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стара цена 

1000
лв.

400
лв.

Фитоника
Мерилин 
Дайъмънд, 
Д.Шнел 

стара цена 

1500
лв.

600
лв.

Французойките 
не пълнеят
Мирей Джулиано

стара цена 

2500
лв.

1000
лв.

Хранене според 
генотипа
Питър Д`Адамо

стара цена 

1200
лв.

480
лв.

Безграничната 
сила на ума
Лауро Тревизан

-60%

-60%

-60%

-60%
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На български език са издадени 6 книги от 
Шри Шри Рави Шанкар, както и три диска. 
Те могат да бъдат купени в книжарници 
„Хеликон” и от www.helikon

1200
лв. 1000

лв. 900
лв. 999

лв. 700
лв.

плащате малко 
получавате веднага Е-КНИГИ

www.helikon.bg

www.helikon.bg
Е-спИсаНИя

Електронните четци на  в Хеликон
PReSTigio PeR3172b 149лв. PReSTigio PeR3162

bn 249лв.

PReSTigio 
PeR5162 
349лв.

нови заглавия

Японски сказания:  
Момичето от паравана
Лафкадио Хърн
изд.: Пергамент Прес
224 страници
9.90 лв.

Буреносен фронт
Джим Бъчър
изд.: Колибри
272 страници
13.00 лв.

Орденът на 
асасините: 
Прозрение
Оливър Боудън
изд.: Ера
336 страници
12.99 лв.

Пътуването Кн.2 
от Легенда за 
пазителите
Катрин Ласки
изд.: Пергамент Прес
228 страници
9.90 лв.

Фенрир
М.Д.Лаклън
изд.: Бард
480 страници
15.99 лв.

Човекът, който 
обичаше Стивън Кинг
Бранимир Събев
изд.: Ибис
252 страници
11.90 лв.

Портата Рашомон/ 
Криминални истории 
от Древна Япония
Ингрид Паркър
изд.: Унискорп
400 страници
15.00 лв.

Сонети/ Кирил 
Кадийски
Кирил Кадийски
изд.: Захарий Стоянов
176 страници
12.00 лв.
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художествена литература нехудожествена литература
Шапка пълна с небе
тери Пратчет
вузев

Пътят на сълзите
хорхе Букай
хермес

Любов
елиф Шафак
егмонт България

Дневниците ни със 
Слава Севрюкова Кн.1
иво лозенски
The World

22 ноември 1963
стивън Кинг
Плеяда

Уроци по карма
светлана тилкова - алена
арос

Ден нула
дейвид Балдачи
обсидиан

География на 
блаженството
ерик уайнър
Фабер

Хрониките на Клифтън 
Т.2: Греховете на 
бащата
джефри арчър
Бард

Как да се разболяваме 
качествено
Мадлен алгафари
джуниър Партнърс 
еоод

Невидимото братство
Курт ауст
Персей

Човешката ДНК - 
антена към Вселената
робин Кели
Кръгозор

Отмъстена любов Кн.7: 
Братството на черния 
кинжал
дж. р. уорд
ибис

Монахът, който продаде 
своето Ферари
робин Шарма
екслибрис

Игрите на глада: 
Възпламеняване Кн.2
сюзан Колинс
екслибрис

Разговори с Бога. Един 
необикновен диалог 
нийл доналд уолш
хермес

Дамски вторници
Моника Пец
Enthusiast

Скритият дар
джериес авад
AMG Publishing

Роксолана
Павло Загребелни
емас

Отвори сърцето си: 
Будистки приказки за 
щастие
аджан Брам
хермес

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

ново остава нагоре надолу връща се

900
лв. 1495

лв.

1490
лв. 1400

лв.

2900
лв. 1970

лв.

1600
лв. 1800

лв.

1299
лв. 1600

лв.

1499
лв. 1200

лв.

1790
лв. 1000

лв.

1490
лв. 2495

лв.

1500
лв. 1000

лв.

1990
лв. 1499

лв.

ЛюДМИЛа ЕЛЕНКОВа 
хелиКон-България

достоен за уважение е 
имиджът, който тази жена 
спечелва в битката с времето. 
от самонадеяното признание  
“аз съм английският Чехов” 
до разглезената младост и 
драматична смърт, пътят й 
би изглеждал кратък от гледна 
точка на нечие крайно изострено 
чувство за морал. всъщност 
тя е ужасяващо отражение на 
живот в перманентно състоя-
ние на  война.

Кетлин Бийчъм  (истинското 
й име) е родена през 1888 г. в 
нова Зеландия в семейство на 
банкер. През хIх в. такава среда 
е щедра за един жаден за инте-
лектуални занимания.

дали отслабващото 
британско влияние в индия 
отприщва европейската треска 
по окултното е само един от 
възможните отговори. Факт е, 
че най -видните представители 
на предреволюционна русия на-
сочват вълна, представляваща 
странна смес от мистичните 
практики на изтока и непро-
ницаемата за Запада славянска 
душевност.

такъв капсулиран свят обита-
ва  Катрин Мансфийлд .той става 
ключ както за нейното твор-
чество, така и за зависимостта 
от масови психични “тенденции” 
на  цяло поколение творци.

теориите за човека машина и 
неговия спящ ум; ирационалното, 
тласкащо го от една крайност в 
друга; самоосъзнаването, убито  
в пасивно съзерцание – всичко 
това представляват разказите 
на Катрин Мансфийлд. 

К н иж аря т 
п ре п о р ъ ч в а

хроника на 
сломената 
гордост

Електронните четци на  в Хеликон



интервю
6



два Летен фестивал 
“Четящият човек”

Капка Касабова:

хеликон представя
7

И
От 6 до 9 август 2012 

книжарници „Хеликон” орга-
низират за първи път фестивал 
на четенето в Бургас. Защо?

Защото хората и гостите на 
Бургас - от цял свят, но най-мно-
го от България - имат нужда от 
своя фестивал, който няма да се 
втренчи единствено в тради-
ционното. Ще се върви по-скоро 
към необичайното, но...

... Акцентът ще е върху чете-
нето като удоволствие, като 
необходимост, като позабравен 
и любим филм, като връщане 
към природата, като обръщане 
към красотата и модерност-
та. Защото четящият човек 
е красив... и модерен (Георги 
Господинов). Книгите и автори-
те – не, че ще останат на заден 
план. Но ние дълбоко вярваме, че 
литературата е съавторство 
на читател – писател (Антон 
Дончев).

Освен всичко друго тази 
година книжарниците „Хеликон” 
навършват 20 години. Не е мал-
ко, особено когато става дума за 
книги, днес.

Бургаската община прегър-
на идеята за фестивала и в 
началото на август Морската 
градина, Морското казино, Лят-
ната сцена „Охлюва” и Летния 
театър стават територия на 
четенето и културата. 

Всичко ще започне на 6 ав-
густ вечерта. Тогава на сцената 
ще излязат „Атлас”, Валди 

Тотев и Диана. И това няма да 
е просто рокконцерт на едни 
от най-знаковите имена през 
последните години. А песни по 
стихове на известни български 
поети: Валери Петров, Павел 
Матев, Миряна Башева, Георги 
Константинов, Таньо Клисуров, 
Мишо Белчев, Захари Иванов, 
Волен Николаев, Сашо Петров, 
Митко Воев... Както и на 
Робърт Бърнс и Жак Превер, 
разбира се. 

Междувременно в Казино-
то, което вече е културен дом 
край морето, ще се откриват 
изложби: живопис на писателя 
Димитър Шумналиев, кари-
катури на писателя Христо 
Карастоянов, корици на книги 
на Дамян Дамянов. Специално за 
фестивала Кирил Прашков от 

Института за съвременно изку-
ство ще сътвори инсталацията 
„Поезия наоколо”.

„Охлюва” ще стане поле на 
поетичните двубои, орга-
низирани от Петьо Чухов. 
А вечерите са посветени на 
киното. Но – пак свързани с 
книгата. Българската национал-
на телевизия, която е основен 
медиен партньор на фестивала, 
ще покаже филми от кампания-
та „Голямото четене”. С Анри 
Кулев, Борис Христов и Светла 
Ганева ще се обсъди филма „За-
гадката Веда Словена” и това 
ще е морската му премиера. Ще 
се покажат и филми по големи 
литературни творби. 

Плажът и Градината също 
ще участват. Там ще има – нали 
е лято – увеселения и семейни 
четения. Ще оживеят и памет-
ниците на Петя Дубарова и 
Христо Фотев. А на входа на 
Градината ще ви очаква лятна-
та книжарница на „Хеликон”.

Не толкова като кон-
трапункт, а за дълбочина на 
познанието, в Казиното ще 
има творчески работилници за 
скоростно четене, за писане на 

ревю към книга, за sms поезията 
като съвременно хайку...

Върху знакови места и фасади 
в Бургас ще се появят стихове 
и те ще биват откривани като 
монументи; каквито всъщност 
са си.

Книжарниците „Хеликон” 
никога не забравят откъде са 
тръгнали и затова първата 
книжарница – в Бургас – ще е 
любезен домакин на Нощта на 
книжарниците. Там ще е преми-
ерата на новата стихосбирка 
на режисьора Бойко Богданов 
„Тридесет и пет мига любов” 
– с видеоинсталации и песни, 
изпълнени от автора. Това, раз-
бира се, няма да е всичко в тази 
Нощ. Защото книжарниците 
„Хеликон” никога не забравят и 
лауреатите на своята Награда, 
така че – очаквайте гости.

Фестивалът „Четящият 
човек” тази година ще се проведе 
за първи път, но ще има и втори 
и трети... За да стават повече 
Четящите човеци. Той много 
разчита на хората на Бургас и на 
техните гости край морето. Те, 
освен писателите, художници-
те, режисьорите, музикантите, 
актьорите, ще са големите учас-
тници във фестивала. Защото 
той е за вас. Елате и участвай-
те, четящи хора...



След успеха на двата романа 
на Джеймс Патерсън у нас 

– „Детективска агенция Private” 
и „P. S. Убийците”, това лято 
почитателите на криминал-
ни четива ще се насладят на 
истински заплетен сюжет,  
разгърнат в лондонските деко-
ри на Олимпиадата през 2012 г. 
Актуалността на книгата е 
несъмнена – в романа „Кървави 
игри”, написан в съавторство с 
Марк Съливан, спортният дух е 
основен в динамичния сюжет, в 
който е преплетена по изкусен 
начин и балканска връзка. 

Private - най-прочутата де-
тективска агенция в света, 

получава поръчка: да се погрижи 
за сигурността по време на 
Олимпийските игри в Лондон. 
Служителите на агенцията 
са най-умните, най-бързите и 
разполагат с най-напредналото 
технологично оборудване в 
целия свят и 400 от тях са 
прехвърлени в Лондон, за да 
защитят над 10 000 състеза-
тели…

До церемонията по откри-
ването остават броени часове, 
когато детективът от агенция 
Private Питър Найт е призован 
на сцената на безмилостно 
убийство. Убитият е високо-
поставен член на организацион-
ния комитет на лондонските 
игри. За Питър става е ясно, 
че това не е престъпление от 

страст, а е замислено и осъ-
ществено с прецизна точност. 

Следва една истинска кърва-
ва серия от зловещи убийства... 
Репортерката Карин Поуп 
получава писмо от човек, който 
нарича себе си Кронос и поема 
отговорност за убийствата. 
Обещава да възвърне древната 
слава на Олимпийските игри 
и да унищожи всички онези, 
които са ги покварили с лъжи, 
подкупност и алчност.  Питър 
се изправя срещу престъпен 
гений, който не ще се спре 

преди да провали Олимпиада-
та. Напрежението достига 
върхов момент, когато Кронос 
отвлича невръстните деца на 
детектива.

„Разказвач № 1 на Америка 
ни предлага опияняващ, изпълнен 
с действие трилър, който до-
вежда емоцията на читателя до 
най-висок връх”, пише за романа 
сп. „Форбс”. Най-новата книга 
на Джеймс Патерсън обещава 
да се нареди сред най-четените 
криминалета през това олим-
пийско лято.

ървавите олимпийски
 игри 

Нов трилър на Джеймс Патерсън

enthusiast представя
8

К

Кървави игри
Джеймс Патерсън 

и Марк Съливан 
изд. “Enthusiast”

372 стр., 15,00 лв.

Джеймс Патерсън е 
роден през 1947 г. в 

саЩ. През последните 
33 години е написал над 

70 романа, огромна част 
от които са междуна-

родни бестселъри. През 
последните няколко 

години продажбите на 
негови книги са повече 

от тези на стивън Кинг, 
Дан Браун и Джон Гришам 

взети заедно.

нови заглавия

Грешният квартал
Лора Лазар
изд.: Изток-Запад
328 страници
15.00 лв.

Игра на амок
Себастиан Фицек
изд.: Унискорп
284 страници
14.00 лв.

Фантом Кн.8 
от поредицата  
Дневниците на 
вампира
Л. Дж. Смит 
изд.: Ибис
348 страници
13.90 лв.

Невинни момичета
Анита Тарасевич
изд.: Хермес
128 страници
8.95 лв.

Неделна жена
Карло Фрутеро; Франко 
Лучентини
изд.: Колибри
424 страници
16.00 лв.

Момчетата от 
Бразилия
Айра Левин
изд.: Фама
240 страници
14.00 лв.

Решението “Арес”
Робърт Лъдлъм и Кайл 
Милс
изд.: Прозорец
350 страници
19.00 лв.

Момичето, което 
плуваше с делфини
Сабина Берман
изд.: Бард
286 страници
12.99 лв.





Писателят Сам Тайнън е брутално нападнат, а новият му 
трилър – изтрит от компютъра му. След това започват да се 

случват събития, които отразяват точно онези, описани в непу-
бликуваната му книга. Съкрушен от загубата на 18-месечния си труд, 
Сам изпада в депресия, а когато най-после е на път да я преодолее, 
установява, че приятелката му Лорена е 
свързана с нападателите, но скоро загива. 
Установява, че е в опасност. Във Фран-
ция Жан-Пиер Бурден, изследовател на 
пророчествата на Нострадамус, намира 
неоткрито пророчество и свързва тъл-
куването му с наскоро започналите атаки 
над най-значимите джамии в мюсюлман-
ския свят. Той подозира, че в него се крие 
ключът към събития, които ще доведат 
до глобална катастрофа. А в Лондон аген-
тът на МИ-5 Адел ал-Шафир се изправя 
пред нова терористична заплаха.

Възможно ли е новата книга на Сам да 
е ключът към тероризма? Сбъдва ли се 
пророчеството? Адел трябва да спечели 
доверието на Сам, но времето изтича. За 
всички тях.

Вълнуваща семейна сага, развиваща се на два континента – Африка 
и Америка, „Да срежеш камъка” е незабравимо пътуване в живо-

та на една забележителна личност, история за силата, любовта, 
интимността и красотата на това да лекуваш телата и душите, 
история за пациенти и лекари, за семей-
ството, за изгнаничеството и за дома.

Марион и Шива са близнаци, родени 
от тайната връзка на индийска монахиня 
и своенравен английски хирург. Майка им 
умира по време на раждането, а бащата ги 
изоставя. След години братята, очарова-
ни от медицината също като своя баща, 
стават лекари. Израстват в Етиопия, 
но скоро страстта им към една и съща 
жена става причина за сериозен конфликт 
.Марион заминава за САЩ, където намира 
утеха в работата. Но миналото го 
преследва и едва не го унищожава. И идва 
момент, в който той трябва да повери 
живота си на мъжете, на които вярва най-
малко  – на бащата, който го е изоставил, 
и на брата, който го е предал.

enthusiast представя
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Пророчеството

Да срежеш камъка
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450
лв. 450

лв.

Да срежеш камъка
Абрахам Вергезе
изд. “Enthusiast”

640 стр., 19,00 лв.

Пророчеството
Джон Килгалън

изд. “Апостроф”
396 стр., 11,99 лв.

нови заглавия

Стром Т.1: 
Колекционерът
Еманюел и Беноа дьо 
Сен Шама
изд.: Сиела
224 страници
12.00 лв.

Решението
Пени Винченци
изд.: Сиела
840 страници
20.00 лв.

Последното 
изкушение
Никос Казандзакис
изд.: Enthusiast
608 страници
19.00 лв.

Крадците на мрака
Ричард Дойч
изд.: Бард
542 страници
15.99 лв.

Петнайсетият камък
Нели Лишковска
изд.: Фама
128 страници
10.00 лв.

В Дворците на 
Слънцето
Брайън Д’ Амато
изд.: Бард
670 страници
21.99 лв.

Досието. Една лична 
история
Тимоти Гартън Аш
изд.: Фама
256 страници
14.00 лв.

Крака на костенурка
Николай Грозни
изд.: Сиела
374 страници
16.00 лв.
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мъжените не говорят 
за любов

Име: Алис Бакъл
Възраст: 45 години
Професия: преподавател по 
театрално изкуство
Семейно положение: омъжена за 
Уилям от 19 години и триста и 
няколко дни. 
Деца: Зои и Питър

Всекидневието на Алис е 
отегчителна поредица от 
вечно мрънкащи деца, семейни 
бюджети и трескави опити да 
се нареди на най-бързата опашка 
в магазина. Тя почти се е прими-
рила с петте килограма, които 
не може да свали, с това, че 

започва да прилича на майка си, 
и с факта, че явно е пристрас-
тена към „Фейсбук” и „Гугъл”. 
Най-тревожно е отчуждението, 
което е настъпило между нея 
и съпруга й. Но когато получа-
ва покана за анонимно онлайн 
изследване, наречено „Бракът 
през XXI век”, се включва с 
нетипичен за нея ентусиазъм. И 
животът й коренно се променя. 
Оказва се, че тайната може да 
бъде много силен афродизиак.

Оригинална и остроумна, 
трогателна и невероятно за-
бавна, „Омъжените не говорят 
за любов” е свежо приключе-

ние в света на съвременната 
жена. Неустоимо изкушение за 
почитателите на „Дневниците 
на Бриджит Джоунс” и „Скъпа, 
няма не мога”!

Срещата с Венсан е проме-
нила завинаги обикновения 

живот на Кейт. Защото той е 
ревенант. Неговата съдба е да 
жертва себе си отново и отно-
во, за да спасява невинни хора от 
смъртта. 

В най-романтичния град – Па-
риж, Кейт и Венсан са изправени 
пред неочаквани предизвикател-
ства. Венсан е готов за пореден 
път да принесе себе си в жертва, 
но последствията могат да 
бъдат фатални. Това принужда-
ва Кейт да се впусне в опасния 
свят на ревенантите сама, за да 
открие как да му помогне. И без 

да съзнава, тя поставя близките 
си в опасност.  

Кейт издирва пазителите 
на древната тайна, която ще 
направи възможна любовта й с 
Венсан. И би могла да помогне 
на ревенантите да заличат за-
винаги своите смъртни врагове 
– нума. 

Но докато двамата влюбени 
търсят ключа към тайната, 
нова заплаха, много по-опасна от 
нума, надвисва над тях. Кейт 
се озовава в центъра на древна 
и жестока война, но не като 
свидетел, а като цел...

В трилогията „Ревенант” 

Ейми Плъм успява да избяга от 
„оковите” на жанра и създава 
нови, изключително оригинални 
паранормални герои. Втората 
книга от поредицата, „Само-
жертвата” съчетава романтика 
и спиращо дъха приключение 
сред улиците на най-красивия 
град в света.

О

Ревенант 2: Саможертвата

Омъжените не говорят за любов
Мелъни Гидиън

изд. “Ера”
384 стр., 14,00 лв.

Ревенант 2: Саможертвата
Ейми Плъм
изд. “Ера”

272 стр., 10,90 лв.

нови заглавия

Mass effect: Възходът
Дрю Карпишин
изд.: Хермес
318 страници
11.95 лв.

Нашествие
Б.В.Ларсън
изд.: Бард
320 страници
13.99 лв.

Ранните случаи на 
Поаро
Агата Кристи
изд.: Ера
232 страници
8.99 лв.

Хроника на второто 
начало
Мануел де Педроло
изд.: Intense
176 страници
12.00 лв.

Божият гняв
Жозе Родригеш душ 
Сантуш
изд.: Хермес
448 страници
14.95 лв.

В очакване на 
варварите
Дж. М. Кутси
изд.: Жанет-45
236 страници
13.99 лв.

Карибска мистерия
Агата Кристи
изд.: Ера
208 страници
8.99 лв.

Диво създание
Джош Базел
изд.: Обсидиан
360 страници
15.00 лв.
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“Пътят на кралете”

Приветстваният за за-
вършването на сагата на 

Робърт Джордан „Колелото на 
времето” Брандън Сандерсън 
сега започва свой собствен 
голям цикъл, който е също тол-
кова амбициозен и увлекателен 
като проект.

Рошар е свят на скали и 
бури, които с невероятна мощ 
помитат каменистата земя, 
оформяйки среда и цивилиза-
ция. Животните се крият в 
черупки, дърветата прибират 
клоните си, а тревата се от-
тегля под лишената от почва 
повърхност. В този свят градо-
вете се строят само на места, 
осигуряващи спокойствие и 
укритие от нестихващите 
бури.

Изминали са столетия от 
падането на десетте свещени 
ордена, наречени Сияйните ри-
цари, но са останали техните 
тайнствени вълшебни мечове 
и вълшебни брони, които 
превръщат обикновените хора 
в почти непобедими бойци. 
За тях се водят и се печелят 
войни, а някои са готови да се 
разделят с цяло кралство, за да 
ги притежават.

Такава война бушува из разру-
шената област на име Пустите 
равнини. Тук Каладин, който 
от чирак-лечител се превръща в 

овият проект на СандерсънН
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Брандън СандерСън (36) е 
известен американски автор на 
фантастика. След смъртта на 

робърт джордан Сандерсън е из-
бран от Хариет Макдугъл – вдо-
вицата на джордан, да довърши 

последната книга от поредицата 
„Колелото на времето”. Хариет 

е била много впечатлена от 
трилогията “Мъглороден” 

на Брандън. 
Сандерсън се влюбва във фан-
тастиката, след като в осми 

клас прочита „драконовото 
проклятие” (Dragonsbane) от 

Барбара Хамбли, разказва той 
пред scifi.bg миналото лято. От 

този момент не изпуска нито 
една фентъзи книга, пристрас-

тява се и това променя живота 
му – става отличник в училище, 

а на 15 години започва да пише 
първата си творба. Казва, че 

харесва романи и документалис-
тика, „Клетниците” е една от 

най-любимите му книги и смята 
Виктор Юго за гений.

нови заглавия

Техника за 
емоционална свобода. 
Енциклопедия стъпка 
по стъпка
Гари Крейг
изд.: Хомо Футурус
184 страници
10.00 лв.

Принудителният труд в 
България (1941-1962).  
Спомени на свидетели
Ана Лулева; Евгения 
Троева; Петър Петров
изд.: АИ Проф.Марин 
Дринов
268 страници
14.00 лв.

Трудните хора
Андрю Фулър
изд.: Хермес
264 страници
11.95 лв.

Евреите
Стефан Ансел
изд.: Рива
408 страници
22.00 лв.

Секретен терор
Георгий Агабеков
изд.: Прозорец
240 страници
14.00 лв.

Общуването като път 
към успеха
Дейл Карнеги & As-
sociates
изд.: Колибри
152 страници
12.00 лв.

Социологията като 
наука
Реймон Будон
изд.: Изток-Запад
172 страници
10.00 лв.

Богините във всяка 
жена
Джийн Шинода Болън
изд.: Векста
376 страници
19.00 лв.

Месец, след като БГ 
групата на 2012 пусна на 
музикалния пазар новия си 
албум „Непознати улици 
2012”, вокалът и автор на 
всичките й песни – Мария 
Мутафчиева издава и книга 
с това име. Мери е събра-
ла в това издание своите 
ранни стихове и първите си 
текстове за песни. Илюстра-
циите и дизайнът са дело на 
Невена Ангелова – художник 
и преподавател в НХА.

Към книгата има и пода-
рък – CD „Непознати улици 
2012”. То включва 12 трака - 
презаписани версии на култо-
вите песни отпреди десет 
години, както и неиздава-
ните до момента „Опит за 
летене”, „Когато сън Земята 
заспи” и инструментал на 
най-големия хит на Мери 
Бойс Бенд „Непознати ули-
ци” – поместен и в учебника 
по музика за седми клас.

Мери споделя: „Текстът 
на една песен винаги е бил во-

дещото начало за мен. Това, 
че съм филолог по образова-
ние, разбира се, ми помага, но 
ме прави и много самокри-
тична... Никога преди не 
съм мислила, че ще издам сти-
хосбирка... Румяна Емануили-
ду (редактор и издател) пое 
инициативата и ме покани, а 
аз първоначално се почувст-
вах странно неподготвена 
за това... Но всеки от нас 
започва отнякъде... Когато 
си в публичното простран-
ство, хората знаят всичко 
за теб от момента, в който 
си влязъл в полезрението им. 
Книгата „Непознати улици“ 
открехва врата към време-
то преди да стана Мери. Тя 
е моето начало като автор. 
Албумът пък е изключително 
важен за Мери Бойс Бенд, за-
щото събира в едно първите 
авторски песни на групата! 
Сигурна съм, че за нашите 
почитатели ще е интересно 
да се срещнат със самите нас 
от друго време!”

Мери от “Мери 
Бойс Бенд” издава 
стихосбирка

Непознати улици 
+ CD към книгата

Мария Мутафчиева 
изд. ИК Знаци - Бургас

брой стр.: 68, цена: 18,00 лв.

П о  н от и



“Пътят на кралете”

овият проект на Сандерсън

копиеносец, за да брани малкия 
си брат, е взет в робство. В 
една безсмислена война, водена 
поотделно от десет армии 
срещу един враг, той се бори 
да спаси хората си и да проумее 
защо водачите смятат, че 
могат да ги пожертват.

Господарят Далинар Колин е 
командир на една от армиите. 

Подобно на своя брат - покой-
ния крал, той е запленен от 
древното писание „Пътят 
на кралете”. Разтревожен от 
завладяващите го видения от 
древността и от образите на 
Сияйните рицари, той започва 
да се съмнява в собствения си 
здрав разум.

Отвъд океана неопитна 

млада жена - Шалан, иска да се 
обучава при прочутата еретич-
ка и изтъкнат учен Ясна Колин 
- племенница на Далинар. Макар 
искрено да обича учението, под-
будите й далеч не са чистосър-
дечни. Тя планира дръзка кражба, 
а проучванията, които прави за 
Колин, насочват към тайните 
на Сияйните рицари и към 

същинската причина за войната 
из Пустите равнини.

Плод на повече от десет 
години планиране, писане и 
сътворяване на един нов свят, 
романът „Пътят на кралете” 
е само първото действие от 
Летописите на Светлината 
на бурята – един бъдещ дързък 
шедьовър.

нови заглавия

Приказна Древна 
Тракия
Димитър Попов
изд.: Изток-Запад
246 страници
13.00 лв.

Старогръцки митове и 
легенди Т.1
Петър Кърджилов
изд.: Изток-Запад
288 страници
16.00 лв.

Между два свята: 
Любов, лъжи и една 
песен
Красимир Аврамов
изд.: Майлс 
Продакшан
324 страници
13.00 лв.

Етикет за всеки ден 
и за бизнеса
Йордан Кожухаров
изд.: Труд
464 страници
14.99 лв.

Преизграждане
Брайън Трейси
изд.: Световна 
библиотека-София
190 страници
11.99 лв.

Мисленето
Даниъл Канеман
изд.: Изток-Запад
616 страници
33.00 лв.

Именник на 
българските князе /
ханове/
Стефан Чурешки
изд.: Сиела
192 страници
14.00 лв.

Теория на българския 
преход
Васил Проданов
изд.: Захарий Стоянов
760 страници
25.00 лв.

Пътят на кралете. 
Книга първа 

от поредицата 
Летописите на 
Светлината на 

Бурята
Брандън Сандерсън 

изд. Артлайн 
Студиос

брой стр.: 1022, 
цена: 35,00 лв.
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к
Древен род притежава стра-

ховито познание, способно 
да промени света и човешката 
раса, но решава да го използва за 
лична облага и за да властва над 
хората безпощадно. Тайна, коя-
то не би трябвало да е известна 
на друг, освен на Бог... Вечна мла-
дост и вечен живот – възможни 
ли са те или са само мит?  Мит, 
който съществува под различ-
ни форми в десетки различни 
култури и цивилизации...

Когато екип глациолози 
попада случайно на замразено 
тяло в ледник в Швейцарските 
Алпи, това за малко да бъде 
подминато от медиите като 
незначително събитие. Защото 
тялото е облечено в дрехи на 
пилот от Първата световна 
война и не е нещо чак толкова 

старо и интересно. До момен-
та, в който един от присъст-
ващите журналисти не се оказва 
безмилостен убиец, изпратен 
там с мисия –да открадне 
документите на този пилот и 
да заличи всички улики, в това 
число и всеки, който знае за 
тялото. 

И планът за малко да успее. 
След като всички журналисти 
и екипът учени са затворени в 
система от наводнени тунели 
и оставени да умрат от липса 
на кислород, всичко изглежда, че 
върви по план. 

Но има една непредвидена 
от тях величина – намиращият 
се наблизо Специален екип на 
НАПМД начело с Кърт Остин. 
Най-опасната мисия на Остин 
до момента...

Древни артефакти, криещи огромна първична и смърто-
носна сила.  Какво са те - пазители на света или инстру-

менти за неговото унищожение? С жестоко убийство в 
Лондон започва да се разплита тайна, пазена строго над 2000 
години.

От десетилетия Пазители се грижат за Светините, 
крият ги и най-важното - държат ги разделени, далеч една от 
друга. Но някой започва да избива Пазителите по изключи-
телно брутален начин. Наближава мигът, в който 13-те 
светини ще бъдат събрани отново заедно. Нещо, което не 
се е случвало повече от две хилядолетия. И което не трябва 
да се случи, ако искаме светът да продължи да съществува 
такъв, какъвто го познаваме. Свят, управляван от хората. 

В предсмъртното си желание 
една от Пазителките убеждава 
напълно непознатата Сара Милър 
да отнесе Светинята, която е 
пазила, на нейния племенник Оуен. 
Докато Сара и Оуен издирват 
други оцелели Пазители, те раз-
криват и тайната, охранявана от 
тях. Мистерията хвърля Сара и 
Оуен в бясно преследване из Англия 
и Уелс. Те откриват, че мечът, 
който е у тях, е може би последно-
то препятствие между света на 
хората и неописуемия ужас.

„13-те светини” е началото на 
нова зашеметяваща и увлекателна 
сага, напрегната история за древ-
ната магия и модерното време от 
Майкъл Скот и Колет Фрийдман.

очаквайт
е

13-те светини

Изгубеният град

Изгубеният град
Клайв Къслър, Пол Кемперос

изд. “ProBook”
448 стр.,14,99лв.

13-те светини
Майкъл Скот и Колет 

Фрийдман 
изд. “ProBook”

448 стр., 15,99 лв.
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нови заглавия

Линчпин - Незаменим 
ли сте?
Сет Годин
изд.: Сиела
272 страници
16.00 лв.

Курс по творческо 
писане. Стъпка по 
стъпка
Йосип Новакович
изд.: Сиела
300 страници
12.00 лв.

Актуални моменти 
при възлагане 
на обществените 
поръчки
Поля Огнянова
изд.: Сиела
300 страници
18.00 лв.

Брилянтните екипи
Дъглас Милър
изд.: Амат-Ах
196 страници
16.40 лв.

Строителство на 
автомобилни пътища
Николай Михайлов
изд.: 
448 страници
17.00 лв.

Стратегическата 
визия. Америка и 
кризата на глобалната 
сила
Збигнев Бжежински
изд.: Обсидиан
288 страници
16.00 лв.

Великите тенори на 
България
Марин Бончев
изд.: Enthusiast
208 страници
12.00 лв.

В крак с онлайн 
маркетинга
Джон Рийд
изд.: Анхира
274 страници
13.00 лв.

2895
лв.3295

лв.4695
лв.

5095
лв. 4695

лв.

NEWLINE
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Помните ли филма „Прилож-
на магия” със Сандра Бълок 

и Никол Кидман? Суперуспеш-
ният филм е екранизация на още 
по-успешния едноименен роман 
на Алис Хофман, автор на много 
творби за възрастни и деца. 
Родената през 1952 г. Хофман е 
призната за кралицата на маги-
ческия реализъм в американската 
литература. Изумително е, че 
толкова успешен и качествен 
автор досега е бил непознат на 
българските читатели. Про-
пускът обаче ще бъде наваксан, 
защото на пазара у нас излиза 
една от емблематичните книги 
на Хофман – „Ледената крали-
ца”, а до края на годината ще 
се появи и най-новият й роман 
- бестселърът „Пазителките на 
гълъбиците”.  

Преди „Ледената кралица” 
Хофман има издадени 18 романа, 
два сборника с разкази и осем 
книги за деца и тийнейджъри. 

Романът й Here on Earth – осъ-
временена  версия на шедьовъра 
на Емили Бронте „Брулени 
хълмове”, е избор на „Книжният 
клуб на Опра”. Романът й At 
Risk, в който е описана съдбата 
на семейство, борещо се със 
СПИН, е включен в списъците 
със задължителна литература 
на множество университети, 
колежи и гимназии. 

„Книгите може би са 
единствената истинска магия” 
- това е цитатът, който 
най-добре описва Хофман и ней-
ните текстове. Магията във 
всичките й романи са чудесата, 
които обикновено пропускаме 
във всекидневието си. Не ги 
виждаме, защото често сме под 
заклинание, което сами сме си 
направили, твърди авторката. 
Стилът й е наситен с метафо-
ри и същевременно лаконичен и 
изчистен, а й е нарицателно за 
добра проза.

вездният романЗЕзикът на 
уважението

Основана на принципите на 
ненасилствената кому-

никация на Маршал Розенберг, 
книгата „Езикът на уважение-
то” от Сура Харт и Виктория 
Киндъл Ходсън разбива рамката 
на традиционните отношения 
родители – деца и премахва 
бариерите между тях. С нея 
става възможен нов тип общу-
ване, при който се избягват раз-
рушителният език и навиците, 
които пречат на родителите и 
децата да постигнат разбира-
телство.

Понякога родителите 
смятат, че трябва само да 
поправят лошото поведение 
на децата си. Направете нещо 
повече – отключете  пълния 
си родителски потенциал. Из-
ползвайте този наръчник, за да 
прекрачите отвъд традицион-
ните методи на възпитание и 
да създадете среда, основана на 
взаимно уважение, емоционална 
сигурност и позитивно общу-
ване. „Езикът на уважението” 
предлага 7 прости ключа. 

Езикът на уважението
Сура Харт; Виктория Киндъл Ходсън 

изд. “Кръгозор”
232 стр., 12,00 лв.

Ледената кралица
Алис Хофман

изд. “Кръгозор”
176 стр., 12,00 лв.

„Има само едно определение за 
този роман – звезден... Хофман 
ни напомня колко е малко раз-
стоянието между магията и 
делника ни.” 

People

„Алис Хофман прави заклинани-
ето си върху вас. С омайваща-
та си дарба на разказвач една 
от най-добрите съвременни 
американски авторки ни раз-
крива истините, спотаени в 
най-мрачните дълбини на чо-
вешкото сърце. Магията на Хо-
фман не е претенциозна, нито 
фалшива. Тя е безстрашна.” 

Miami Herald

Снежна вечер. Осемгодишно момиченце в пристъп на гняв си пожелава нещо 
лошо, което се сбъдва и съсипва живота му. 

Момичето пораства с парченце лед, забито в сърцето му. Един ден, вече 
зряла жена, докато стои до прозореца на кухнята си, е ударена от мълния. 
След удара вече не може да вижда червения цвят и винаги й е студено. Но 
мълнията разпалва искрите на ново начало – среща я с Лазарус Джоунс, също 
оцелял след гръмотевичен удар. 

„Предполагам, че написах този 
роман, за да покажа на хората как 
да се справят, как да оцелеят и да се 
преборят – дори и със самите себе си.

нови заглавия

Да ядеш животни
Джонатан Сафри Фоер
изд.: Изток-Запад
326 страници
18.00 лв.

Яж... и отслабвай
Рик Галъп
изд.: Бард
176 страници
10.99 лв.

Графични импресии
Джоузеф Уилям 
Търнър
изд.: Мария 
Арабаджиева
158 страници
38.90 лв.

Фитотерапия на 
онкологичните 
заболявания Т.1
Васил Канисков
изд.: Изток-Запад
360 страници
20.00 лв.

Немско-български 
фразеологичен речник
Здравка Александрова
изд.: Наука и изкуство
548 страници
19.00 лв.

Фрагменти от цялото
Христо Илиев
изд.: Леге Артис
358 страници
18.00 лв.

Игрите на властта: 
да правиш бизнес в 
България
Петър Клисаров
изд.: Изток-Запад
336 страници
17.00 лв.

Втора математическа 
читанка/ 4-5 клас
Веселин Златилов и др.
изд.: Труд
224 страници
6.99 лв.



стара цена 

1500
лв.

600
лв.

Променете 
думите, 
променете 
света
Джанет Смит 
Уорфилд

стара цена 

1600
лв.

640
лв.

Плодове и 
зеленчуци. 
Енциклопедия
Джон 
Хайнерман

стара цена 

1800
лв.

540
лв.

Книга на 
безпокойството
Фернанду Песоа

стара цена 

1400
лв.

560
лв.

Как да бъдем 
оптимисти
Мартин Селигман

1599
лв.

К н иж аря т 
п ре п о р ъ ч в а

огледалната 
жена на ерик-
еманюел Шмит 

Диана алексанДрова
хеликон-витоша

Ерик-Еманюел Шмит е от авто-
рите, които умеят да казват 
много с малко думи. С всеки ред 
той ни учи да се вглеждаме в 
красотата, за да я откриваме 
като безценно съкровище и 
на най-причудливи места, да 
преоткриваме различията или 
самотата, да се вслушваме в 
тъгата и неизказаностите. 

Новия му роман „Жената с 
огледалото” наистина е „нещо 
повече”. В него се изправяме пред  
един огледален калейдоскоп, къ-
дето всяко отражение ни намига 
многозначително. Поглеждайки 
през огледалото в загадката, 
съзираме като проблясък 
огледалната природа на жената и 
нейната дълбинна психология.

В романа са разгледани три 
отделни епохи, три различни, а 
всъщност „огледално еднакви” 
жени. И трите първоначално не 
подозират за огромната си сила 
и тяхно свещено право – въз-
можността да избират, кого или 
какво да отразяват; да избират 
„погледа”, посоката, а следова-
телно и пътя. Всяка една от тях 
така се е „разтворила” в света, 
така се е сляла с отражението 
му, че се е изгубила. И Ан, и Анна, 
и Ани виждат само умаления 
си образ и всичко извън тях, 
всичко, на което са се посвети-
ли, светът като цяло, изглежда 
уголемен до невероятност.

Иронията е, че тази, която 
е родена и призвана да бъде 
огледало, не може сама себе си 
да види – заета да носи и да се 
вглежда в чуждо огледало, ней-
ният образ винаги излиза някак 
раздвоен, като видян през две 
огледала. Може би именно затова 
истинската й същност заблес-
тява в тази огледална амалгама, 
каквато само драматург като 
Шмит може да забърка.

-60%

-60% -60%

-70%



130ı200 ÏÏ, 152 ÒÚ.,
„‡ÙË˜ÌË ËÎ˛ÒÚ‡ˆËË
÷ÂÌ‡ Á‡ ·ÓÈ 4.99 Î‚.

Àеонардона
Криминалните загадки

Тайнствените конници
œÂÁ 1462 „. ‚ ÒÚ‡ÌÌÓÔËÂÏÌËˆ‡Ú‡ 
Ì‡ ÒÂÎˆÂÚÓ ¬ËÌ˜Ë, ·ÎËÁÓ ‰Ó ‘ÎÓÂÌˆËˇ,
ÓÚÒˇ‰‡ ÒÚ‡ÌÂÌ Ï˙Ê. œË ÌÂ„Ó ˜ÂÒÚÓ
Á‡ÔÓ˜‚‡Ú ‰‡ Ë‰‚‡Ú Ú‡ÈÌÒÚ‚ÂÌË ÍÓÌÌËˆË.
— Í‡Í‚Ó ÎË ÒÂ Á‡ÌËÏ‡‚‡ ÌÂ‡Á„Ó‚Ó-
ÎË‚ËˇÚ ÌÂÔÓÁÌ‡Ú? Ã‡ÎÍËˇÚ ÀÂÓÌ‡‰Ó 
Ë ÔËˇÚÂÎˇÚ ÏÛ  ‡ÎÓ Ò‡ Â¯ÂÌË 
‰‡ ÛÁÌ‡ˇÚ Ì‡ ‚ÒˇÍ‡ ˆÂÌ‡.

Ãистериозното отвличане
ÀÂÓÌ‡‰Ó Ë ÌÂ„Ó‚ËˇÚ ÔËˇÚÂÎ  ‡ÎÓ 
Ò‡ ÓÚ‚ÎÂ˜ÂÌË ÓÚ Ï‡ÒÍË‡ÌË ·‡Ì‰ËÚË,
‰ÓÍ‡ÚÓ ÒË Ë„‡ˇÚ Í‡È ÒÂÎˆÂÚÓ.
¡‡Ì‰ËÚËÚÂ „Ë Á‡Ú‚‡ˇÚ ‚ Ú˙ÏÌ‡
ÔÂ˘Â‡. ÕÓ Ú‡Ï ‚Â˜Â ËÏ‡ Â‰ËÌ ÔÎÂÌÌËÍ ≠
ÀÛÍ‡, ÒËÌ Ì‡ ·Ó„‡Ú Ú˙„Ó‚Âˆ ÓÚ
‘ÎÓÂÌˆËˇ. ÕÂ˘‡Ú‡ ËÁ„ÎÂÊ‰‡Ú ˇÒÌË:
ÓÚ‚ÎË˜‡ÌÂ Á‡ ÓÚÍÛÔ! ÕÓ ‰‡ÎË Ì‡ËÒÚËÌ‡ 
Â Ú‡Í‡? 

Êíèãè, ñ êîèòî äåöàòà èçðàñòâàò!

www.fiut.bg

»Á‰‡ÚÂÎÒÚ‚Ó ì‘˛Úî



Днес беше денят на инспекцията. На всеки 
три месеца се повтаряше същото. Точно 

в единайсет часа сутринта на входната 
врата на апартамента на Карина се чукаше. 
Карина отваряше и в момента преди да вди-
гне поглед към това, което я очаква от дру-
гата страна, в съзнанието й като безшумен 
полъх преминаваше една картина, фантазия 
по-скоро. От другата страна на вратата 
стояха родителите й. Това обаче никога не се 
оказваше истина, тъй като беше невъзмож-
но. На входната врата винаги неизменно я 
очакваше непроницаемото лице на местния 
инспектор, който идваше да провери дали 
тя живее добре и дали успешно се грижи за 
себе си и сякаш между другото накрая да й 
каже, че родителите й са живи. 

И тази сутрин, точно за пети път от-
както се помнеше, Карина се подготвяше за 
посещението на инспектора. Това означава-
ше, че трябва да положи усилия да приведе 
апартамента си в що-годе приличен вид. 
Започна още предишната вечер, когато се оп-
ита да отстрани лекетата от блажна боя и 
доматена супа от килима в хола. Задачата се 
оказа почти невъзможна и всичко приключи 
по катастрофален начин - Карина  случайно  
изля върху килима цяла кофа с вода и веро, 
а те си проправиха път чак до трапезари-
ята. И понеже беше станало много късно, 
тя отложи оправянето на бъркотията за 
сутринта. 

След като избърса пода на трапезарията, 
Карина се зае с просмукания от вода килим. 
Вече беше почти единайсет и тя установи, 
че е много трудно да изсушиш дългокосмест 
персийски килим с ютия. Единственото, 
което постигна, бе да обгори една част близо 
до крака на дивана, но за щастие след като го 
премести малко наляво, успя да прикрие ще-
тите. Тъй като оставаше още малко време, 
Карина продължи опитите си със сешоар, но 
така или иначе на вратата скоро се позвъни 
и тя беше принудена да зареже всичко.

- Добър ден - поздрави равнодушно инспек-
торът.

Карина примигна объркано, докато се 
опитваше да се отърси от обичайното 
видение. Родителите й, които стоят и се 
усмихват на прага. 

- Здравейте - отвърна тя и бързо се на-
строи на тона, който възприемаше, когато 
трябваше да се занимава с големи хора.

Карина покани в апартамента инспек-
тора, сериозен мъж с очила на носа и косми 
по кокалчетата на пръстите. Тя го разведе 
навсякъде; стая по стая му показваше това, 
за което той бе дошъл: оправено легло, изми-
ти съдове, сапун на етажерката в банята и 
зеленчуци в хладилника. 

Ако трябва да бъдем честни, леглото й не 
бе от най-прилежно оправените, нито пък 
измитите съдове - подредени, сапунът беше 

чисто нов, тъй като Карина го вадеше само 
за инспекциите, а пък зеленчуците в хладил-
ника бяха само босилек, който май дори не 
е зеленчук, но затова пък беше в огромно 
количество. 

Босилекът привлече вниманието на 
инспектора. Той се наведе към отворения хла-
дилник и почти заби нос в зелените връзки 
от подправката.

- Какво правиш с него?
- Пазя го за зимата, защото го предпочи-

там пресен.
- Сигурна си, че не го сушиш и пушиш след 

това? - предположи инспекторът.
- Не знаех, че босилекът може да се пуши 

- учуди се Карина и искреността й го убеди, 
че в това огромно количество зеленина няма 
нищо съмнително. 

Скоро инспекторът приключи огледа 
си и се насочи отново към вратата, като 
същевременно издърпа кочан документи от 
джоба на шлифера си. Карина наблюдаваше 
как космите на дясната му ръка, с която 
попълваше разписката за премината инспек-
ция, танцуват, съживени от движението на 
ставите му. Щом свърши с писането, мъжът 
откъсна внимателно хартийката и я подаде 
на Карина с обичайните думи:

- Премина успешно - и след кратка пауза 
изрече за пети път в живота й - Родителите 
ти са още живи.

И после си тръгна.
Разбира се, той можеше да каже, че роди-

телите й са мъртви, но Карина знаеше, че 
не са. Чувстваше го силно и отчетливо у 
себе си и все пак не знаеше откъде идва тази 
увереност. Не знаеше също и защо всеки 
път, когато чуеше тези думи от когото й 
да е, я обземаше някакво особено чувство на 
недоволство, от което в главата й сякаш за-
почваха да бият огромни камбани. Източни-
кът на напрежението не бяха родителите й - 
напротив - тя ги обичаше с огромна, искрена 
любов, еднакво силна и сега, петнайсет месеца 
след като те бяха получили призовката си.

Благосклонната чума” е роман 
антиутопия, красива алего-

рия на идеята за силата на сво-
бодната воля и стремежа към 
истината. История за израст-
ването, за търсенето на собст-
вения път отвъд ограниченията 
на обществото и за връщането 
към корените ни тогава, когато 
сме намерили себе си.

В този свят всяко дете знае 
от малко, че един ден ще остане 
без родители. В този свят 
детето от малко е обучавано да 
се справя само с живота. В този 
свят детето един ден започва 
да живее самостоятелно... още 
докато е дете. Защото в един 
хубав ден родителите му полу-
чават призовка, че трябва да 
го напуснат и никога повече да 
не се връщат при него, а оттук 
нататък то може да разчита 
само на себе си и на закрилата на 
организация, наречена Испекто-
рата.

Това е светът на еманципи-
раните деца – едно от които е 
Карина.

манципираните деца
“Благосклонната чума”

AMG Publishing представя
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е
Росица КазаКова е ро-
дена през 1984 г. в софия 
и е дъщеря на художника 

Димитър Казаков - Нерон. 
През 2008 г. получава 

магистърска степен по 
специалност Хорово ди-

рижиране от НМа “Проф. 
Панчо владигеров” и скоро 
след това започва работа 

в БНР . в края на 2010 г.  
завършва  първия си роман 

“Благосклонната чума”, 
публикуван през 2012 г. от 

AMG Publishing.

Благосклонната 
чума

Росица Казакова 
изд. AMG Publishing

286 стр., 12,00лв.
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Защо Кадер и защо Абдола?
Когато исках да издам първа-

та си книга, не можех да напиша 
моето име на корицата, защото 
книгата беше срещу аятоласите. 
По това време двама мои друга-
ри бяха екзекутирани от режи-
ма. Името на единия беше Ка-
дер, другият се казваше Абдола. 
Поставих имената им едно до 
друго и сега аз съм Кадер Абдола.

Вашите книги известни ли са 
в Иран?

Хората знаят за тях, но ни-
кой не може да ги прочете, по-
неже преводът е забранен. Но 
някои хора четат английската 
версия.

Провали ли се мулти-култи 
моделът в Западна Европа 
според Вас?

Абсолютно не! Ако живеем 
заедно, ако културите живеят 
една до друга, има мултикултур-
но общество. В Европа през по-
следните 25 години са дошли 30 
милиона души от различни кул-

тури. Учат там, живеят там, 
влюбват се там и са създали 
нова култура – културата да жи-
вееш един до друг. Но популист-
ката партия казва: Вие трябва 
да сте същите като нас. Трябва 
напълно да приемете нашата 
култура. Ако не го направите, 
казват те, мултикултурният 
модел се е провалил.

Но това не е така! Той не се 
е провалил, той е по-силен от-
преди.

Всъщност обикновеният чо-
век при всички положения пе-
чели от това?

След 50 години ние ще имаме 

една силна Европа, която ще въ-
плъщава много различни култури

Предполагам познавате книга-
та на Тило Сарацин „Германия 
се самоубива”, която излезе в 
Германия, и отговора на тур-
ския студент, живеещ в Ав-
стрия, Инан Тюркмен „Ние 
идваме”? Какво мислите за 
тях?

Не мога да кажа точно за кни-
гите, но за понятието “ Ние ид-
ваме” – времената се промениха. 

Ние виждаме, че много култури – 
Иран, Афганистан, България … и 
кои ли не държави искат да оти-
дат в друга култура, да пробват 
нещо различно и хубавото нещо 
в цялата работа е, че никой не 
може да ги спре, а това е добре 
за всички.

Гюнтер Грас предизвика голе-
ми дискусии, критикувайки 
политиката на Израел. Каква 
е Вашата позиция по казуса 
Иран-Израел?

Много съм доволен, че той 
написа това така наречено сти-
хотворение. Това не е стихо-
творение – това е един силен и 
красив глас … Напълно съм съгла-
сен с него. Една война между Аме-
рика, Израел и Иран не би била 
добра за когото и да е. Надявам 
се, че ще намерят начин да раз-
говарят помежду си и да устано-
вят мир.

Интервюто взе Анна Стоянова
Пълният текст на www.lira.bg

ЛИТЕРАТУРНО-
РЕКЛАМНА 
АГЕНЦИЯ ЛИРА.БГ

www.lira.bgПулсът на литературния живот

Юлка:

Кадер Абдола: Противопоставям се на всякакъв вид радикализъм

За да пишеш за деца, трябва 
да си шарен и щур човек. 
Да виждаш света красив 
и цветен - така, както го 
виждат художниците.

ЛиРА представя
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нови заглавия

Тайната на малкия 
залив
Лорън Сейнт Джон
изд.: Фют
240 страници
6.99 лв.

По пътечките на 
дъгата: стихотворения,  
приказки, гатанки
Леда Милева
изд.: Пан
160 страници
4.90 лв.

Детективи с машина 
на времето Кн.16:  
Марко Поло и 
тайният заговор
Фабиан Ленк
изд.: Фют
144 страници
3.99 лв.

Малкият Никола и 
съседите
Госини & Семпе
изд.: Колибри
164 страници
9.00 лв.

Принцеса Лилифее и 
сърничката Рике
Моника Финстербуш
изд.: Фют
28 страници
14.90 лв.

Феите на цветята: 
Приказна книга за 
момичета
Фредерик Уорн
изд.: ИнфоДар
208 страници
24.90 лв.

Бамби
Феликс Залтен
изд.: Пан
190 страници
5.90 лв.

Ангел Каралийчев/ 
Светът на приказките
Ангел Каралийчев
изд.: Пан
80 страници
10.90 лв.
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нови заглавия

Затвори очи
Джон Вердън
изд.: СофтПрес
560 страници
17.00 лв.

Последно танго в 
Париж
Робърт Али
изд.: Intense
176 страници
12.00 лв.

Измамен чар
Елизабет Франк
изд.: Сиела
714 страници
18.00 лв.

Пастирът
Итън Крос
изд.: Хермес
352 страници
12.95 лв.

Вещицата
Филипа Грегъри
изд.: Еднорог
688 страници
19.90 лв.

Обслужвал съм 
английския крал
Бохумил Храбал
изд.: Колибри
236 страници
12.00 лв.

Хлебарка
Рауи Хадж
изд.: Жанет-45
264 страници
13.95 лв.

Всяка вечер в седем
Любомир Халачев
изд.: Хермес
144 страници
9.95 лв.

1. През 1912 г. в дома на Вапцарови 
гостува един от най-талантливите 
български поети, който се превръ-
ща в кумир за Никола. Кой е той?

а. Иван Вазов
б. Пенчо Славейков
в. Пейо Яворов 

2. През 1926г. младият Вапцаров 
отпечатва първата си творба в 
брой 11 на в.”Борба” - орган на Уче-
ническия неутрален въздържателен 
съюз. Какво е заглавието й?

а. „Към светли идеали!” 
б. “Кино”
в. “Ще бъда стар”

3. През 1935 г. във фабриката в 
Кочериново поетът се занимава 
с театрална дейност и режисира 
множество самодейни постановки. 
По това време пише единствената 
си пиеса. Коя е тя?

а. „Вълната, която бучи”
б. “Когато гръм удари, как ехото 

заглъхва”
в. “Зидари”

4. Къде се съхранява известната 
Сива тетрадка с произведенията на 

поета, част от които са включени 
в стихосбирката му “Моторни 
песни”?

а.  В музея “Н. Вапцаров” на ул. “А. 
Кънчев” №37 в София

б. В къщата-музей в Банско
в. Във Военно-морското училище 

във Варна

5. Кое стихотворение е използвано 
като улика в процеса срещу него 
заради участието му в Соболевата 
акция и обвинението в пропаганда в 
полза на СССР?

а. “Песен за човека”
б. “Вяра”
в. „Селска хроника”
 

6. През април 1942 г. в Дирекцията 
на полицията Вапцаров прави неус-
пешен опит за самоубийство. Преди 
това написва предсмъртните си 
послания: „Прощално” и първия 
вариант на „Борбата е безмилостно 
жестока...”. Кога дописва “Пред-
смъртно”?

а. По време на съдебния процес
б. оставя го недовършено
в. В 14 ч на 23 юли - няколко часа 

преди смъртта си

апцаров
70 години от 

смъртта на поета

ОТГОВОРИ НА ТЕСТА „ОРхАН ПАмук”
1. Орхан Памук е роден в Истанбул; 2. какво не е учил Памук? – теология; 3. В колежа, който е 
завършил Памук, са преподавали константин Стоилов, Иван Славейков и Стефан Панаретов. 
кое е това училище? – Робърт колеж; 4. През 2005 г. Памук е съден и негови книги са горени по 
митингите. Защо? – обявява се срещу ограничаването на свободата на словото в Турция; 5. През 
коя година Памук е удостоен с Нобелова награда? – 2006 г.; 6. миналата година Орхан Памук посети 
България. коя негова книга беше преведена на български по този повод? – „Други цветове”; 7. С 
паричната награда от Нобеловия комитет Памук направи: Музей на невинността; 8. коя книга е 
на Памук - „Истанбул”

В

Подарете 
ваучер!
Зарадвайте вашите познати книгомани – дай-
те им възможност всеки сам да се наслади на 
своя избор във всички книжарници на „Хели-
кон”! Ваучерите са различни – от  20, 30, 40, 50, 
60, 70, 80, 90,100,150 и 200 лв. С тях може да се 
пазарува и онлайн на адрес helikon.bg. 
Възползвайте се от отличната възможност, 
вместо ненужен предмет, да подарите на най-
близките си правото на избор и те лично да си 
подберат най-потребните им книги! 
Нека те решат с какво четиво да обновят енер-
гията на интелекта си, за да бъде удоволствие-
то им от четенето наистина празнично!
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1. Регулира съдържанието на вода в тялото
2. Поддържа здравословния pH баланс в клет-

ките, най-вече мозъчните
3. Регулира кръвната захар и намалява призна-

ците на стареене
4. Помага при генерирането на хидроелектри-

ческа енергия в тялото
5. Абсорбира частите от храната, които 

остават в чревния канал

6. Подпомага здравето на дихателните 
пътища

7. Подпомага здравето на синусите
8. Предпазва от мускулни схващания
9. Помага за по-добър сън
10. Увеличава либидото
11. Подпомага сърдечносъдовата система
12. Прави костите по-здрави
13. Комбинирана с вода, регулира кръвното 

налягане

„Хеликон” остава верен на себе 
си непрекъснато да обогатява 
своята биопрограма. Уникал-
ните готварски плочи от 
хималайска сол са вече достъпни 
в книжарниците на веригата. Те 
са изсечени от солните рудници 
на Хималаите, които са датира-
ни от 250 млн. години. Използ-
ването на готварските плочи 
от хималайска сол позволява 84 
минерала и микроелементи на 
природния продукт да бъдат ус-
воени още по-пълноценно. Всич-
ки световни гурме ресторанти 
използват и тази техника при 
приготвяне на ястия. Сега, след 
като „Хеликон” ги предлага, те 

вече не са екзотика, а още един 
път към воденето на здравосло-
вен начин на живот.

НАчиН НА ПРиложеНие
- Плочата се поставя в студена 
фурна, като постепенно се уве-
личава температурата през 50 
градуса, през интервал от 5/7 
минути, докато се достигне до 
максимума – 250 градуса. След 
това плочата се изважда внима-
телно и върху нея се аранжират 
продуктите, които ще бъдат 
изпечени. Може да бъде намазана 
леко със зехтин. При този на-
чин на готвене плочата задържа 
в себе си  температурата около 

30-40 минути.

- Плочата може предвари-
телно да бъде аранжирана с 
продуктите за готвене и да 
се постави във фурната при 
умерена температура.

- Плочата може да бъде 
поставена и върху котлон (елек-
трически или газов) и върху нея 
да бъдат подредени съответни-
те продукти.

Забележка: За да се избегне агресив-
ният солен вкус, не мариновайте 
продуктите предварително със 
сосове, съдържащи обикновената 
готварска сол. Хималайската сол 
ще проникне в месото и зеленчуци-
те толкова, колкото е необходимо 
за организма.

След като продуктите са 
изпечени и плочата е изстинала, 
се почиства с мека четка.  

Готварските плочи от 
хималайска сол са идеални за при-
готвянето на морски дарове, 
зеленчуци и меса.

13-те изумителни ползи от 
Хималайската кристална сол

bioпрограма

900
лв.

700гр 
Свещтник от 
хималайска 
сол

2500
лв.

Лампа от 
хималайска 

сол

420
лв.

250гр
Черна Хималайска 
кристална сол
Гурме класа

420
лв.

250гр
Черна Хималайска 
кристална сол
Едри кристали

250
лв.

250гр
Черна Хималайска 
кристална сол
Гурме класа

от 995
лв. - до 11995

лв.

250
лв.

250гр
Хималайска 
кристална сол
Едри кристали

Плочи за 
готвене от 
хималайска 

сол



След дълги дискусии и дори съдебни битки 
най-сладката билка в природата – стевия, 
вече легално е на пазара в България. Очак-
вано тя попадна в хитовата био листа на 
„Хеликон”, редом с розовата и черната хима-
лайска сол.

Като всяка билка, стевията има специ-
фичен вкус, различен от този на захарта. Тя 
е перфектният подсладител за чай, а освен 
това подлежи на термична обработка и 
става за готвене. Многобройни изследвания 
доказват, че стевиозидът, който се съдър-
жа в нея, е най-сладкият природен продукт 
на земята. Учените смятат, че има уникални 
лечебни и оздравяващи свойства.

За разлика от изкуствените подсладите-
ли, стевията замества захарта без ника-
къв риск за здравето. Богата е на сладки 
гликозиди, които участват в обмяната на 
веществата (но без съдържание на инсулин) 
и нормализират нивото на захарта в кръв-
та. Стевията съдържа витамини (А, С, от 
групата В), минерали (калий, цинк, желязо, 
калций, магнезий, селен), аминокиселини, 
пектин, фибри. Въпреки силната сладост 
(от 30 до 300 пъти по-сладка от захарта), в 
билката няма никакви калории. 

сладката тайна 
на индианците

695
лв.

50гр
Стевия
на листа

495
лв.

25гр
Стевия
на листа

595
лв.

50гр
Стевия
на прах

списание за модерно хранене
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и още:

 български ШЕФ-ГОТВАЧИ, 
  вдъхновени от морето

 над 30 РЕЦЕПТИ 
  от целия свят

 От къде идва БИОМЛЯКОТО

Опитайте Черно море 
в чинията си с
новото МЕНЮ 59!

23
здраве



Защо да купувате скъпо, като 
можете да го правите по-ев-
тино? Един от най-лесните начини да 
ползвате солидни отстъпки за книги е 
PromoChip. Лоялните клиенти на „Хеликон” 
отдавна не плащат коричната цена, а паза-
руват с намаление.

Всеки притежател на малкия чип, който 
може да бъде получен на всяка от касите 
на 16-те книжарници на „Хеликон” срещу 
изпращане на един SMS за моментално ак-
тивиране, има възможност да се възполз-
ва от намаленията във веригата, които 
стигат до 75%. 

Ще познаете книгите, които могат да 
се купят с PromoChip, по стикера върху 
тях. Гъвкавата ценова политика на „Хели-
кон” позволява с намаление да се продават 
дори бестселъри и новоизлезли 
топ издания. От изгодната 
им цена обаче могат да се 
възползват само прите-
жателите на чипа. 

Всеки абонирал се с 
PromoChip периодично 
получава SMS с актуал-
ните промоции в „Хели-
кон”. Отстъпките варират 
– за отделни книги, или 10% 
за най-скъпата книга от 
покупката. 

4стъпки, за да 
пазарувате евтино:

1Идете на касата на най-близката 
книжарница „Хеликон” и изберете 
своя чип под формата на ключодър-
жател или карта. Носете мобилния си 
телефон

2Книжарят ще Ви предостави 
Вашия чип и ще Ви даде указания 
да изпратите SMS на номер 1277 с 
текст helikon на стойност 1,20 лв. 
Това ще е единственото, което ще 
платите, за да станете член на клуба 
за отстъпки и промоции

3Ще получите кратко съобще-
ние на телефона си и инструкции за 
PromoChip. Вече сте регистриран

4Можете моментално да започнете 
да пазарувате с отстъпка

отстъпки

Повече информация 
на www.promochip.bg

от5%от5%
до75%до75%

добре дошли в клуба
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