италия
National Geographic
изд. “Егмонт”
384 стр., 49,90 лв.

Добрите дни на Дъглас 
Граймс отдавна са отми-

нали.
Изгубил работата си 

като пилот по медицински 
причини, той работи на 
рецепцията в западнал хотел. 
Но късметът му се обръща, 
когато случайно открива 
един труп... и сто хиляди 
долара в брой.

Парите дават шанс на 
Дъглас да промени живота си. 
В Европа той среща Майлс 
Фабиан – елегатен и ерудиран 
измамник. Фабиан го наема 
за последната си лудория: да 
ограбва мързеливи богаташи. 
Но забавлението внезапно 
свършва. Защото всичко на 
този свят се връща.

Измамното лесно

Нощна работа
Ъруин Шоу
изд. “Бард”
400 стр., 16,99 лв.

Винс Кийнан:

Измамно безгрижна книга, пълна с лесен секс и 
още по-лесни пари. Тази очевидна лекота прави 
цинизма още по-смразяващ...” 
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Димитър Бербатов: „В 
тази книга има върхове 

и падения, успехи и разоча-
рования. Всичко, което ще 
прочетеш, написах с желание 
да споделя с теб пътя си от 
малките асфалтови игрища до 
големите световни стадиони. 
Вижданията си за футбола, но 
и за живота. Мнението си по 
различни теми и отговорите 
на доста въпроси. Срещите си 
с интересни хора, със световни 
звезди и гениални футболисти. 
Сблъсъците си на терена и из-
вън него. Всички препятствия, 
които прескочих, за да успея по 
начина, който познаваш! Моята 
история не е измислица, написа-

на е в съавторство с истинския 
живот, и както често става 
в него, някои от ситуациите 
нямат щастлив край! Но това 
е само на пръв поглед, защото 
трудностите всъщност са 
хубаво нещо – те те карат да се 
развиваш. Вярвам, че ще ти бъде 
интересно, защото животът 
понякога е по-абсурден и забавен 
и от най-голямата измислица. 
А дали книгата ще те научи на 
нещо и ще те вдъхнови, това 
вече зависи от теб самия.”

В съавторство с истинския живот

По моя начин
Димитър Бербатов

изд. “Сиела”
488 стр., 25 лв.

Сър Алекс Фъргюсън:

Понякога, 
когато вземаш 
решения като 

мениджър, можеш да 
допуснеш грешки. Именно 
такъв беше случаят, 
когато играхме финала 
в Шампионската лига с 
“Барселона” на “Уембли”... 
Все още виждам пред 
очите си разочарованието 
на лицето на Димитър. 
Това е нещо, за което аз 
винаги ще съжалявам - той 
заслужаваше своето място 
в отбора!” 

Животът на Ерика Блеър, 
успешен брокер от Ню 

Йорк, се преобръща напълно, 
когато по-малката ´ дъщеря, 
Кристен, загива във влакова 
катастрофа. След трагедията 
Ерика се разкъсва от вина, защо-
то не е закарала момичетата 
до колежа, а другата ´ дъщеря – 
Ани, вярва, че е станала грешка 
и че сестра ´ е все още жива. 
Самообвинението и отрица-
нието ги отчуждават една 
от друга и всяка остава сама в 
собственото си нещастие.

Скоро Ерика получава 

мистериозен, анонимен имейл: 
„Открий липсващото парче”. 
Тези думи я карат да се завърне 
на остров Макино, 
където е прекарала 
нерадостно детство. 
Но дали там Ерика ще 
открие пътя обратно 
към дъщерите си?

Да се помириш с миналото  
в името на бъдещето

Кевин Спейси е смятан за 
един от най-талантливите 

актьори сред своето поколение. 
Списание „Емпайър” го обявява 

за „Най-велик актьор на 90-те 
години”, а в допитване 

на „Филм Фор” през 
2001 г. е поставен на 
трето място при 

определянето на стоте 
най-добри филмови звезди 

на всички времена. Спейси е 

Енигматичният Кевин Спейси

Заветни думи
Лори Нелсън Шпилман

изд. “Анишър”
368 стр., 19,90 лв.

Кевин Спейси  
(Поглед отблизо) 
Робин Тамблин
изд. “Бард”
160 стр., 14,99 лв.

два пъти носител на „Оскар” и 
жъне не по-малко успехи на те-
атралната сцена, особено след 
назначаването му за художест-
вен ръководител на лондонския 
„Олд Вик” през 2003 г. Съще-
временно, подобно на най-попу-
лярния си екранен герой Кайзер 
Созе, продължава да е загадъчна 
и тайнствена фигура, ревниво 
пазеща личния си живот и чес-
то е лаконичен в интервюта-
та. „Поглед отблизо” – първата 
публикувана биография на Кевин 
Спейси – проследява корените и 
кариерата на този енигматичен 
мъж.

Преводът е на Ивайла 
Божанова.
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„Тази огромна, 
смела, гениална 
книга комбинира 
едно спиращо 
дъха приключение 
с безброй 
морални дилеми.“

The Guardian

Най-известният учен на пла-
нетата говори за науката, 

религията, политиката извън-
земните и… всичко останало! 
В продължение на десетилетия 
Ричард Докинс е сред най-смелите 
световни гласове в защита на 
разума и критичното мислене. 
„Наука в душата” събира четири-
десет и два знакови текста, кои-
то представят прямо неговите 
възгледи, разкриват дълбоката му 
ерудиция и неподражаемо чувство 
за хумор.

„Науката е както чудесна, 
така и необходима. Чудесна за 
душата – със своето съзерцание, 
да речем, на дълбините на Космоса 
или на времето от ръба на Гранд 
Каньон. Но също необходима за 
обществото, за нашето благосъ-
стояние, за краткосрочното и 
дългосрочното ни бъдеще.”

В бъдещето големи самоходни 
градове се борят помежду си 

и ловуват по-малките, за да си 
набавят суровини. След дълги-
те години, в които Лондон се е 
укривал, сега той отново излиза 
на лов. Минути след поглъща-
нето на ужасено малко градче, 
младият чирак Том спасява своя 
идол – главният историк Тадеус 
Валънтайн, от изненадващо на-
падение на обезобразена девойка.

Ново издание на епичната история 
преди филмовата премиера

Смъртоносни машини
Филип Рийв
изд. “Егмонт”
304 стр., 14,90 лв.

Александър и майка му са при-
нудени да избягат от Русия, за 
да оцелеят. На пристанището 
те са изправени пред избор, от 
който няма връщане назад – да 
се качат в контейнер или за 
Америка, или за Великобрита-
ния. Александър оставя избора 
на шанса и хвърля монета...

Само за един миг хвърля-
нето решава бъдещето на 
Александър. В хода на епична-
та история за участ и успех, 
обхващаща два континента и 
трийсет години, ние следваме 
неговите триумфи и падения, 
докато той се опитва като 
имигрант да завладее своя нов 
свят. С времето Александър 
започва да осъзнава къде е 
съдбата му и приема, че трябва 
да се изправи срещу миналото, 
което е оставил в Русия.

С един последен обрат, кой-
то ще шокира и най-запалените 
почитатели на автора, този 
роман е най-амбициозната и 
оригинална творба на Джефри 
Арчър от „Каин и Авел” насам.

Преводът е на Венцислав 
Божилов.

Завладяващ роман Защита на разума 
и критичното 
мислене

Ези печели
Джефри Арчър
изд. “Бард”
496 стр., 19,99 лв.

Началото – Ленинград, 
Русия, 1968 г. Александър 

Карпенко не е обикновено дете 
и от ранна възраст ясно се 
вижда, че му е писано да води 
сънародниците си. Но когато 
баща му бива убит от КГБ 
заради опълчване срещу режима, 

Наука в душата
проф. Ричард Докинс
изд. “Сиела”
372 стр., 17, 90 лв.

“Уки уки, Япония” е втора-
та книга на Юлияна Анто-

нова-Мурата след “Моши моши, 
Япония”, превърнала се в бест-
селър и спечелила сърцата на хи-

Отново в Япония

Уки уки, Япония
Юлияна Антонова - Мурата
изд. “Together Academy”
208 стр., 14,99 лв.

ляди хора по света. След “Моши 
моши, Япония” в значение на 
“Мога ли да Ви помогна? Имате 
ли от нещо нужда?” идва чув-
ството, когато човек подарява 
внимание и обич, когато дари 
другия с усмивка, че няма напре-
жение, страх, обсебеност... той 
ти се доверява и се “заразява” с 
твоето усещане. Приемете с 

вдъхновение новия интригуващ 
дневник на авторката с нови 
вълнуващи истории от Япония. 
Това е книга, която възпитава 
хуманност и далновидност у 
читателите, дисциплинира-
ност и добър стил на поведение. 
Изживейте още веднъж далечна 
и прекрасна Япония, заедно с 
Юлияна Антонова-Мурата.
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Аз съм българче
Иван Вазов
изд.: Пан
брой стр.: 80
цена: 12.90

Гумения Тарзан
Оле Лун Киркегор
изд.: Дамян Яков
брой стр.: 80
цена: 12.00

Светът на 
животните.
С мобилно 
приложение
Елизабет Кранфорд
изд.: Пан
брой стр.: 62
цена: 18.90

Светът на 
динозаврите.
С мобилно 
приложение
Маркъс Джонсън
изд.: Пан
брой стр.: 62
цена: 18.90

Шумът на върбите.
Луксозно издание
Кенет Греъм
изд.: Лабиринт
брой стр.: 64
цена: 19.90

Пакс
Сара Пенипакър
изд.: Лабиринт
брой стр.: 292
цена: 16.90

Лупо и Тумба Ч.2
Петя Кокудева, 
Ромина Беневенти
изд.: Жанет-45
брой стр.: 48
цена: 13.00

В лунната стая
Валери Петров
изд.: Колибри
брой стр.: 80
цена: 17.00

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Бизнесмен увеличава заплати 
срещу прочетена книга

КРАСИ ПРОДАНОВ

Както се казва, дай боже всекиму такъв начал-
ник… Само дето подозираме, че Евгений Черняк 

е един, пък и офисът му е далеч.
Първото е всъщност бизнесът му… Украинецът 

е начело на алкохолен холдинг, в чието портфолио е 
и известната на много пазари водка „Хортиця”.

Но книгите са в живота му отпреди водката. 
Докато служел в поделение в Одеса, роденият през 
1969-а Черняк открил един дотогава пренебрегван 
свят – светът на книгите. Така се пристрастил 
към тях в армията, че носи тая любов в себе си и 
до днес.

Книгата променя човека
Бизнесменът твърдо вярва в това и се опитва 

да прилага тази своя философия и на работното 
място. „По-високата култура – казва той в интер-
вю за „Форбс”, – спомага човек да е по-ефективен и в 
бизнеса, и на работното си място.” Забелязва и още 
нещо… Когато хората четат, микроклиматът във 
фирмата му е по-добър. Просто обсъждат сходни 
неща, живеят повече заедно, с една любов… А тя е, 
разбира се, книгите.

Прочетеното определя и заплатата
Черняк прилага странна форма на поощрение 

– поне на фона на колегите си в бизнеса. В случай, 
че някой от служителите му иска по-високо 
възнаграждение, му се налага да се яви на изпит. Но 
материята, върху която бива препитван, е някоя 
книга. Самото заглавие пък е от специалния списък 
на Шефа… Въпреки милионите си Черняк обича да се придвижва с метрото

На базата на онова, което е повлияло най-много на самия 
него, украинецът създава списък от трийсетина заглавия, 
за които смята, че е нужно всеки да прочете… Именно 
от тези книги зависи и заплатата на служителите му. В 
купчинката е например „Война и мир”, също „Майстора и 
Маргарита”, „Старецът и морето” и др.

Така че след работа вместо водка с приятели май валид-
но е друго – книга с приятели. Печели фирмата, печелиш и 
ти!

Пак според „Форбс” той притежава около 350 млн. долара, 
което обаче не му пречи да заяви пред украинската „Правда”: 
„Водя живот на беден човек. Днес се качих на метрото, но не за-
рази показност. Аз не съм политик, че да се показвам на избирате-
лите си. Когато ми е нужно такси, ползвам Uber. Нямам кабинет 
и секретар. Налага ли се да пътувам, сам си резервирам стая и 
самолетен билет.”

Новото предизвикателство пред Черняк е американският 
пазар. А може би и нови книги, които да му покажат каква е 
посоката този път.

ПРЕПОРЪЧАНО ОТ БОСА ОЩЕ ОТ ПРИНЦИПИТЕ НА ЧЕРНЯК
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Класически коледни истории
изд. “Ера” 
320 стр., 25 лв.

Най-прочутите  
коледни разкази
Когато снежинките навън отброяват 

оставащите минути до Коледа и арома-
тът на канелени сладки и какао се носи във 
въздуха, има ли по-сгряващо сърцето изживя-
ване от едно пътешествие из най-обичани-
те коледни истории на всички времена...

Големите имена в литературата карат 
магията на Коледа да оживява на страни-
ците. Всеки автор поднася с уникалния си 
стил човешки истории, изпълнени с добро-
та, топлина и написани толкова увлекател-
но, че няма как да не останете запленени от 
незабравимата атмосфера.

Насладете се на оригиналните тексто-
ве на класическите коледни разкази, част 
от тях излизат за първи път на български 

език, а останалите 
са с нов превод, 
направен специал-
но за това издание. 
Тази забележителна 
колекция ще стопли 
празника ви и ще 
ви накара да вярвате 
в чудеса, а усещането ще 
остане с вас дълго след като сте 
затворили последната страница.

„Мечок на име Мечидренки” от нова-
та поредица „Да четем заедно!” е за 

децата, които правят първите си стъпки 
в самостоятелното четене.

Макар за повечето възрастни четенето 
да е нещо съвсем естествено, за децата 
то е ново умение, чието усвояване, според 
специалистите, отнема между 2 и 4 години 
в зависимост от индивидуалните особе-
ности и обкръжението на детето. В края 
на първи клас всички деца знаят буквите 
и могат да ги свързват в думи и изречения, 
както и да изчитат кратки текстчета, 
но те все още не са усвоили четенето. 

Децата се чувстват като човек, който 
току-що е взел шофьорска книжка. Знае 
правилата за движение, разпознава 
знаците, знае как да сменя скоро-
стите и кой педал да натисне, 
но тъй като нищо от това 
още не е автоматизира-
но и няма достатъчно 
опит в реални ситу-
ации, шофирането 
го напряга и плаши. 
Ето защо повечето деца 
бързо се уморяват и лесно се 
разконцентрират и обезкуража-
ват, когато отворят книга.

„Мечок на име Мечидренки” е пред-
назначена тъкмо за тях.  Оформлението 
на страниците е направено с внимание 
към нуждите на децата, които правят 
първите си стъпки в самостоятелното 
четене. По-едрият шрифт и голямото 
междуредово разстояние ги улеснява при 
проследяването на текста и намалява на-
прежението им при преминаването от ред 
в ред. Избегнати са преносите на думи, а 
текстът по страниците е оформен така, 
че да е с добра читаемост. Историите са 
разделени на по-кратки части, за да може 
детето да се почувства уверено и по-лесно 
да проследява развитието на сюжета.

И тъй като илюстрациите в книгите 
за начинаещи читатели не са глезотия, а 
необходимост, защото подкрепят разби-
рането на текста и помагат на детето 
да си представи обстановката и героите, 

призрачно шумолкане в жилището на нова-
та си приятелка. Дали приятелите няма да 
станат трима?

Освен за мечока Мечидренки, начинаещи-
те читатели могат да прочетат в новата 
поредица „Да четем заедно” и за геройските 
приключения на принцеса Лила, за дракон-
чето и ужасно злия крал Шмит, както и за 
чудовищно здравото приятелство между 
чудовището Лазурина и момиченцето 
Розалина…

А ако децата все още не могат да 
четат, може да им почетете вие и заедно 
да се посмеете на забавните преживелици 
на героите.

Мечок на име  
Мечидренки

Щефани Шнайдер,  
Кай Шютлер

изд. “Фют”
56 стр., 6,99 лв.

а оттам – и да разбере за какво разказва 
книжката, в поредицата е обърнато 
сериозно внимание на картинките и на 
разположението им по страниците. Те 
онагледяват ключовите моменти от исто-
риите и са направени с чувство за хумор и 
намигване към децата, което със сигурност 
ще им допадне. 

Не по-малко забавен е и текстът. Един 
ден на вратата се звъни и пред Юлине 
застава необикновеният мечок Мечидрен-
ки. Юлине не може да си намери място от 
радост – най-после ще си има приятел! И 
то какъв! Мечидренки се нанася на тавана 
и скоро открива причината за странното 

Първи книги за 
самостоятелно четене






