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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 - Пикадили Парк 

бул. „приморски парк II“ № 482, 

тел. 02 4604073, varna@helikon.bg 

велико Търново 

ул. „васил левски“ № 17, 

тел: 02 4604070, v.tarnovo@helikon.bg 

гаБрово 

бул. „априлов“ № 40, мол габрово, 

ет. 2, тел. 02 460 4086, 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 

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 

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 - гранд ХоТел България 

бул „Цар освободител“ № 4 

тел: 02 4604063, bulgaria@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

шумен 

бул. „славянски“ № 88, 

тел: 02 4604072, shumen@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
всеки ден новите 
книги онлайн

helikon.bg
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в прощъпулниците, та да ги 
избегне в своя. Винаги съм знаел, 
че е по-добре да си затваряш 
устата и да си отваряш очите. 
Е, направил го е.

Историята, която Георги 
Савов ни разказва, е една от 
хилядите на млади българи, 
ударени с чука на демокрацията 
изневиделица, без предварител-
ни психологически увертюри 
и тичане на място за загрявка. 
Тя, ДЕМОКРАЦИЯТА, дойде 

и цапардоса всекиго различно. 
И точно от това различие 
навярно е дошъл творческият 
гъдел, подтикнал Савов да седне 
пред клавиатурата. Всички, или 
поне по-възрастните, видях-
ме начините и средствата, 
гърчовете и фликфлаците, чрез 
които някои, довчера наши 
спътници в раздрънкания об-
ществен транспорт, се озоваха 
в лъскавите превозни средства 
от частния. Ала и до ден 
днешен като че ли не се питаме 
достатъчно настойчиво: На 
каква цена стана това? С какво 
се разделяш, когато смениш 
колата и живота си? И нерядко 
не се ли озоваваш в оная, най-
бавната, пред която стократ-
но предпочиташ раздрънкания 
автобус от миналото? 

И може би най-важният 
въпрос: докъде човек е редно да 
стигне в името на любовта си?

„Бог и гадното копеле” е 
книга, която се чете бързо, 
но се осмисля постепенно. Тя 
е като кратък виц, на който 
се разхилваш, но който после 
те държи дълго време и те 
удивлява със своята простота 
и истинност. След прочита 

´ се сещаш не само за публично 
известните гадни копелета, 
но и за гадното копеле в себе 
си, довело до безчинствата на 
първите. Голямата подмяна в 
нашия живот бе възможна само 
благодарение на множеството 
малки подмени, които всеки 
от нас – явно или скришом, 
съзнателно или от глупост – 
позволи да се случат първо с 
него, а после, в по-голям мащаб, 
и с избраниците му. Как беше – 
пътят към ада е постлан…?

За тези добри намерения, 
за съвестта и за пропилените 
години живот са същинските 
терзания на Георги Савов. 
Умишлено не преразказвам сюже-
та, за да държи утре читателя 
така, както държа вчера мен. 
Но твърдя, че в този роман Бог 
не е само в отделените за него 
пасажи. Неговата сянка и взор 
са навсякъде в повествование-
то – невидимо, но неотменно. 
Не назидателно, а спасително. 
Защото и най-гадните копелета 
някога са били малки ангелчета, 
вкопчили се в ръката на майка 
си, докато са правели първите 
си несигурни крачки по тази 
хлъзгава земя.

Херман 
мелвил Издател

ЛиРА.БГ
e-mail: lira.bg@abv.bg,  
info@lira.bg, www.lira.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

Обикновено в тези редове не 
пиша за книги. Но сега ще 

го направя за една новоизлязла. 
Причината е проста – отдавна 
не бях попадал на автор, който, 
без да се прави на постмодер-
нист, изящен стилист или 
всезнайко, по най-баламския на-
чин ме накара да изчета романа 
му от първата до последната 
страница и да пожелая да очак-
вам продължението. Той сякаш 
съвсем лекичко ме бе хванал 
за пеша и ми бе казал: „Ела за 
малко да чуеш една обикновена 
история.” И аз го бях последвал, 
без да се дърпам.

Познавам автора, макар и 
под вънкашност съща, но под 
име друго, ала не съм допускал, че 
има дарбата на толкова увлека-
телен разказвач. При това още 
в писателския си дебют „Бог и 
гадното копеле”. Явно човекът 
дълго и мълчаливо се е готвил 
и много внимателно е наблюда-
вал какви грешки се допускат 

За гадните копелета в нас

Верният тон на 
хубавите книги
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Класации оКтомври  

ново остава нагоре надолу връща се

художествена литература

Три ябълки паднаха  
от небето
нарине абгарян
лабиринт

власт и съпротива
илия троянов
сиела

момичето от влака
паула хоукинс
Enthusiast

чудноватият дом
агата Кристи
ера

аз преди теб
джоджо мойс
хермес

Затворено ковчеже
софи хана
ера

дневник от  
панелните блокове
никола Крумов
пощенска кутия  
за приказки

след теб
джоджо мойс
хермес

апартаментът
даниел стийл
бард

мосю жан в преследване 
на щастието
томас монтасер
сиела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1390 
лв.

1000 
лв.

1595 
лв.

1699 
лв.

1390 
лв.

1399 
лв.

1495 
лв.

1199 
лв.

1500 
лв.

1590 
лв.

нехудожествена литература

размерът има значение 
[размерът на талията]
александра иванова
Millenium

изкуството на войната
сун дзъ
хеликон

самолечение  
с Пайда ладжин 
хончи Шао
КинезиологиЯ бг

икигай - тайните на япония 
за дълъг и щастлив живот
ектор гарсия (Кирай);  
Франсеск миралес,
гнездото

мерил стрийп  
(винаги тя)
майкъл Шулман
бард

Тетрадка за рецепти  
и спомени 
Катерина евро
Колибри

България под комунизъм 
нася Кралевска
рива

всесилната държава
лудвиг фон мизес
издателска къща маК 

илън мъск: PayPal, Tesla, 
spaceX и походът към 
невероятното бъдеще
ашли ванс
Кръгозор

докосване 
оура лов
бард

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

999 
лв.

595 
лв.

2000 
лв.

1290
лв

1999 
лв.

2500

1500 
лв.

1500 
лв.

2500

1699 
лв.

Нещата, които  
не бива да губим

в една утрин на 1845 г. 

младият изследовател и колек-

ционер елиът саксби се качва 

от ливърпулското пристанище 

на борда на кораба „аметист“. 

той има за задача да открие 

екземляри от голямата гагарка, 

известна още като „северен 

пингвин“. 

според  официалната версия 

през  1844 г. трима мъже убили 

двойка влюбени безкрили гагар-

ки (последните от този вид) и 

счупили яйцето, което едната 

от тях мътела. трофеите 

продали. 

историята, която разказва 

романът „Колекционерът на 

изгубени неща“ на джеръми 

пейдж започва от този момент 

нататък. след запой няколко 

богаташи се хващат на бас 

относно съществуването на 

птицата. за целта решават да 

наемат кораб и да изпратят 

специален човек, който да 

докаже, че тя е напълно унищо-

жена като биологичен вид. така 

саксби предприема пътешест-

вие до арктика, смятайки, че 

няма да открие нищо, но поне 

ще обогати познанията си за 

животните в най-северните 

райони на планетата. „Колек-

ционерът на изгубени неща“ 

е великолепно написан роман, 

който буквално ще потопи 

читателя в друг свят, в друго 

време, и ще го направи пряк 

свидетел на шокиращи събития 

и прекрасен арктически пейзаж, 

на безграничната човешка 

алчност и на жизненоважната 

човешка любов.

люБина йорданова,  
хелиКон русе

К н и ж а рЯ т 
препоръчва
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 Класации оКтомври

ново остава нагоре надолу връща се

елеКтронни Книги

момичето от влака
паула хоукинс
Enthusiast 

Програмиране за всички. 
scratch за начинаещи
галина момчева, зорница 
дженкова, теодора момчева
просвета

корените на омразата. 
моята истина за исляма
ориана Фалачи
сиела

излекувай тялото си
луиз хей
Кибеа

Тайните  
на старата вила
слава славчева
Фондация буквите

Тайните  
на старата вила 2
слава славчева
Фондация буквите

убийството на художника
луиз пени
Колибри

Баба праща поздрави  
и се извинява 
Фредрик бакман
сиела

архангелска целувка  
кн.2 от поредицата 
ловец на гилдията
налини синг
егмонт

на изток от Запада
мирослав пенков
сиела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1000 
лв.

1280
лв.

1300 
лв.

1499 
лв.

840
лв.

400 
лв.

500 
лв.

500 
лв.

1200 
лв.

900 
лв.

Да обичаш 
миналото си

„дъщерята на лечителя“ от 

ейми тан е история в история-

та. на пръв поглед сюжетът на 

книгата се движи около живота 

на рут. тя е писател в сянка на 

книги за самопомощ, живее с 

приятеля си и се грижи за двете 

му деца. в един момент обаче 

лулин, майката на рут превзема 

книгата. всичко започва, когато 

младата жена открива свитък, 

изписан от майка ù в годините 

преди алцхаймера да погълне 

разума ù. този свитък съдържа 

тайни, които завинаги ще 

променят възприятието на рут 

за семейството, любовта и 

прошката. 

ейми тан разказва по начин, 

който не ти позволява да 

оставиш книгата нито за 

миг. трудно ми е да определя 

кое ми хареса най-много – дали 

пълнокръвните герои, на които 

е трудно да не съчувстваш, 

дали великолепната, грабваща 

и толкова затрогваща история 

или пък китайските култура 

и фолклор, които витаят из 

страниците... тази книга те 

кара да откриеш много истини 

за себе си и отношенията меж-

ду членовете на семейството. 

тази книга е за това как човек 

се учи да приема и обича мина-

лото си, без значение колко са 

дълбоки белезите, с които го е 

белязало то. това е история за 

обичта към близките и вярата, 

че един ден те ще проумеят 

колко силно си ги обичал и колко 

много си се старал да поправиш 

грешките си, за да си достоен 

за любовта им.

мариеТа иванова, 
хелиКон русе

1500 
лв.

тийн Книги

Хари Потър и Прокълнато-
то дете  –  1 и 2 част
дж. К. роулинг,  
джон тифани, джак торн
егмонт

сирената
Кийра Кас
егмонт

1

10

1990 
лв.

1290
лв.

6 всичко, всичко
никола Юн
ибис

1290

soy luna/ аз съм луна. 
Приключението започва
егмонт

4

699 
лв.

домът на мис Перигрин 
за чудати деца
рансъм ригс
бард

5

2499 
лв.

2 изкуството да бъдеш 
мързелив 
емил Конрад
егмонт

1490 
лв.

3 малкият принц
антоан дьо  
сент екзюпери
софтпрес

499 
лв.

дневникът на един 
дръндьо: двама са 
малко, трима са много
джеф Кини
дуодизайн

7

1290 
лв.

чукът на Тор - кн.2 магнус 
чейс и Боговете на асгард
рик риърдън
егмонт

8

1990 
лв.

кажи ми три неща
джули бъксбаум
егмонт

9

1290 
лв.

К н и ж а рЯ т 
препоръчва
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Класации оКтомври  

българсКа художествена литература

власт и съпротива
илия троянов
сиела

дневник от  
панелните блокове
никола Крумов
пощенска кутия  
за приказки

камбаната
недялко славов
хермес

калуня-каля  
луксозно издание
георги божинов
хермес

един ден на  
Бойко методиевич
веселин порязов
е-press 

аз още броя дните
георги бърдаров
сиела

18% сиво  
(специално издание)
захари Карабашлиев
сиела

кан Тервел - кошмарът  
на Халифата
емил димитров
Фабер

Триумфът на кучките
венета райкова
Enthusiast 

възвишение
милен русков
жанет-45

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1590 
лв.

1400 
лв.

1600 
лв.

1500 
лв.

1300 
лв.

1400 
лв.

899

1995 
лв.

1495 
лв.

1000 
лв.

Да направиш книжарница на 
софийския площад „Славейков” си 
е живо предизвикателство. Нещо 
като да отвориш „Плод и зелен-
чук” на Женския пазар. 

От четвърт век насам площа-
дът, който навярно не всички зна-
ят на кого е кръстен – на бащата 
или на сина, седящи от бронз на 
пейката – е символ на свободната 
книга. Да, на свободната, защото 
ако в други сфери на живота ни 
може да имаме съмнения доколко 
се откъснаха от миналото, то за 
книгоиздаването това не важи. 
Още по-малко за книготърговията. 
Нека вдигне ръка този, който не е 
заничал из кашоните от банани в 
трескаво търсене на съкровище, 
липсващо на сергията. Или безсънен 
фен на печатното слово излъже, че 
не е грабвал оттук томче от лю-
бим автор, нашумял бестселър или 
омачкан екземпляр от почти древ-
на книга. И нека някой докаже, че е 
виждал другаде, на има-няма декар 
място, толкова чешити, събрани 
накуп. 

Спорът е излишен, площад „Сла-
вейков” е българската Мека на кни-
гата. На меката и на тази с твърди 
корици. На още неоткритата и на 
вече забравената. На любовната, 
криминалната, сериозната, полезна-
та и на да се чудиш защо издадена-
та. Но това е свободата – а има ли 
по-свободни по дух хора от тези, 
които не могат без книги?

И точно тук, малко в края, на 
кьоше, на ръка разстояние от бра-
датите, рошавите, бъбривите, 
посръбващите, с дрезгави гласове 
или с благи интелектуални барито-
ни жреци на печатното слово, на 
22 март 2012 година се появява мал-
ката, чиста, спретната и лъчезар-
на със своите сърцати момичета 
поредна книжарница на „Хеликон”. 
Дали им е било приятно на площад-
ните ветерани, когато актьори-

те от театрите по „Раковска” 
започнали лекичко да ги подмина-
ват, за да хлътнат в новоизлюпе-
ния оазис? Или да виждат вътре 
навалицата от досегашни техни 
ексклузивни клиенти, образувала се 
при появата на чакан книжен хит? 
Те си знаят. И май в началото бая 
са се дразнели – говори се, че гледали 
сърдито книжарките, подмятали 
едно-друго, дори им пращали злона-
мерени посетители. 

Ала знайно е, че книгите (и Шек-
спир) укротяват и най-опърнича-
вите. Отношението им започнало 
да се променя, закоравелите им от 
вятър и дъжд сърца омекнали от 
грейналите очи на момичетата, 
на лицата им се появили първите 
колегиални усмивки. За да се стигне 
до това, че от година-две дори им 
пращат свои клиенти. Да живее 
благородството!

На еднакво разстояние от 
другите софийски хеликонски кни-
жарници, в средата между тях, 
подобно на сърце, „Славейковата” 
свързва с невидими нишки „сестри-
те” си. Тук дейността кипи от 
отварянето сутрин до приключ-
ването вечер. Ако се случи минут-
ка без клиенти, а стоката е идеално 
подредена, момичетата направо из-
падат в паника, че са останали без 
работа.

Площта е малка, затова тук 
се предлагат най-актуалните и 
подбрани книги. Усмихнатите мо-
мичета, които могат да стопят 
и полярен лед, са Мария-Десислава, 
Евелин, Кая и Мариана. Достатъч-
но е да престъпите прага и някоя 
от тях веднага дотичва насреща 
ви. Отскоро тук управител е 
Йоана Георгиева, която работи 
на „Славейков” от самото ´ от-
варяне. Започнала като книжар без 
опит, тя овладява професията 
стъпка по стъпка и през 2014 годи-
на получава признанието „Най-до-

В сърцето на книжна София
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бър в Хеликон”. През 2015 година 
успешно издържа тежкия изпит 
за приза „Старши книжар”, кой-
то през 2016 година достойно за-
щитава. Затова е естествено ре-
шението тя да стане управител 
през август 2016 година, когато 
Светлана Димова поема управле-
нието на новата „Съборна”. Под 
ръководството на Светла през 
2014 година „Славейков” е удос-
тоена с честта да бъде призната 
за „Книжарница на годината”. 
Наградата е екскурзия в Белград, 
за която участвалите в нея и до 
днес въздишат. Предполагаме, че 
сега пък новите ´ колеги се то-
чат за награда и екскурзия. Поже-
лаваме им ги!

Светлана си спомня моменти 
от работата си на „Славейков”: 

„Всеки ден ни посещаваха лич-
ности, чиито имена и лица са ни 
добре познати – политици, жур-
налисти, актьори, певци и най-
вече писатели. Тук случайно се 
срещнаха бате Николай и синът 
на кака Мариана от детското 
предаване „Сладкарница Захарно 
петле”. Друг път влезе певецът 
Бисер Киров, който толкова ни 
хареса, че след няколко дни доведе 
и свои приятели. 

Заради местоположението 
сме имали неловки, но весели си-
туации. Една от тях: телефонът 
звъни и мъжки глас пита дали сер-
гията със стикерите е отворена. 
Отговарям му, че нямам предста-
ва за какво говори. Гласът разпале-
но продължава: „Онази, третата 
сергия, където се разменят разни 
стикери!” Спокойно му обясня-
вам, че работя в книжарницата 
на площада, но нямам възмож-
ност да 
изляза и 
да пог-
л е д н а 

дали сергията е отворена. Крат-
ко мълчание. Тъкмо реших, че 
разговорът е приключил, и чух: 
„Ама вие нали сте централата 
на книжния пазар...”

Йоана допълва картината:
„При нас е тесничко, но е мно-

го уютно. Работата е динамична 
и всичко се случва много бързо.
Често е пълно с клиенти и се 
опитваме да обслужим всички. 
Мнозина от тях са редовни по-
сетители, обичат да идват и да 
споделят кои книги са прочели и 
кои са им харесали. Наскоро кли-
ентка призна, че много ́  допадат 
ревютата и препоръките, кои-
то слагаме върху книгите и попи-
та може ли и тя да напише една 
за „Монахът, който продаде 
своето Ферари”, защото я вдъх-
новила. Молбата ´ искрено ни 
зарадва – щастливи сме, когато 
вдъхновяваме и предизвикваме 
внимание. Други пък гледали пре-
даване по телевизията, в което 
участвала нашата Мария-Десис-
лава и дойдоха специално за да се 
запознаят с нея и да си купят за-
главията, които тя препоръч-

ва. Често ни посещават Захари 
Карабашлиев, Михаил Вешим, Ка-
лин Терзийски, Деян Енев. Макар 
колегите ми да са отскоро, бързо 
свикнахме една с друга и вече сме 
сплотен екип. А книжарницата 
за нас е като втори дом.”

Нека сега излезем оттук, ми-
нем покрай сергиите на конку-
ренцията, продължим по „Граф 
Игнатиев”, пресечем на диагонал 
градинката при църквата „Све-
ти Седмочисленици” и видим 
какво става в книжарницата на 
ъгъла на „Шишман и „Венелин”. 
Тя е точно срещу входа на про-
чутото 7-мо СОУ – наследник на 
основаната през 1879 г. Първа со-
фийска девическа гимназия, която 
е първото средно девическо учи-
лище в България. През годините 
тук са учили Елисавета Багряна, 
Яна Язова, Дора Габе, Леда Миле-
ва, Блага Димитрова, Вера Му-
тафчиева. Какви шеги си прави 
животът – преди били отсреща 
по чиновете, днес са отсам по 
рафтовете.

Екипът тук е камерен, кни-
жарките са две – Даниела Петро-
ва и Вили Димитрова. За себе си 
Вили казва:

В „Хеликон Шишман” съм от 
3 г. Работата за мен е сбъдната 
мечта. Винаги съм искала да рабо-
тя на място, в което съществу-
ват хиляди други светове, които 
да споделям с хората. Книжарс-
твото е мисия, за която тър-
сиш и намираш съмишленици – в 
лицето на клиентите и с помощ-
та на колегите. Да живееш в све-
та на приказките е прекрасно. И 
въпреки че и най-хубавите при-
казки имат край, знаеш, че винаги 
можеш да започнеш нова. Не спи-
райте да пътешествате в света 
на книгите! И винаги ще бъдете 
богати!”

Навярно заради думи като 

тези Елена Бойчинова от сайта 
лира.бг, работила тук повече 
от година, определя Вили като 
„артистичният човек в екипа, 
актриса по призвание, което 
прави пазаруването в Хеликон 
Шишман незабравимо преживя-
ване.” А думите ´ за Даниела са: 
„Тя е от 4 години. Добротата 
и съвестността ´ в работата 
я откроиха още в първите дни. 
Интересът ´ към модата стран-
но контрастира с увлечението ´ 
към най-мрачните и кървави три-
лъри. Но е много добър продавач 
във всеки сектор. Усмивката ´ 
стопява и най-изнервените кли-
енти, което преди година ´ до-
несе и признанието „Най-добър в 
Хеликон”. 

„Понеже насреща е учили-
щето, отглеждаме си малки чи-
татели. Това прави работата 
много отговорна”, добавят кни-
жарките от Шишман. „Едно от 
първите „чеда” беше Мартин. 
Още бе в началния курс, когато за 
пръв път дойде няколко дни след 
откриването заедно с баща си. 
Голяма опашка на касата, много 
клиенти. Един дядо, малко опър-
пан, се нареди чинно на опашката 
и изчака поне 15 минути. Дойде 
на касата, стискайки два лева и 
каза: „Една бира!”. На книжарите 
им бе нужно доста време, за да му 
обяснят, че мястото вече не е 
кварталното кафене. Помогнаха 
и Мартин, и баща му. Родителят 
купи на детето книга за рисуване. 
До края на годината момчето бе 
най-редовният посетител. Хар-
чеше и последните си стотинки 
при нас. Семейството му живее 
наблизо и днес всички, дори и 
малкият Красимир, са редовни 
посетители и приятели на кни-
жарницата.

Група младежи пък във всяко 
междучасие идваха да питат дали 
не е дошла нова книга от „Днев-
никът на един Дръндьо”. И те 
пораснаха пред очите ни. Сега са 
фенове на Тери Пратчет и разни 
фентъзи поредици. За 3-4 години 
пораснаха при нас. Като едно се-
мейство сме с живущите наоко-
ло, учениците, работещите в ма-
газините и баровете. На улицата 
всички ни познават. Току доне-
сат загубени ключове с промочип 
ключодържател, за да издирим 
човека и да му ги върнем. ”

Сбогуваме се и с „Шишман”, 
но скоро пак ще дойдем за някое 
примамливо заглавие. А, и да не 
забравим – площад „Славейков” е 
кръстен на бащата. На пейката – 
този без шапката.

В сърцето на книжна София
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шери
Сидони Габриел 
Колет
изд.: Колибри
брой стр.: 160
цена: 16.00

Пазителят т. 1: 
орденът  
на жълтия флаг
Виктор Пелевин
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 202
цена: 14.00

Чудни земи
Сандро Веронези
изд.: Ера
брой стр.: 344
цена: 16.00

сребърният лебед
Елена Делбанко
изд.: Сиела
брой стр.: 232
цена: 12.90

Няма да получите 
омразата ми
Антоан Лейри
изд.: Сиела
брой стр.: 80
цена: 10.00

когато Марни  
беше там
Джоан Г. Робинсън
изд.: Артлайн 
Студиос
брой стр.: 232 
цена: 12.99

вечност
Алис Ферне
изд.: Колибри
брой стр.: 112
цена: 12.00

съжалявам,  
чакат ме
Анес Мартен-Люган
изд.: Ера
брой стр.: 376
цена: 15.99

Пъстър бележник от бележит писател

африкански бележник
Валери Петров
изд. “Вакон”
416 стр., 16.00 лв.

Вече е факт новото издание 
на книгата „Африкански 

бележник”, с която през 1965 г. 
Валери Петров оставя траен 
отпечатък в българската 
пътеписна традиция. 
Любимият разказвач на малки 
и големи ни понася още веднъж 
на магическото си килимче към 
тайнствените земи на Египет, 
Судан, Танганика, Занзибар и 
Уганда, разкривайки Черния 
континент в цялата му омайна 
пъстрота. За да бъде запазена 
безценната автентичност 
на книгата, текстът ´ е 
публикуван без редакторска 
намеса.

„Пресекли сме по залез 
невидимата българо-гръцка 
граница и вече е нощ, когато 
„Уранус” се снизява над Атина. 
Гледката е великолепна. 
Една пръсната нашироко 
пъстроцветна жарава – 
червена, жълта, синя, зелена, 
– чиито въглени и огънчета 
непрекъснато припламват, 
гаснат, текат, въртят 
се. Такова впечатление за 
внушителност на размерите 

сноват с багажите между 
всичко това; стълбите, 
маневриращи, за да превърнат 
в част от земята току-що 
кацналата част от небето; 
малките влекачи, които със 
смешна деловитост дърпат 
за опашките огромните 
безпомощни риби, за да 
ги откарат на преглед в 
хангарите; магическите 
имена: Кройдон, Орли, Бурже, 
Фридрихсхафен, Шереметьево, 
Фюмичино… Това са все неща, с 
които ние сме свикнали, но не 
съвсем, сякаш човечеството е 
измислило нещо, но самµ още се 
бои от него.

От Атина нататък 
пътникът пресича 
Средиземно море в пълен 
мрак, а климатичната 
инсталация на самолета не му 
позволява да усети външните 
температурни промени. 
Едва когато кацаме в Кайро 
и аз стъпвам на пистата, в 
тъмното сред разноцветните 
сигнални огньове на летището 
ме лъхва горещият африкански 
дъх...”

и модерен дъх прави и самата 
аерогара, блестяща от никел и 
флуоресцентни светлини. При 
все че съм пътувал доста, аз се 
усещам малко уплашен – вече 
съм се откъснал от родината, 
а тъй дълъг път ме чака! – и 

когато високоговорителят 
съобщава, че нейде е намерена 
кинокамера, аз веднага решавам, 
че става дума непременно за 
моята чешка камера, която 
бях оставил в багажното 
отделение на самолета, далеч 
от мястото си. Камерата 
се оказва, разбира се, друга, но 
чувството за несигурност не 
ме напуска.

Мисля, че изобщо всички 
големи аерогари добиват 
нощем някаква „космическа” 
атмосфера, някакво плашещо 
очарование, напомнящо 
научната фантастика. Белият 
алуминий на самолетните 
корпуси, осветен от 
прожекторите; шпалирите 
от червени светлинни по 
пистите, оформени, като 
пчелни пити, от бетонни 
шестоъгълници; привидното 
суетене на механици и 
чиновници; стадата от 
пътници, които сякаш под лека 
хипноза бързат след тракащата 
с токчетата си стюардеса към 
своя „ТУ” или „Констелейшън”; 
електрокарите, които ловко 

Време е да си дадем сметка, че в интернет 
човек е в опасност, също както в някой 

квартал с лоша слава през нощта. Александър 
Ненов – някогашен хакер и настоящ 
интернет предприемач, автор на книгите 
„На 1 клик разстояние” и „Как да печелим от 
интернет” – знае по-добре от всеки какво е 
нужно да правите (или да не правите), за да 
защитите не само себе си, но и децата си. А 
те са най-уязвими за безбройните опасности, 
които дебнат в онлайн пространството. 
От „Интернет безопасност” ще научите 

как да пазарувате сигурно с кредитна карта 
през интернет, какво е виртуална валута и 
как ви засяга, какво да правите, ако ви хакнат 
профила; и още – как да криптирате 
съобщенията и паролите си, как да 
забележите, че детето ви влиза в 
опасни сайтове и последствията 
– сексуалната изнуда, която може 
да започне дори от обикновен 
чат, трафика на хора, опасните секти, 
агресивните тролове и речта на омраза, 
която е по-скоро практика, а не изключение.

Внимание: какво ни дебне в Интернет?

интернет  
безопасност

Александър Ненов
изд. “Сиела”

128 стр., 11,90 лв.
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всичко, всичко
Никола Юн
изд.: Ибис
брой стр.: 320
цена: 12.90

бляскавият двор
Ришел Мийд
изд.: Сиела
брой стр.: 584
цена: 14.90

Ще ме намериш 
накрая на света
Никола Баро
изд.: Enthusiast
брой стр.: 192
цена: 13.00

Последната битка 
на майор Петигрю
Хелън Саймънсън
изд.: Хермес
брой стр.: 400
цена: 15.95

уаби-саби
Франсеск Миралес
изд.: AMG Publishing
брой стр.: 208
цена: 10.00

стъклената кухня
Линда Франсис Лий
изд.: Апостроф
брой стр.: 432
цена: 14.99

тайни
Нермин Безмен
изд.: Егмонт
брой стр.: 448
цена: 16.90

апартаментът
Даниел Стийл
изд.: Бард
брой стр.: 304
цена: 16.99

Животът е пълен с 
предизвикателства, 

големи и малки. Духовността 
е тази, която предлага 
решения. В кариерата си 
на лекар, учител и автор 
на книги Дийпак Чопра е 
получавал хиляди въпроси 
от хора, изправени пред 
най-различни ситуации. Те 
питат как да водят по-
удовлетворителен начин на 
живот и как да преодолеят 
личните си проблеми.

„Тайната е в това да 
разберем, че нивото на 
проблема никога не е нивото 
на решението”, пише той. 
Като се издигнем до 
нивото на решението 
в собственото си 
съзнание, ние сме 
в състояние да 
превърнем 

препятствията във 
възможности. За Чопра 
духовността е свързана 
основно със съзнанието, а 
не с религиозни догми или 
тълкувания на общоприетата 
идея за Бог. „Няма по-голяма 
сила за успех и личностно 
израстване от собственото 
ни осъзнаване на нещата.” С 
практично проникновение 
„Духовни решения” 
предлага инструментите и 
стратегиите, които ще ни 
подготвят да посрещнем 
предизвикателствата на 
живота и да постигнем 
истинско удовлетворение и 
смисъл.

Отговори  
на трудните 

житейски въпроси

Джобно издание 
за всеки джоб

духовни решения
Дийпак Чопра
изд. “Бард”
224 стр., 16.99 лв.

Подобно на „Изкуството 
на войната” на Сун Дзъ, 

и тази класическа творба е 
много повече от субективен 
коментар на историята и на 
фигурите, които са я движили. 
Съветите на Макиавели, 
макар и понякога стряскащи, 
са отправени привидно само 
към овластените, но в същата 
степен важат за всекиго при 

общуването му с другите. 
„Владетелят” е не само 
проникновен психологическо-
философски документ, но и 
изпитано напътствие как да се 
практикува властта. Тъй като 
човешката природа почти не се 
променя, този текст няма срок 
за годност – той отдавна е 
надживял автора си и пребъдва 
във времето. 

владетелят
Николо Макиавели
изд. “Хеликон”
152 стр., 5.95 лв.

✗  Греши оня, който мисли, че новите благодеяния са в 
състояние да заличат в паметта старите обиди.

✗  Всеки владетел трябва да живее с поданиците си 
така, че никакъв случай, добър или лош, да не може да го 
принуди да измени поведението си към тях.

✗  Най-лошото, което владетелят може да очаква от 
един враждебно настроен народ, е да бъде изоставен от 
него.

✗  Мъдрият владетел трябва да действа така, че във 
всяко време гражданите да се нуждаят от властта и от 
него. В такъв случай те ще му бъдат винаги верни.

✗  Владетел, който иска да запази властта си, трябва 
да се научи да не бъде винаги добър.

✗  Владетелят трябва да бъде твърд в увереността 
си и в постъпките си и не бива да се страхува от самия 
себе си, а да действа умерено, с внимание и човещина, но 
така, че предоверяването да не го направи непредпазлив, 
а голямата подозрителност – непоносим.
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„както прави от началото 
на своя понтификат, 
папа франциск показва 
в книгата си един 
завладяващ, новаторски 
начин за представяне 
на Божията любов 
пред скептичния 
съвременен свят, без 
да отрича древните 
учения на вярата. сега 
обаче той отправя 
предизвикателство към 

цялата църква, за да 
открие нов път напред.“

списание „Тайм”

„Папа франциск набляга 
на своя призив за по-
милостива католическа 
църква. Тази книга с 
въпроси и отговори 
е написана на лесен и 
разбираем език, като 
папата говори от 
собствен опит и разказва 
дори за своя племенница 
и за затворници, които е 
посещавал.“

„Нюздей”

„Той набляга на моралната 
честност, а не на 
догмата, на разбирането 
за сложните реалности на 
живота и личния опит, а не 
на строгата доктрина.“

„Ню Йорк Таймс”

В своята първа книга, издадена след 
възкачването му на Светия престол, 

папа Франциск говори за милосърдието, 
любовта и отварянето на човешкото 
сърце към другите. Главата на католическата 
църква продължава да печели симпатии със 
своите изненадващо либерални възгледи, с борбата 
си с корупцията във Ватикана и с отварянето на 
църквата към хора, които преди тя е заклеймявала, 
както и с призивите си за социална справедливост, 
равенство и промяна на модела, по който се движи 
светът. Докато Западът като че ли се обръща 
надясно към консерватизма и национализма, 
папата призовава за приемане на различните, за 
съчувствие към бежанците, към бедните, към 
грешниците и престъпниците, към всички 
хора, които са били отритнати, отчуждени 
и за които сякаш се опитваме да не мислим 
в забързаното си ежедневие. Франциск I обяви 
2016 г. за „година на милосърдието” и в своята 
книга „Името на Бог е милосърдие” обявява 
милостта за най-важното качество на Бога. 
Изданието, публикувано като разговор 
на папата с журналиста Андреа 
Торниели, е призив към хората 
за повече милост, за повече 
смирение, за вяра без осъждане на 
другия, за единство и любов.

✗  „Църквата не е на този свят, за да осъжда, а за да позволи срещата с онази глъбинна любов, която е божието 
милосърдие. за да се случи това – повтарям го често – е нужно да се излезе навън. да се излезе от църквите и 
енориите, да се излезе и да се потърсят хората там, където живеят, където страдат, където се надяват…“
✗ „милосърдието е първият божи атрибут. то е името на бог. няма 
положения, от които да не можем да излезем, не сме осъдени да затънем 
в плаващите пясъци.“
✗  „ние също понякога обичаме да нанасяме удари по другите, да 
осъждаме другите. първата и единствена необходима стъпка, за 
да изпитаме милосърдието е да признаем собствената си нужда 
от милосърдие: „иисус е дошъл при нас в момента, в който ние 
признаем, че сме грешни.“

Цитати на папа Франциск от „Името на Бог е милосърдие“

името на бог е 
милосърдие

Папа Франциск: 
разговори с Андреа 

Торниели
изд. “Сиела”

84 стр., 9,90 лв.

Виктор дел Арбол е роден в Барселона през 
1968 г. Завършва история, години наред 

работи в каталонската полиция. Успехът на 
книгите му кара Арбол да се отдаде изцяло на 
писането. Опитът му в полицията, срещите 
с различни хора и техните съдби са причината 
да изгражда с изключително майсторство 
достоверни психологически образи. Арбол е 
носител на множество литературни награди, 
а книгите му са превеждани на различни езици. 
„Живи рани” е най-награждаваната книга на 
испанския писател и е определяна като книга, 
която задължително трябва да бъде прочетена.

Действието в романа се развива в Мадрид. 
В книгата се преплитат множество сюжетни 
линии и герои. В центъра е историята 
на Едуардо – художник, загубил преди 
четиринайсет години жена си и дъщеря си при 
катастрофа. След преживяното Едуардо се 
отдава на алкохола и преживява от случайни 
поръчки. Той е нает от известна цигуларка, за 

да нарисува портрет на човека, убил сина ´ 
при катастрофа. Срещата между двамата ще 
постави началото на множество драматични 
събития.

„Живи рани” е характеризирана от 
критиката като един от най-добрите 
психологически трилъри в днешно време. Той 
е силен, богат, плътен и хваща за гърлото. 
Зашеметяваща, разтърсваща, болезнена и 
истинска, „Живи рани” е книга за борбата да 
продължиш, за битката да живееш, за усилието 
да преодолееш болката, са силата да простиш. 
Тази отлично разказана история увлича и не те 
пуска до края, а след прочитането на романа 
историята остава още дълго в съзнанието.

„Живи рани” излиза в библиотека „Магика” 
на издателство „Изток-Запад”. Преводът от 
испански е дело на Светла Христова, превела 
на български книгите на друг любим испански 
писател – Карлос Руис Сафон. Оформлението на 
корицата е на Румен Хараламбиев.

живи рани
Виктор дел Арбол
изд. “Изток-Запад”
464 стр., 20 лв.

Силата да простиш

Различният папа
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Джон Ървинг

с годините той се утвърди като писател от ранга на дикенс и 

Флобер. или поне така твърдят критиците. с широтата на своята 

вселена и невероятния си разказвачески талант ървинг е един от 

живите модерни класици на америка. големият му успех идва с изда-

ването през 1978 г. на романа „светът според гарп“, който става 

международен бестселър и е номиниран за „пулицър“. произведенията 

му често са в списъците на бестселърите. преведени са на 35 езика 

по света. у нас популярни са „светът според гарп“, „в един човек“, 

„четвъртата ръка“ и др.

„големите надежди“ от чарлс дикенс 

„самото заглавие може да е заглавие на всяка една  

от любимите ми книги.“

„дейвид копърфилд“ от чарлс дикенс 

„най-впечатляващото начало на книга. в историята.“

„алената буква“ от натаниел хоторн 

„за мен това е първият роман за секса.“

„кметът на кастърбридж“ от томас харди 

„още едно невероятно начало. първата глава  

е най-добрата в историята на литературата.“

„моби дик“ от херман мелвил 

„великолепието му е в завършека, който едновременно  

е очакван и изненадващ. за мен това е един  

от най-великите романи.“

Читателски дневник

„мелница за мумии“, както 

подсказва заглавието, е роман-

уловка. още с първите страници 

любезно отваря вратите си 

стара чешка кръчма, нарече-

на „при разкъсаната змия“. 

надушваме бирени маршрути 

в златна прага, спомняме си 

за войника Швейк и догонваме 

европа с качествената ù проза 

на страна от бившата австро-

унгарска империя. за блясъка на 

чехия разказва писателят петър 

станчик. у нас той не е познат, 

там с „мелница за мумии“ печели 

престижната литературна 

награда „магнезия литера“.

написан през 2013г., но в духа на 

просвещението, на съвременен 

език, имитиращ героико-епическа 

класика, романът е пародия и 

история, мистика и интелекту-

ална игра. 

детектив леополд дурман, 

заченат в грях чревоугодник 

и женкар, разследва серия 

убийства в прага в края на XIXв., 

следите го водят до Франция, до 

мексико. жертвите са пощальо-

ни, които в деня на честването 

на известен светец повтарят 

ритуала на всеотдайната му 

смърт. защото писмото е 

слово-посредник между духа и 

материята, особено в епоха на 

разгул. Когато народът яде, 

пие, люби и воюва до забрава. 

в буйни угощения се откроя-

ват историческите фигури на 

поета Ян неруда, композитора 

бедржих сметана, даже на 

маркс. надничаме в кръчми 

и бардаци, пълни с носталгия 

към времето на великия римски 

император Карл IV., превърнал 

готиката в европейско изкуство 

и смятан за строител на сред-

новековна чехия. Като реплика на 

неговия цивилизационен модел, 

авторът създава фиктивното 

братство Ordo Novi Ordinis, 

чиито философски цитати 

допълват пищната бохемска 

атмосфера – „доброто и злото 

са просто цветове на фигурите, 

с които боговете играят шах“.

Какво общо имат мумиите 

и древен египет? всяка разходка 

в лоното на империя говори за 

нарушената симетрия на все-

лената, за гротескните опити 

на хората да възстановят 

моралния авторитет на своята 

нация. свързва ги познанието 

и болката от търсенето на 

съвършенство. а градът прага 

символизира предела на вътреш-

ните ни граници, които често 

пренебрегваме в ролята си на 

туристи и читатели.    

людмила еленкова 
радио „хелиКон“

Болката е и наслада

нови заглавия  www.helikon.bg

забравената стая
Линкълн Чайлд
изд.: Бард
брой стр.: 336
цена: 17.99

тирза
Арнон Грюнберг
изд.: Колибри
брой стр.: 496
цена: 20.00

зодиакалните 
убийства
Шимада Соджи
изд.: Millenium
брой стр.: 304
цена: 20.00

илюзии в смъртта
Нора Робъртс
изд.: Хермес
брой стр.: 352
цена: 15.95

Невидимият мъж 
от салем
Кристофер Карлсон
изд.: Унискорп
брой стр.: 352
цена: 14.00

скалният крал
Кн. 2 от поредицата  
„Спомен за пламъци”
Стивън Диас
изд.: Артлайн Студиос
брой стр.: 518
цена: 16.99

кваzи
Сергей Лукяненко
изд.: ИнфоДар
брой стр.: 340
цена: 15.99

По залез
Кн.3 от поредицата  
„Тъмна дарба”
Александра Бракен
изд.: Егмонт
брой стр.: 576
цена: 14.90
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Господин Славов, скоро 
след „432херца” ни 

представяте заглавие с друга 
акустика –  „Камбаната”. 
Докато пишехте тази 
книга, кое звучеше по-силно в 
главата ви – нежен камбанен 
звън или оглушителен грохот? 

В главата ми звучеше 
оглушителна тишина. Тази 
тишина звучи над все по-
обширни български територии. 
Това е тишината между 
двата удара на камбаната.

– Защо 
проектирахте 
нещастната 
участ на бивш 
затворник 
върху съдбата 
на обезлюдяващо 
се българско село? 

Трябваше ми 
остър, драматичен 
образ. Трябваше ми 
шекспиров декор за драма. 

– Има ли прототип 
този герой, познавате ли 
лично подобен човек или е 
събирателен образ на много 
случаи, свързани с битовата 
престъпност, отразени в 
медиите?

Да, имам прототип. Дори 
го познавах като дете, дори сме 
играли на чилик, ритали топка, 
ходили на риба заедно. Дори 
бяхме приятели. Вероятно, ако 
Съдбата ми беше скроила друга 
шапка, можех да бъда на негово 
място. Беше прекрасно дете, 
което животът и съдбата 
направиха звяр, а по-сетне 
кръстът го извиси.

– Оправдавате 
ли действията му?

Литературата не оправдава 
и не обвинява. Тя изразява.

– Как във време, когато 
българинът най-малко 
би защитил вярата си, 
Вено взема така присърце 
пазенето на една празна 
църква?

Не вярвайте на това, което 
ви внушават. Българинът носи 
вярата си. Е, „помагат” му 

отвсякъде да я 
забрави, но 
кръвта 
има 
страхотна 
памет. Там 
медиите, 
лъжата и 
властта 
не могат да 
достигнат.

– Защо 
циганка е 
голямата 
любов на този 
мъж – заради 
романтиката 
или като 
доказателство, 
че кръвта вода 
не става, тоест 
съжителството 
на тези два 
различни етноса е 

обречено?
Всеки истински мъж 

е имал по една или няколко 
циганки през живота си. И 
буквално, и преносно. Ла 
донна е мобиле. Човешкият 
дух, в частност и женският, 
е катунар по природа. Какво 
беше казал Петьофи: „Две 
неща бих желал на земята/
това са любовта и свободата!/ 
Животът си бих жертвал 
за любов/ и любовта да дам 

за свободата съм готов!” 
Любовта между Вено и Лейла 
не е обречена. Тя е онази любов, 
която е Вечна. Тя не се прекъсва 
от смъртта. А относно 
обречеността между етносите 
– познавам стотици, хиляди 
обречени бракове между българи 
и българки. 

– Като човек с немска 
жилка, вярвате ли че 
България може да бъде силна 
национална държава или това 
не е в наш интерес?

Главното обвинение срещу 
българина е, че е индивидуалист. 
Но той е такъв, защото никога 
не е имал държава, която да го 
защитава. А не е имало такава 
държава, защото просто 
не са позволявали на малкия 
ни смел, честен, достоен и 
красив народ да я има. Нашата 
трагична участ се определя 
от геополитическото ни 
място. Просто се намираме на 
митницата на два континента 
– Азия и Европа, а митниците 
са любимото място на 
империите и търговците.

– Има ли някой, на когото 
вие с чиста съвест бихте 
запушили ушите и вързали 
ръцете, за да не чува и не 
докосва българската камбана?  

Да, има, но няма да ви кажа 
кой е. Защото и вие знаете кой 
е. Или по точно – кои са.

– Ако трябва да озвучим 
с музика вашата книга, коя 
българска народна песен би ´ 
прилягала?

„Хубава си, моя горо...”

Бившият военен рейнджър 
Тъкър Уейн и неговото бойно 

куче Каин попадат в мрежата 
на глобална конспирация. 
Двамата ще бъдат принудени да 
нарушават закони, да откриват 
национални тайни и да рискуват 
всичко, за да спрат един луд!

Миналото и настоящето 
на Тъкър Уейн се сблъскват, 
когато бивша колежка от 

армията го моли за помощ. Тя 
се крие от брутални убийци, 
които преследват нея и малкия 
´ син. За да ги опази, Тъкър 
трябва да открие кой е убил 
брилянтна млада идеалистка – 
престъпление, което води към 
най-висши политически кръгове.

Сред блатата на 
американския юг и по 
екзотичните брегове на 

Тринидад, разтърсвани от 
гражданска война, Тъкър и 
Каин трябва да открият 
истината зад една тайна, 
която води началото си от 
Втората световна война, към 
едно реално събитие, което и 
до днес променя света... и ще 
промени разбиранията за това 
какво означава да си човешко 
същество.

Куче и човек 
по следите на един луд

боен ястреб
Джеймс Ролинс

изд. “Бард”
432 стр., 17.99 лв.

За тишината между 
двата удара на камбаната

Наскоро излезе новата книга на Недялко СлаВоВ 
„Камбаната“. За казаното и премълчаното  

в нея и за съдбата на България днес носителят  
на наградата „Хеликон“ за 2015 г. бе любезен да отговори  

на людмила ЕлЕНКоВа:
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апартаментът
Даниел Стийл
изд. “Бард”
304 стр., 16.99 лв.

„класически роман 
на даниел стийл, 
изпълнен с любов, 
смях и малко магия. 
Тя никога не ни 
разочарова!“

www.goodreads.com

Животът на четири 
млади жени се 

преплита в общия им 
апартамент в Ню Йорк. 
Клер – дизайнер на обувки, 
Аби – начинаеща писателка, 
Морган – успешен финансов 
консултант, и Саша – 
гинеколог. Макар да са много 

различни, те се превръщат в 
истинско семейство.

Докато са заедно, 
всичко върви чудесно. Но 
с времето нови връзки, 
възможности за работа и 
изненадващи обстоятелства 
поставят изпитания пред 
приятелството им. Клер 
преживява криза в кариерата 
си, а Аби се увлича по по-
възрастен мъж, който 
съсипва самочувствието ´. 

Морган е щастливо влюбена 
в собственик на ресторант, 
който ги снабдява с вкусни 
ястия; Саша пък се впуска 
сериозно в лекарската си 
практика.

Те осъзнават горчиво-
сладката реалност: времето 
неизбежно ги отдалечава от 
мястото, където започват 
мечтите...

нови заглавия  www.helikon.bg

килия номер 7
Кери Дрюъри
изд.: Егмонт
брой стр.: 384
цена: 14.90

Принцът  
на глупците
Марк Лорънс
изд.: Бард
брой стр.: 384
цена: 21.99

тетрадка за рецепти 
и спомени
Катерина Евро
изд.: Колибри
брой стр.: 208
цена: 25.00

Пътуването
Ангел Г. Ангелов
изд.: Хермес
брой стр.: 160
цена: 11.95

камбаната
Недялко Славов
изд.: Хермес
брой стр.: 208
цена: 14.95

клаустрофобии
Николай Грозни
изд.: Бегемот
брой стр.: 328
цена: 17.00

Нюх
Емил Минчев
изд.: Изида
брой стр.: 352
цена: 13.00

лято
Илиян Любомиров
изд.: Жанет-45
брой стр.: 60
цена: 10.00

Авторът на „Алхимикът”, 
чиито книги са издадени 

на 80 езика в тираж от 200 
милиона екземпляра, пресъздава 
живота на легендарната Мата 
Хари, осъдена на смърт за 
шпионаж през 1917 г. Красавица 
със загадъчно минало, екзотична 
танцьорка, довереница и 
куртизанка на най-влиятелните 
мъже в Европа, Мата Хари е 
изпреварила времето си. 

В първата част на романа  
Мата Хари разказва историята 
си чрез дълго писмо до своя 
адвокат от парижкия затвор 
„Сен Лазар”, когато тя вече 
губи надежда, че ще бъде 
помилвана. Молбата ´ е това 
писмо да бъде предадено на 
дъщеря ´, когато порасне. 
Мата Хари иска единственото 
´ дете да разбере причините, 
поради които е избрала да 

води живот, който 
скандализира обществото. 
От детството в 
малък холандски град, 
сексуалното насилие в 
училище и унизителния брак 
със съпруг алкохолик на остров 
Ява до покоряването на Париж 
тя преследва своята истина 
и въстава срещу подчиненото 
положение на жените. 

Втората част на книгата 
е под форма на писмо от 
нейния адвокат, написано 
в деня преди екзекуцията, 
което Мата Хари не успява да 
прочете. Европа е във война и 
на прага на огромни промени. 
Животът на Мата Хари, 
изпълнен с разкош, любовници 
офицери и пътувания по 
света, буди подозрения, че тя 
е двоен агент на французите и 
германците. Макар че липсват 

доказателства 
за това, молбата 
за помилване е 
отхвърлена. Директорът 
на френското разузнаване и 
прокурорът печелят битката.

Британското, немското 
и холандското разузнаване 
разсекретяват досиетата 
на Мата Хари. Паулу Коелю 
е проучил планини от 
документи, но романът 
„Шпионката” отива много 
по-далече от фактите и се 
стреми да отговори на въпроса: 

Защо Мата Хари е попаднала в 
толкова много капани, заложени 
от приятели и врагове? 

„Готова съм” – това са 
последните думи на Мата Хари, 
която отказва да посрещне 
куршумите с превръзка на 
очите.

„Не знам дали бъдещето ще 
ме запомни, но ако е така, дано 
никой не ме мисли за жертва, 
а за жена, която продължава 
напред с кураж и плаща цената 
за това.” 

Цената да изпревариш 
времето си

шпионката
Паулу Коелю

изд. “Обсидиан”
168 стр., 17 лв.

Един апартамент,  
четири приятелки… 
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Хаплив, задушевен роман за 
приятелството, за завистта и 

любовта. Както и за злочестината да 
не набереш цветя за един зъл горски дух 
в навечерието на Еньовден...

В качеството си на фокусник Антон 
е способен да развърже сложни възли 
с едната ръка зад гърба си, но като 
човек едва му се удава да си купи чаша 
кафе, без да се забърка в някоя каша. 
Всъщност би следвало да е доволен от 
повечето неща, но на моменти не може 
да се въздържи да не мисли за своите 
приятели от детинство Себастиан 
и Шарлота. Как така хиляди хора 
дават луди пари, за да гледат техните 
грандиозни магични спектакли, докато 
той самият се изявява в скучни 
старчески домове?! Понякога животът 
е вбесяващо несправедлив.

Отгоре на всичко по време на 
турнето си из провинцията Антон 
катастрофира, като се блъска в диван, 
оставен незнайно от кого насред пътя 
– край националния парк „Тиведен”. 
Търсейки помощ, той се изгубва в 
гората и установява, че паркът гъмжи 
от създанийца и свръхестествени 

феномени. Против волята си той 
бива замесен в прастара битка 
между доброто и злото, в която 
собствената му личност се оказва 
неговият най-голям враг.

След невероятния успех на хитовия 
сериал на „Дисни Ченъл” Soy Luna у 

нас издателство „Егмонт” ще зарадва 
почитателите на госпожица Валенте с 
ново попълнение в издателската си линия 
с книги, базирани на телевизионната 
поредица. Романите „Началото на 
лятото”, „Приключението започва” и 
„Състезание на колела” бързо покориха 
родните класации за най-продавани книги 
за деца и тийнейджъри, а успехът им бе 

последван от изданията „Наръчник на 
ролер скейтъра” и „Творенията на Луна”. 
Месец ноември ще донесе на всички 
лунасти още едно заглавие по 
популярната теленовела, а именно 
книгата „Моят личен дневник”, 
където феновете на Луна ще 
могат да научат всички тайни на 
своята любимка, да се потопят в 
нейния свят и да се забавляват с 
героите от обичания сериал.

нови заглавия  www.helikon.bg

Голямата война и 
българският меч над 
балканския възел 
1914-1919 кн.2: 
разсичането
Георги Марков
изд.: Захарий Стоянов
брой стр.: 600
цена: 40.00

история на 
българите от 
Македония.  
том I. Част 1
Акад. Григор Велев
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 400
цена: 24.00

епопеята на добруджа 
Ч.1: курт-бунар, 
кочмар, 
карапелит, тутракан, 
сарсънлар, добрич...
Красимир Узунов
изд.: Студио Витамин Арт
брой стр.: 160
цена: 20.00

кратка история  
на древна Гърция
Клод Мосе; Ани 
Шнап-Гурбейон
изд.: Труд
брой стр.: 392
цена: 19.99

всесилната 
държава
Лудвиг фон Мизес
изд.: Издателска 
къща МаК
брой стр.: 432
цена: 15.00

Философски 
новели
Франсоа Волтер
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 504
цена: 28.00

клинична 
психология
Тимъти Тръл; Мичъл 
Дж. Принстайн
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 680
цена: 55.00

Пред - 
убеждаването
Робърт Чалдини
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 448
цена: 27.00

Манията по Луна Валенте продължава!

Моят личен дневник
Луна Валенте
изд. “Егмонт”

64 стр., 11,90 лв.

внезапното бягство  
от действителността
Ларш Васа Юхансон
изд. “Бард”
352 стр.,17.99 лв.

Перипетиите на един 
несръчен фокусник

Първият тийн уеб сериал в България „Не така, 
брат” е истински хит сред тийнейджърите. 

За по-малко от шест месеца и в рамките на два 
сезона историята за младия гений Мишо постигна 
забележителни успехи и генерира над 8 милиона видео 
гледания онлайн. Сега тийн манията се пренася 
в книжарниците с първия кросмедиен продукт, 
създаден по български онлайн сериал: книгата 
„Дневникът на Мишо”. Сюжетът проследява 
вълненията на тийнейджъра, който свободно 
преборва формули, уравнения и научни термини, 
но още не знае как да спечели сърцето на своя 
съученичка. Очакват ви множество нови забавни 
случки с героите от сериала, предадени през погледа 
на Мишо, както и отговори на важни въпроси като:

- Как се прави хубава прическа?
- Вечен ли е вечният огън?
- За какво още може да се използват 

презервативите?
- Как се свалят момичета?
- Какви са проблемите на супергероите?

дневникът  
на Мишо

изд. “Сиела”
208 стр., 10 лв. 

Сериалът  
в книга
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През 80-те години Андрей и Олга 
рисуват в Москва детски книги, 

защото смятат, че това е единственият 
начин да бъдат свободни. Двамата 
мечтаят да издадат със свои рисунки 
„Вечери в селцето край Диканка” на Гогол. 
Взимат една надуваема лодка и палатка и 
три седмици обикалят всички места, за 
които е писал класикът. Снимат сламените 
покриви, хората, дворовете. Но „Вечерите” 
на Гогол си остава мечта, която ще се 
сбъдне след доста време.

През 1987 г. в Москва гостува Герхард 
Шрайбер, директор на издателство 
„Еслингер”. Вижда техни рисунки и веднага 
ги кани с договор за три месеца в Щутгарт 
– да нарисуват „Медената 
питка”. Книгата се радва на 
такъв успех, че двамата и 
досега живеят и творят в 
Германия. След „Питката” 
идват „Перата на дракона”, 
„Храбрият шивач”, по 
който Дугини работят 
близо седем години, и „Най-
красивите приказки от 
Хиляда и една нощ”. Преди 
да се заемат с ескизите, 
месеци наред те седят 
по библиотеките, 
търсят и преснимат 
подробности и 
детайли от облеклото, 
бита, епохата.

През 2002 г. някой 
звъни на домашния им 
телефон и започва да 
говори на английски. 
Олга Дугина не 
разбира нищо освен 
„movie”. „Какви 
мувита! – възкликва 
тя. – Сбъркали сте 
номера. Ние не правим 
мувита.” Но съпругът 
´ Андрей я чува от 
другата стая и ´ вика: 
„Съгласявай се – мувитата са мънита.” 
Така двамата стават художници на „Хари 
Потър и затворникът от Азкабан”. Но как 
са научили за тях в Америка? Режисьорът на 
филма е роден в Мексико, а една година преди 
началото на снимките мексиканското 
правителство купува 270 хиляди бройки 
от „Храбрият шивач” – за коледен подарък 

на децата. Книгата с 
илюстрациите на Дугини става 
изключително популярна в Мексико 
и славата ´ достига и до Холивуд.

Олга Дугина: Снимаха „Хари Потър” 
край Лондон и първото, което направиха, 
бе да ни поканят на снимачната площадка. 
Бяхме смаяни от грамадните помещения 
– някогашни хангари, където вече бяха 

подредени 
декорите. А те 
бяха великолепни: 
дървеният под 
бе нарисуван 
прекрасно, 
сякаш наистина 
е правен през 
Средновековието. 
Ние пък получихме 
списък с предмети, 
трябваше да решим 
как да изглеждат. 
И ни помолиха: 

колкото по-налудничави, сюрреалистични 
идеи, толкова по-добре. Андрей измисли 
например как грифонът да се засилва плавно, 
при положение че предните му крака са като 
на орел, а задните - като на кон.

След известно време телефонът отново 
звъни. Този път ги търси галеристката в 
САЩ, където Олга и Андрей имат изложени 
картини, и ни в клин, ни в ръкав ги пита: 
„Чували ли сте за Майкъл Джексън, беше в 
галерията и творбите ви му харесаха много. 
Дори се снима с тях. След два дни ви кани на 
гости.” Но по онова време е нереално да се 
извадят толкова бързо визи. Гостуването 
се проваля, остават само снимките с 
прочутия певец. Но както обикновено, 
не след дълго телефонът звъни отново и 
приятен глас с японски акцент пита дали 
двамата художници са готови да се заемат 
с голяма увлекателна поръчка за илюстрации 
към книга не на друга, а на Мадона. Андрей 
веднага отсича: „Мадона ли? И дума да не 
става.” Двамата художници се опасяват, 
че известната певица ще започне да 
капризничи. После обаче обмислят всичко 
и приемат поръчката. Но при едно условие 
– да не рисуват ескизи и да предоставят 
вече готовите илюстрации. Всъщност 
самата приказка се оказва много благодатна 
за илюстриране, там непрекъснато се 
случва нещо, има и пустиня, и кервани, и 
разбойници, които открадват огърлицата 
на главния герой – малкия Абди.

Лесно ли работихте с Мадона?
Андрей Дугин: Нашите рисунки ´ 

харесаха много. Само помоли да нарисуваме 
още от любимите ´ камили. Всички рисунки 
бяха готови и се наложи да вместим 
двугърбите животинки вече в последната 
илюстрация, където Абди е хвърлен в 
тъмница и е толкова гладен, че получава 
видения с камили.

Олга Дугина: На представянето в 
Лондон се бяха стекли много поклонници 
на певицата. Тя даваше многочасови 
интервюта и в почивките идваше да 
поговори с нас. Оказа се, че е много мила, 
учтива и весела жена, не го очаквахме.

Да рисуваш света като видение
Издателство „лабиринт“ продължава с радост да представя на българския книжен 

пазар най-добрите световни илюстратори. След Михаел Сова („Малкият крал Де-
кември“), Елена Базанова („Приключенията на алиса за най-малките“), Рони орен 
(„Тайните на пластилина“) и Владислав Ерко („Приказки от мъгливия албион“ 
и „Снежната царица“) идва ред и на двама от най-обичаните и търсени ху-
дожници – олга и андрей ДУГИНИ, творчески и семеен тандем, прочут 
с работата си по филма „Хари Потър и затворникът от азкабан“ 
и най-вече с великолепно оформените класически приказки. олга 
Дугина е родена през 1964 г. в Москва и през 1984 г. се омъжва 
за вече утвърдения илюстратор андрей Дугин. от 1987 г. 
живеят в Германия. През 2007 г. са удостоени за „Храбрият 
шивач“ на Братя Грим със Златен медал на Сдружението на 
американските илюстратори.

Най-красивите 
приказки от  

Хиляда и една нощ
с илюстрациите на  

Олга Дугина
изд. “Лабиринт”

88 стр., 19.90 лв.
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Работата е нейният живот – 
един безкраен низ от срещи, 

професионални ангажименти 
и делови вечери. Яел е 
олицетворение на амбициозна, 
интелигентна и успяла жена, 
която крачи уверено към 
следващото повишение. До 
момента, в който просто 
прегаря!  Докато скита 
объркана и дезориентирана, 
неочакван порой я принуждава 
да влезе в малък антикварен 
магазин. В него среща миналото 

си – един мъж, мистериозно 
изчезнал от живота ´.

Светът, който Яел 
е изградила, започва да се 
разпада, а тя получава шанс да 
преоткрие себе си, щастието 
и смисъла на успеха. Но само ако 
е достатъчно смела да поеме в 
тази посока.

Деликантно, в своя жив 
и оригинален стил, Анес 
Мартен-Люган ни потапя в 
ново пътешествие. Със свежо 
чувство за хумор тя тъче 

историята на Яел и разнищва 
пороците на съвременния 
забързан живот и нуждата да се 
докажеш на всяка цена.

След 6 години практика 
като психолог Анес Мартен-
Люган се посвещава на 
литературата и постига 
изключителен успех! Романите 
„Щастливите хора четат и 
пият кафе” и „Влюбените в 
книгите никога не спят сами” 
докосват сърцата на милиони 
читатели по цял свят.

Да срещнеш мъжа, 
изчезнал от живота ти

съжалявам, чакат ме
Анес Мартен-Люган
изд. “Ера”
376 стр. 15.99 лв.

Тя създаде един от най-известните злодеи 
в литературата – леденостуденият 

главен редактор на списание Рънуей, 
Миранда Прийстли. Лорън Уайзбъргър се 
завръща с нов герой, когото да мразим със 
същото удоволствие, за най-новия си роман 
„Да играеш без правила”. В него действието 
се завихря около бляскавия, кръвожаден свят 
на професионалния тенис.

Кой е новият злодей? Тод Фелтнър, 
легендарен тенистреньор, за когото 
Уайзбъргър казва, че е „чисто и просто 
смотаняк”. „Той казва ужасни неща”, споделя 
авторката пред PEOPLE. „Честно казано, 
беше забавно да пиша за него. Тод казва 
нещата, които всички си мислим, но не 
можем да изречем на глас. Много е забавно 
да обрисуваш подобни преекспонирани 
персонажи”

В „Да играеш без правила” читателят 

проследява изгряващата тенис 
звезда Шарлот „Чарли” Силвър, 
докато тя се стрелка от турнир 
към червения килим, после към 
следващия турнир – всичко 
това под надзора на бруталния ´ 
треньор, Тод Фелтнър.

Преди да започне работа по 
романа, Уайзбъргър се потапя 
в света на тениса, където има 
възможност да види точно 
колко напрегнат е животът на 
професионалните спортисти: 
пътувания и състезания през 
10 месеца от годината; живот, 
побран в куфар, непрекъснато 
придвижван през летища, и опити 
за „нормално” съществуване по 
време на обиколките на света 
за турнири. „Да си на тур звучи 
толкова секси – казва Уайзбъргър, 
– но в действителност е точно 

обратното.”
Премиерата на новата книга не е 

единственото събитие за нея; отбелязваме 
и десетата годишнина от премиерата на 
екранизацията по „Дяволът носи Прада”. 
Според авторката универсалността на 
историята е причината тя все още да е 
актуална и любима на феновете както на 
книгата, така и на филма.

„Всеки се е сблъсквал със ситуации, в 
които се чувства не на място, в съчетание 
с проблеми на работното място, без 
значение на коя индустрия е почитател”, 
споделя тя. Екранизацията е точно това, 
което Уайзбъргър е търсила във филмова 
адаптация, по нейни думи. „Справиха се 
блестящо и съм много щастлива с това, 
което направиха с филма.” И да, точно 
като всички нас Уайзбъргър е огромна 
почитателка на Мерил Стрийп и начина, 

по който тя изиграва ролята на Миранда 
Прийстли. Всъщност тя мисли, че именно 
играта на Стрийп извежда героинята 
´ до ново ниво – такова, което не е 
представено в книгата. „Тя се превърна 
в реална личност”, казва авторката. „В 
книгата беше просто чисто зло.”

И като става въпрос за реални 
личности, чувала ли се е Уайзбъргър с 
бившия си работодател, редакторката 
на Vogue Ана Уинтур, дълго смятана за 
прототип на Прийстли? „Не лично”, 
отвръща тя. Но след скорошно гледане на 
документалния филм „Първият понеделник 
от май” получава най-близкото възможно до 
отговор: във филма Уинтур е запитана за 
„Дяволът носи Прада” и казва, че книгата и 
филмът са привлекли повече внимание към 
индустрията – което никога не е лошо.

„Отговорът ´ бе много елегантен”, 
коментира Уайзбъргър. „Това бе първият 
път, в който чух официална, директна 
реакция.”

Нов антигерой от авторката  
на „Дяволът носи Прада”

да играеш  
без правила
Лорън 
Уайзбъргър
изд. “Интенс”
390 стр.,  
16.50 лв. 
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духовни решения. 
отговори на 
трудните въпроси 
на живота
Дийпак Чопра
изд.: Бард
брой стр.: 224
цена: 16.99

буда. живот, 
учение и орден
Херман Олденберг
изд.: Шамбала ЕООД
брой стр.: 470
цена: 20.00

сърцето на 
будисткото учение
Тик Нят Хан
изд.: Хермес
брой стр.: 320
цена: 14.95

Писма до един млад 
поет.Писма до една 
млада жена.
Райнер Мария Рилке - 
Марина Цветаева.
Кореспонденция
изд.: Колибри
брой стр.: 188
цена: 20.00

Геният
А. Скот Бърг
изд.: Колибри
брой стр.: 584
цена: 25.00

Пътеводител  
за озадачените. 
разговори  
с Пол кронин
Вернер Херцог
изд.: Колибри
брой стр.: 528
цена: 32.00

Посланието  
на звездите
Макс Хайндел; 
Аугуста Фос Хайндел
изд.: Лира Принт
брой стр.: 488
цена: 21.00

Метреси  
и кралици:  
властта на жените
Бенедета Кравери
изд.: Виа Летера
брой стр.: 408
цена: 19.00

Излизането на четвъртия 
роман на Луиз Пени 

„Камъкът на смъртта” е 
малък празник за любителите 
на качествената криминална 
литература. С характерния си 
почерк Пени отново ни среща 
както със знаменития инспектор 
Гамаш, отдал на заслужена 

почивка в уютна планинска хижа, 
така и с любимите герои от 
идиличното селце Трите бора. 
Издигната на брега на самотно 
езеро, насред дивия канадски лес, 
„Маноар Белшас” е приютила не 
само брилянтния детектив от 
квебекската полиция и съпругата 
му, а и семейство Фини – заможна 

стара фамилия, чиито членове са 
колкото отблъскващи, толкова 
и интригуващи в своята 
противоречивост. Лятото е 
в разгара си и главен инспектор 
Арман Гамаш се е усамотил 
недалеч от идиличното селце 
Трите бора. Но безметежното 
спокойствие и палещата жега са 

Инспектор Гамаш се развихря

камъкът на смъртта
Луиз Пени
изд. “Софтпрес”
384 стр., 15,99 лв.

1. луиз пени работи 18 години като журна-
лист в канадското обществено радио, 
преди да напусне, за да стане писател…
2. … след което изпада в петгодишен 
творчески застой.
3. луиз смята, че страхът е най-го-
лемият є недостатък. въпреки това 
го използва, за да подклажда вдъхнове-
нието си. 
4. знаела от осемгодишна, че иска да е 
писател, но започва да пише чак след като 
навършва 40. дебютният роман на пени изли-
за, когато тя е на 46 години.
5. поредицата за инспектор гамаш е вдъхновена от еле-
гия на английския поет у. х. одън, посветена на херман 
мелвил. 
6. първият є роман – „убийството на художника“, e 
отхвърлен и игнориран от над 50 издателства, преди 
да получи второто място в категорията за дебют на 
наградите на британската асоциация на авторите на 
криминални романи.
7. пени е голям почитател и редовен абонат на списание 
Country Life.
8. въпреки че историите, които пише, са ситуирани в 
Квебек и много от героите є са франкофони, луиз пени е 
изчислила, че поредицата е преведена на около 23 езика, 
преди да бъде преведена на квебекски френски.
9. образът на арман гамаш е вдъхновен от трима 
мъже. това са майкъл уатхед – съпругът на пени, ати-
кус Финч от „да убиеш присмехулник“ и жан гамаш – ши-
вач от град гранби в Квебек.
10.  между двайсет и първата и трийсет и петата си 
година пени страда от алкохолизъм. днес тя счита от-
каза си от алкохола за свое най-голямо постижение и 
смята, че този труден период є е помогнал да напише 
поредицата за инспектор гамаш: „героите ми никога не 

са чувствали нещо, което не съм изпитвала 
аз. познавам ревността, огорчението, 

омразата към себе си и гнева. преживя-
ла съм ги.“ 
11. пени пише по пет-шест чернови 
за всеки от романите си, преди да го 
покаже на някого. 

12. авторката подкрепя непубликува-
ни автори на криминални романи, като 

чете ръкописите им. освен това е под-
помогнала създаването на канадска награда 

за непубликуван дебютен роман. 
13. луиз обожава кучетата от породата голдън ретри-
вър.
14. авторката счита трите бора по-скоро за състояние 
на ума, отколкото за географска дестинация. „това е 
мястото, където отивам, когато реша да съм добра.“
15. пени е работила с лондонски парфюмиер, който раз-
работва аромат, вдъхновен от инспектор гамаш – Eau 
de Gamache.
16. в Квебек има туристически маршрут, вдъхновен от 
романа на пени Bury Your Dead.
17. заглавието на деветата книга от поредицата за ин-
спектор гамаш, How the Light Gets In, е цитат от песен 
на ленард Коен – Anthem. 
18. пени е заклет почитател на алфред хичкок.
19. по време на проучванията за създаването на A 
Beautiful Mystery пени получава разрешение да пренощува 
в „президентската килия“ в действащ бенедиктински 
манастир. тя била с два и половина сантиметра по-го-
ляма от останалите килии в манастира.
20. след излизането на The Nature of the Beast през ав-
густ 2015 пени подписва договор за още три книги. 
Феновете на гамаш могат да са спокойни, че любимият 
инспектор ще разследва заплетени мистерии поне до 
2018 година. 

Двайсет факта за Луиз Пени, които може би не знаете

прогонени от страховита лятна 
буря, която връхлита хижата и 
оставя след себе си труп.

Случаят попада във вещите 
ръце на Арман Гамаш, който е 
решен да разплете мистерията 
с помощта на екипа си от млади 
специалисти. Стари тайни 
и ожесточени съперничества 
се пробуждат пред очите на 
полицаите, а хижата е пълна със 
заподозрени...

Луиз Пени е единствената 
в света петкратна носителка 
на литературния приз 
„Агата Кристи”. Романите 
´ са преведени на повече от 
трийсет езика и са издадени в 
многохилядни тиражи. Пени 
печели 11  литературни награди 
още с дебютния си роман 
„Убийството на художника”, 
а следващите книги от 
поредицата за разследванията на 
инспектор Гамаш продължават 
традицията и носят на 
авторката нови призове.
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Прочетохте ли вече 
„Ангелско нашествие”? 

Скоро след излизането на 
български на изключително 
популярната книга, първа 
в трилогията „Пенрин и 
Краят на дните”, идва и 
продължението. 

В типичния за Сюзън Ий 
действен стил „Ангелски 
свят” не губи време и 
продължава непосредствено от 
внезапния край на предишната 
книга. Читателите 
отново се потапят в 
постапокалиптичната 
атмосфера на обгорялата 
Силициева долина и 
назъбените останки на Сан 
Франциско, резултат от 
опустошителното нашествие 
на войнствено настроени 
ангели. 17-годишната Пенрин 
е успяла да спаси сестричката 
си от гнездото на ангелите, 
но нещата съвсем не са се 
стекли както ´ се е искало. 
Малката Пейдж вече не е 
същата и никога няма да 
бъде. Въпреки всичко двете 
момичета, заедно с майка им, се 
присъединяват към оцелелите, 
които се опитват да съхранят 
остатъците от модерната 
цивилизация.

Не задълго – помисляйки я 

Пенрин и краят на дните: 
ангелски свят
Сюзън Ий 
изд. “Емас”
399 стр., 14.90 лв.

Битката срещу инвазията  
на ангелите продължава

Сюзън Ий се записала на уроци  
по бой с меч, за да напише книгата

– „Ангелско нашествие” 
завършва ужасяващо.

Благодаря! Такова беше 
намерението ми.

– Е, получило се е! 
„Ангелски свят” започва 
директно от края на 
„Ангелско нашествие” и 
става още по-страшно. 
Това обмислен похват ли е 
или просто реши, че такъв 
е естественият ход на 
повествованието?

Историята пое 
натам. Първата книга е за 
постапокалиптичен свят и 
чудовища. Нямаше как да не 
присъстват във втората и 
мракът сам пропълзя вътре. 
Не съм го планирала нарочно.

– Как се чувстваш, 
когато описваш най-
зловещите сцени? 

Разбирам, че страшните 
моменти са достатъчно 
добре описани, когато 

*интервюто (тук със 
съкращения) е от британското 
онлайн издание „Sugarscape“.

за чудовище, група хора залавя 
Пейдж и сблъсъкът завършва 
кърваво. Пейдж изчезва, 
свидетелите са ужасени, 
майката на момичетата е 
съкрушена. 

Пенрин тръгва из Сан 
Франциско след сестра 
си – само че защо улиците 
са толкова пусти? Къде са 
отишли всички? Търсенето 
я отвежда до сърцето на 
ангелския план и тя успява 
да зърне силите зад техните 
решения, но разбира и до какви 
страховити крайности са 
склонни да стигнат... 

Междувременно Рафи 
отчаяно издирва крилата 
си. Без тях не би могъл да 
се присъедини към ангелите 
и да застане начело, като 
предводител, както му е 
отредено. Ала когато трябва 
да реши дали да получи крилата 
си или да спаси Пенрин, кое ще 
избере?

Сюзън Ий пише „Ангелско 
нашествие” – първата част 
от трилогията „Пенрин и 
Краят на дните” – за юношеска 
аудитория, но има почитатели 
на възраст от 10 до 70. След 
като първоначално вижда 
бял свят под формата на 
електронна книга, публикувана 
от самата Сюзън в интернет, 
я очаква огромна изненада – 
писането ´ очарова хиляди и 
набира огромна популярност, 
без помощта на издатели, 
агенти, маркетингов 
отдел... Само благодарение 
на силата на думите ´. Сега 
трилогията е преведена на 
повече от 20 езика, работи 
се по екранизация, а феновете 
стават все повече и повече. 
И с основание. Историята за 
Пенрин и Рафи е като глътка 
свеж въздух – динамична, 
целенасочена, страшна, но 
и забавна, реалистична и 
тотално пристрастяваща.

Сега, след като имаме въз-
можност да прочетем вто-
рата част от поредицата, 
„ангелски свят“, е време 
да побъбрим с авторката 
Сюзън Ий. 

плашат самата мен. Ако 
откъсът е наситен с емоции, 
страховит или изпълнен с 
романтично напрежение, 
трябва да го усещам. Ако 
разговорът е интересен, трябва 
да привлича вниманието ми. 
Искам да се смея на репликите 
на Рафи или Ди-Дум и ако не ми е 
забавно – почвам отначало.

– Да поговорим за ангелите. 
Какво те развълнува толкова, 
че реши да изградиш сюжета 
си около тях?

Интересното е, че сме ги 

превърнали в обичливи, пухкави 
купидончета, които обръщат 
внимание на всекидневните 
ни нужди. Възприели сме ги 
като пазители. Не твърдя, 
че е невъзможно да са сладки, 
мили и да ни пазят, но в 
Библията има разкази за 
ангелската жестокост. Те са 
брутални, наистина... Пряко 
свързани са с опустошаването 
на градове и превръщането 
на хора в стълбове от сол. 
Били са неудържими, що се 
отнася до Апокалипсиса, а в 
Откровението се появяват 
ангел след ангел. През годините 
сме станали склонни да мислим, 
че слизат на Земята, за да ни 
помогнат. Реших, че би било 
интересно да се върнем назад и 
да си припомним: „А какво пише 
в старите книги? Ангелите са 
воини и убийци, би трябвало 
да се боим от тях.” По някаква 
причина от известно време не 
се страхуваме и май е време да 
преговорим историята им.

– Да поговорим и за 
баталните сцени. Всичко 

е толкова реалистично, 
сякаш се случва пред очите 
ти. Какви проучвания 
направи, за да го постигнеш? 
Експериментираше ли?

Направих проучвания. 
Ходих на различни уроци. 
Посещавах интензивен 
курс по самозащита. В Сан 
Франциско предлагаха уроци 
по така наречения Бам с пълен 
контакт. Курсът беше забавен 
и даваше самочувствие. 
Инструкторът носеше 
костюм с дебела изолация и 
научих, че мога да поваля мъж 
с един удар с коляно. Не се 
шегуваха за пълния контакт. 
Беше невероятно. Използвах 
много от научените хватки 
в описанията на битките. 
Във втората книга Пенрин 
започва да експериментира с 
меч. Записах се на курс по бой 
с меч, за да проуча въпроса, и 
беше невероятно. 
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шуслерови соли 
и хранене според 
биоритмите
Графиня Ангелика 
Волфскийл фон 
Райхенберг
изд.: Сиела
брой стр.: 416
цена: 23.00

тайната на 
изцелението
Йоаким Фаулщих
изд.: Сиела
брой стр.: 304
цена: 16.00

Големите пет 
Санджив Чопра
изд.: Сиела
брой стр.: 224
цена: 12.00

GAPS. синдром на 
храносмилателната 
система и психиката
Д-р Наташа Кембъл 
Макбрайд
изд.: Кибеа
брой стр.: 504
цена: 20.00

Храни се добре, 
за да се чувстваш 
добре
Д-р Сара Брюър
изд.: Хермес
брой стр.: 176
цена: 19.95

избухливото дете
Д-р Рос Грийн
изд.: Хермес
брой стр.: 256
цена: 13.95

Перспективата: 
как да я видим и 
нарисуваме
Матю Брем
изд.: Книгомания
брой стр.: 144
цена: 16.00

Пътеводител куба/ 
National Geographic
изд.: Егмонт
брой стр.: 272
цена: 19.90

Всичко е следствие от една-единствена 
Сила, която повечето от нас наричат 

Бог... ТРАНСФОРМАЦИЯ. СМЪРТ. 
ВЪЗКРЕСЕНИЕ. НОВ ЖИВОТ. АНГЕЛИ. 
ДЕМОНИ. СИЛА. СМЕЛОСТ. ЛЮБОВ. 
ВЯРА. ВДЪХНОВЕНИЕ.

В шестата си книга Георги Жеков 
споделя – откровено и интимно – своя път 
към Пробуждането и Просветлението. 
Път, осеян със събития, които ще те 
подтикнат да подложиш на съмнение 
всичко, което знаеш за природата на 
заобикалящия те свят.

Реалността, каквато я познаваме, 
има множество форми и лица. Дали 
ще отвориш очи, за да видиш отвъд 
физическите ´ очертания, е единствено и 
само твое решение. Помисли добре обаче, 
защото там, където ще попаднеш, всичко 
е точно такова, каквото Е, и нищо не е 
такова, каквото изглежда.

вселената в мен 
Георги Жеков
изд. “Бард”
192 стр.,12.99 лв.

Свят, за 
който не си 
подозирал

1.  „Колко книги притежаваш?” Не знам. 
Следващ въпрос.

2. „Можеш ли да …?” И това, докато 
четеш. Прекъсват те, защото „очевидно не 
правиш нищо важно”.

3.  „Защо четеш толкова много?” Е, сега. 
Защо? Защото ми харесва. Точка. Осъзнай 
го! Или да започна аз да питам : „Защо ти 
харесва да гледаш как едни хора търчат 
след една топка?” или „Защо въобще гледаш 
спорт?”.

4.  „Е, аз нямам време за четене.” 
Да, бе. Защото си истински възрастен 
човек, с истински живот и с истински 
отговорности. А четящите имат твърде 
много време и се чудят какво да правят.

5.  „Нямаш ли нещо по-добро за правене?” 
Ами, да. Чудех се дали да не наточа ножа и… 
защо да не те намушкам. Просто ОБИЧАМ 
да чета! Приеми го!

6.  „Сигурно в училище си бил най-
големият зубрач.” Ами, може и да бях. Но 
е глупаво да мислиш, че всички запалени 
читатели са били отличници. Но и това е 
без значение. Всеки заслужава уважение.

7.  „Ама защо четеш толкова много? 

Не харесваш хора ли?” Странно, но щом 
питаш… Точно в момента ги ненавиждам…

8.  „Самотник!” Честно?! Не всички 
запалени читатели са някакви самотници.

9.  „Защо харчиш толкова много 
пари за книги?” Е, това наистина е 
тъп въпрос. Питаш ли хората, които 
дават цяло състояние за дрехи или за 
високотехнологични джаджи, защо го 
правят?

10. „А защо просто не си вземеш карта 
от библиотеката?” А ти защо имаш 
кабелна телевизия и Netflix?

11. „Защо купуваш нови книги, като 
не си прочел тези, които вече имаш?” Ха! 
Добър въпрос. Защото всеки ден излизат 
десетки нови книги? Защото може да 
свърши тиражът? За да ме питаш?

12. „Мразиш ли телевизията?” Ами, не. 
Всъщност нямам против да прекарам един 
мързелив съботен следобед, зяпайки „Касъл”, 
или „От местопрестъплението”. И?

13. „Не си ли чел вече тази книга?” Да, и?
14. … И не, не се интересувам от 

минимализъм. Остави ме с книгите и 
библиотеката ми …

които 
запаленият 
читател  
мрази 
да чува
освен всичко друго, на света хората се делят на четящи и нечетящи. И само няколко 

минути с един човек често могат да са достатъчни, за да разберете от кои е. 
И както при всички различни видове, и между тези два има и винаги ще има различия и 

неразбиране.
Четящият човек не иска специално отношение. Нито (в повечето случаи) брои минути-

те за среща с някой, за да се върне отново при книгите си. Научни експерименти доказват, 
че четящите хора са разбиращи и по-емпатични. Но и те си имат граници. И често показ-
ват раздразнение. особено, когато чуят от нечетящите си приятели следните реплики 
(събрани от www.bookriot.com):

14 въпроса,
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Възхвалявана като „епично 
фентъзи от мащабите на 

Джордж Р. Р. Мартин, само 
че на скорост”, трилогията 
„Разделената империя” ни 
запозна с един дързък нов свят 
на мрачното фентъзи чрез 
историята за Йорг Анкрат 
и неговия унищожителен 
възход към властта. Марк 
Лорънс отново се завръща в 
Разделената империя с разказ 
за един не толкова амбициозен 
принц...

Червената кралица е стара, 
но кралете на Разделената 
империя се боят от нея както 
от никой друг. През цялото 
си царуване тя е водила дълга 
и скрита война срещу силите, 
които стоят зад нациите, със 
залози по-големи от земя или 
злато. Най-силното ´ оръжие 
е Мълчаливата сестра – която 
малцина виждат и за която 
никой не говори...

нови заглавия  www.helikon.bg

бронзовият ключ. 
кн. 3 от поредицата
Магистериум
Холи Бек;  
Касандра Клеър
изд.: Егмонт
брой стр.: 248
цена: 12.90

роякът се спуска. 
кн. 2 от поредицата
дивогласи
Джейкъб Грей
изд.: Егмонт
брой стр.: 248
цена: 9.90

за да си спомня
Лара Ейвъри
изд.: Егмонт
брой стр.: 392
цена: 14.90

игра на криеница
Ил Сунг На
изд.: Издателство  Рибка
брой стр.: 28
цена: 22.00

сензитивни 
илюзии
изд.: A&T Publishing
брой стр.: 31
цена: 24.90

изкуството да 
бъдеш мързелив
Емил Конрад
изд.: Егмонт
брой стр.: 96
цена: 14.90

атлас на света. 
съвременната 
цивилизация
Джеймс Харисън;  
Ан Макрей
изд.: Книгомания
брой стр.: 128
цена: 24.90

историята на 
забележителностите + 
25 лесни за
сглобяване модела
изд.: Книгомания
брой стр.: 116
цена: 24.00

Само за 24 часа Пиетро 
Паладини губи контрол 

върху живота си: допуска 
сериозна грешка на работа, 
шофьорската му книжка 
е отнета, офисът му е 
затворен от полицията, 
бизнес партньорът му го 
оставя сам да се справя с 
неприятностите, а накрая 
се разделя с половинката си. 
Междувременно дъщеря му бяга 
от къщи…

Чувствайки се в капан, 
Пиетро на свой ред бяга 
на сляпо, напосоки, но 
катастрофата, внезапно 
разрушила живота му, изглежда 
по-скоро като прецизен план. 
Обзет от безпокойство 
и съмнение, той търси 
нормалността, която изведнъж 
е загубил. Или по-скоро, която 
никога не е имал.

Всъщност Пиетро е 
олицетворение на несполуките, 

Какво правите във време, 
в което никое от 

старите правила не важи? 
Всеки четвъртък сутрин в 
продължение на две години в 
Ислямска република Иран една 
вдъхновяваща преподавателка 
на име Азар Нафизи тайно 
събира седем от най-

обещаващите си студентки 
в дома си, където те заедно 
четат забранени западни 
класики. След установяването 
на радикалния ислям по улиците 
на Техеран се извършват 
внезапни проверки, фанатици 
са узурпирали университетите, 
а сляпа цензура задушава 
свободата на словото и на 
изразяването. Но в центъра 
на това холът на Нафизи е 
превърнат в оазис, където 
момичетата се осмеляват да 

свалят хиджабите си и да се 
потапят в световете, описани 
от Джейн Остин, Франсис 
Скот Фицджералд, Хенри 
Джеймс, Владимир Набоков. 
Техните собствени истории 
започват да се преплитат 
с книгите, които четат. 
Всяка дума от тази история е 
истина. Нафизи пише обяснение 
в любов на литературата, 
която може да спасява, защото 
никой не може да бъде поробен в 
мислите си.

Епично фентъзи 
за ценители

Когато загубиш 
контрол

Принцът на глупците: 
войната на  
Червената кралица #1
Марк Лорънс
изд. “Бард”
384 стр., 21.99 лв.

Чудни земи
Сандро Веронези
изд. “Ера”
344 стр. 16.00 лв.

да четеш “лолита” в техеран
Азар Нафизи
изд. “Сиела”
500 стр., 16,90 лв.

страховете и борбата на 
модерния човек да открие 
себе си. В свят, белязан от 
безпорядък, непочтеност и 
маниакалност, той се опитва 
да пази баланс и да не се удави 
в подвижните пясъци на 
живота…

Да четеш „Лолита” в Техеран
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Разкажете ни повече за създаването на 
романа „Сорая”?
Всъщност „Сорая” не беше планиран, 

а породен от необходимост роман. 
Нека започна отначало. По силата на 
политиката на отворени врата, водена от 
Турция, още от началото на гражданската 
война в Сирия всеки, потърсил убежище 
в страната биваше приеман - понякога 
и без документи. Но се стигна до нещо 
непредвидено: ежедневно нарастващият 
брой на бежанците в Турция доведе до 
мизерия, глад и отчаяние. Не след дълго 
улиците се изпълниха с просещи милостиня 
сирийчета, опашки от чакащи работа 
сирийци и продаващи се за пари 
в нощните клубове сирийки. По 
новините се съобщаваше най-вече 
за сирийци: нежелани от съседите 
си, забъркали се в престъпления, 
малтретирани в лагерите или 
чакащи на граничната бразда да се 
завърнат по домовете си.

В периода на най-тежката криза 
с бежанците в Турция аз работех 
като специален кореспондент 
на един от най-престижните 
вестници - „Джумхурийет”. 
Естествено, бях написала вече 
много новини и репортажи 
по темата. Но дойде момент, 
в който усетих, че трябва да 
направя нещо повече. Защото 
описанието на драмата на индивида 
в цялата ´ голота би представила 
действителността далеч по-
въздействащо от милиони цифри. 
Водена от тази мисъл, реших 
да пресъздам проблема 
литературно, по 
най-бързо достигащия 
човешкото 
сърце начин. А и 
издателството, което 
вече беше отпечатало 
мое изследване, 
настояваше да премина на 
литературния фронт. И след 
този окуражителен подтик 
хванах перото и започнах 
романа…

Написването на „Сорая” 
продължи 6 месеца, но това 

не може да се смести в едно изречение, тъй 
като за мен периодът не се оказа никак лесен. 
По време на писането така се интегрирах 
с главната героиня, дала названието 
на романа, че преживявах – и то много 
надълбоко – мъката ´, разочарованието, 
изоставянето – най-неочаквано насред път, 
падането и ставането, понякога и само 
падането ´. Влюбвах се заедно с нея, плачех 
заедно с нея, носех жалейка заедно с нея и 
заедно с нея тръгвах по нов път.

Що се отнася до акцентирането върху 
някои детайли… Става дума за млада жена, 
избягала от кървавата гражданска война в 

родината си, за да попадне в центъра на 
друга война в чуждата страна, където е 
потърсила подслон. Заради това бурите 
в душата на Сорая или, казано другояче, 
преплитането на войната отвън с тази 
вътре в нея беше основният детайл, с 
който държах да запозная читателя.

– Работата Ви като журналист ли Ви 
провокира да разкажете историята на 
бежанците през гледната точка на една 
жена, на едно момиче?

Може да ви се стори странно, но ако 
не бях журналист, не бих се заела с роман 
като „Сорая”. Всъщност с едно око винаги 
гледах като журналист не само на подбора 
на актуална тема като тази за живота 
на бежанците, но и на трактовката ´, на 
техниката на писане и на всички етапи по 
въвличането на читателя в събитията, 
движеща сила в книгата. И добре, че беше 
така, защото благодарение на това лесно 
успях да изчистя повествованието от 
ненужни, нямащи стойност за читателя 
подробности и замърсяващи езика елементи.

– С какво литературата е по-силна от 
журналистиката?

Това, разбира се, е индивидуален 
избор и дори мнозина са убедени, че 
журналистиката влияе отрицателно на 
литературата. Но за мен те двете са 
неразривно свързани, пораждат се и се 
допълват една друга; две различни сфери, 
които понякога изпитват нужда една от 
друга, друг път си вредят, но винаги се 
подхранват взаимно. Ако питате коя ми е 
по-близка и стимулираща, това определено 

е литературата. Защото за да бъдеш 
изряден журналист трябва да 
спазваш определени правила, а в 
литературата няма предначертан 
път, изискване или шаблон. Има 
само две алтернативи: или ще 
пишеш, защото имаш такива 
заложби, или няма да пишеш. 
Някой може би познава писател, 
станал такъв след завършен курс 

по писане, но аз не познавам.

Една драма  
в цялата ù голота

Мелтем ЙълМаЗ е млад журналист и автор на три книги, магис-

тър по английска филология. Tя е гласът на непривилегированите 

– бежанци, бездомници и малтретирани жени. За работата си e отличена 

с редица награди. „Сорая“ е сред селектираните книги на Berlinale Film 

Festival 2016 като най-подходящи за филмиране. В дебютния си роман Йъл-

маз описва спиращата дъха история на една сирийка, прегърнала своята 

искрица надежда в житейската безизходица, където няма място за обич.

Драматичен и затрогващ е разказът за белезите в душите на бежан-

ците, спасили се от гражданската война в родината си. Разтърсващо 

емоционален, в духа на класиката „Не без дъщеря ми“, неудобният роман 

„Сорая“ говори през гледната точка на всичките си герои, а изводите 

оставя на читателя.

сорая
Мелтем Йълмаз
изд. “Софтпрес”
256 стр. 14,99 лв. Цялото интервю четете в Лира.бг 
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Какви книги най-много обичахте да 
четете Вие самата като дете?

Книгата, която много ме впечатли, 
беше „Малката вещица” на Отфрид 
Пройслер. Има я преведена и на български. 
За онези, които не са я чели – става дума 
за малка вещица, която  е още съвсем 
млада, само на сто двайсет и седем години 
и живее заедно с най-добрия си приятел – 
един говорещ гарван – в порутена къщурка 
дълбоко в гората. Всеки ден тя с часове 
се упражнява да прави магии и все  нещо 
се обърква. След това идват едни стари, 
лоши вещици – като особено дразнеща е 
тази на времето. Но главната героиня 
успява да направи така, че накрая на света 
да не остане нито една зла вещица. Може 
би заради тази книга толкова ме очарова 
идеята за доза вълшебство в 
ежедневието, както при Луна, 
Сузе и Марли от „Магически 
времена”. Те трите са 
обикновени тийнейджърки, 
които ходят на училище, 
правят контролни по 
математика, спортуват, 
влюбват се – докато изведнъж 
магията най-ненадейно не влиза 
в живота им благодарение на 
три пръстена.

– Винаги ли сте мечтали 
да станете писателка?

Да, всъщност е така. От 
петгодишна все обяснявах 
на родителите си, че някой 
ден искам да пиша книги. 
Нищо, че тогава даже още 
не можех да чета като 
хората. Затова пък, щом научих първите 
букви, тръгнах да разказвам и да рисувам 
истории. Започнах първия си „роман”, 
когато бях на 13. Действието се развиваше 
в Египет и ставаше дума за Нефертити. 
Но след първите стотина страници вече 
нищо не ми идваше наум. Първата ми книга 
за възрастни излезе през 1997 г., а четири 
години по-късно написах и роман за деца, 
„Небето да чака!”

– Как се различава детството днес 
от това във Вашите спомени? Кое 
е най-голямото предизвикателство, 
когато човек пише книги за деца?

Като дете почти непрекъснато бях 
на открито, независимо от сезона. Дори 
не ме интересуваше какво беше времето – 
нямаше значение дали е студено или вали. 
С приятелите ми се срещахме в гората, 
където живеех точно като малката 
вещица. Е, добре, без колибата с кривия 
комин – или изобщо какъвто и да било 
комин – и без изобщо да съм толкова 

самотна. Имахме много, много свобода. 
Да се позволи това на децата днес е 
значително по-трудно.

Най-голямото предизвикателство за 
мен е да пиша книги, които да се харесват 
на децата не само сега, но и след десет 
години; и които биха могли да се четат с 
удоволствие дори преди две десетилетия.

– Къде намирате вдъхновение за 
книгите и героите си? Тренирали ли сте 
самата Вие паркур?

За пръв път видях какво е паркур в Ню 
Йорк и тогава си помислих: „Какво правят 
тези лудетини? Да се затрият ли искат?” 
В началото дори не можех да повярвам, че 
това, което виждам, се случва наистина. 
Още тогава реших някой ден да пиша за 

паркур. Когато 
му дойде времето, 
изгледах много 
клипчета в Ютюб, 
в които всичко е 
обяснено така, че 
след това човек се 
чувства като истински експерт. А иначе 
намирам вдъхновение, като се оглеждам, 
наблюдавам, обикалям, размишлявам и 
се наспивам хубаво. Понякога първо се 
появяват героите и известно време 
живея с тях във фантазията си. Така беше 
и с трилогията „Магически времена”. 
С времето постепенно опознах трите 
момичета и много ги харесах. Затова 
ми се прииска да им измисля вълнуваща, 
весела и едновременно с това малко тъжна 
история.

– Кой от пръстените – на Марли, 
Луна или Сузе – най-много Ви се иска 
да имате? Кое е първото, което ще 

направите с него?
Даже и за секунда няма нужда да се 

замислям. Бих избрала пръстена на Марли, 
който спира времето.

Наистина бих дала много да мога да 
пътувам в миналото, за да се срещна с 
родителите си и с брат си, които вече не 
са между живите. Но си мисля, че тогава 
вече може и да не поискам да се върна 
обратно.

А да знам какво ще ми донесе бъдещето 
– не, благодаря. В никакъв случай. Дори 
на Луна в книгите това понякога ´ идва 
в повече. Разбира се, пръстенът ´ носи 
известни ползи. Така например тя знае 
предварително какво ще се падне на 
контролното по математика, както и дали 
трябва да си вземе чадър, като излиза, дори 
и навън в момента да грее слънце. Но когато 
става дума за важните неща – какъв ще 
стана като порасна; или още колко дълго ще 
живее дядо ми – да, изкушаващо е да видиш 

бъдещето, но какво ще правиш, като 
разбереш отговорите? Особено ако 
не са твърде хубави? Най-добре във 
всички случаи е изобщо нищо да не 
знаеш.

Затова да спирам 
настоящето и така да печеля 
време, в което да правя 
каквото поискам – точно това 
е за мен. Тогава ще мога дори 
да стигна до Черно море и 
преспокойно да го погледам, 
без никой да ме закача. И да 
ям гювече. Жалко само, че 
ще трябва да съм съвсем 
сама, докато всичко това 
се случва, защото другите 
изобщо няма и да усетят 
какво става. Това е и 
проблемът на Марли в 
книгите. Макар че да си 

сам също може да е хубаво.

– Можете ли да си представите 
живот, в който не пишете?

Идея си нямам. Имам предвид, че 
понякога не пиша с месеци – точно както 
в момента. Напоследък все бях на път. 
Случиха се ужасно много неща, чак ми е 
трудно да ги повярвам. Понякога животът 
те поразява съвсем отведнъж. Сега първо 
ще трябва да се възстановя. За да пише 
човек, се иска спокойствие – и най-добре 
щедра доза скука. Все още чакам да изпадна 
в това състояние, защото за мен то все 
още не е дошло. След това със сигурност 
пак ще се почне с писането.

Прави с живота си каквото ти се иска – 
той си е само твой

Интервю с Катя ХеНКел, 

автор на поредицата романи “Магически времена”

изд. “Фют”






