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“Без да те е приел и 
познал българският 
език не можеш да бъдеш 
истински български 
писател.”

Из интервюто на стр. 9 с носителя 
на “Хеликон'2016” Недялко Славов 

25 години след 
убийството на  

Лора Палмър... всичко 
започва отначало!

“Моби Дик” 
на планината

Великият 
МълчалиВец
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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 

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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му отправяше най-простите 
и трагични слова, които до 
тоя момент бях чувал: Какво 
да правя? Къде да ида? Как да 
живея? Любимият ´ бе вече в 
ноктите на жреците, които 
обвиваваха с платно тялото 
му лента по лента и тя никога 
повече нямаше да зърне лицето, 
косите, плещите, пръстите 
му. Щяха да нарисуват лицето 
му на саркофага и после да го по-
ставят в ниша, и да се смеят, 
когато тя дойде да прегърне 
тялото му.

След години щяха да прис-
тигнат хора и да питат кой е 
бил този Артемидорос? Щяха 
да им кажат. А после при него 
щеше да спре чужденец и да оск-
верни саркофага, да размотае 
лентите с безбожна ръка и да 
намери шепа прах само... Прах 
като нейния.

Може би после добрият Ози-
рис щеше да приеме душите им 
и подир тридесет века да ги 
превърне в нетрайни форми: 
в змии, във птици, в зверове 
разни. Додето не дойде нов ден 
предсказан и сам не стане на 
прах Озирис, забравил всички, 

от всички забравен.
Жената знаеше само една 

дума от многото, които си бе 
казала с нейния Артемидорос, 
най-скъп ´ от всички на тая 
земя и на небето: и шеговити, 
и пълни с обич. Една-еднич-
ка от техните клетви, от 
техните приказки и обещания, 
от жалбите техни, от техния 
смях. Една-едничка, която 
щеше им остане в тяхното 
дълго, вечно мълчание: сбогом!

Ето това сбогом ми разказа 
играта.

Наскоро синът ми рече: 
тате, дай да разчистим стай-
чето, че е препълнено. Ползваме 
едно малко помещенийце на 
етажа в блока, щото мазето 
ни за нищо не става. Заехме се и 
извадихме сума ти боклуци, по-
точно – стари вещи и дрехи, 
които не бяхме имали смелост-
та да изхвърлим, водени от... и 
аз не знам от какво. Докато ги 
пробирахме, измъкнахме малък 
кашон с книги. И тях сърце не 
ми бе дало да разкарам, просто 
ги бях сложил там, успоко-
явайки и тях, и себе си, че е 
временно... Внесох ги обратно 

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

Редактор
Иван Голев
0878 803 139

Оформление и предпечат
Калина Равуцова

Новини
Елена Бойчинова

Адрес на редакцията:
София, ул. “Цар Симеон” № 90Б

Печат Multiprint
тираж 30 000

www.helikon.bg

януари 2017, година XIV, брой 144

ISSN-1312-4161

“Без да те е приел и 
познал българският 
език не можеш да бъдеш 
истински български 
писател.”

Из интервюто на 9 стр. с носителя 
на “Хеликон'2016” Недялко Славов 

25 години след 
убийството на  

Лора Палмър... всичко 
започва отначало!

“Моби Дик” 
на планината

Великият 
МълчалиВец

LIR
A.BG

пулсът н
а 

литературния 

живот

безплатно месечно списание

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

Веднъж надвечер, преди 
години, седях в читалнята 

на радомирското читалище 
„Напредък” и чаках за нещо. Бях 
сам. Отвън, на площада, високо-
говорителите гърмяха, а млади 
възбудени хора в народни носии 
здраво дзупаха върху естрадата. 
Гледал ги бях доста пъти, знаех 
им всичките подскоци и фин-
тове, та не ми беше интересно. 
По едно време взех от рафта 
първата попаднала ми книга. 
Беше „Антология на световна-
та любовна лирика”, издание на 
„Народна младеж” от 1967 г. 
Разтворих я на първото стихо-
творение, „Елегия”, зачетох го 
и след няколко минути седях с 
разбито сърце, а по страните 
ми се стичаха сълзи.

Египетският неизвестен 
поет ми говореше от името на 
млада жена някъде от недрата 
на времето. Нейният любим 
Артем´дорос бе мъртъв и тя 

Здравей и сбогом

Верният тон на 
хубавите книги

иван голев

вкъщи. Стояха седмица-две на 
шкафчето в коридора, додето 
синът ми пак ми даде зор. Прав 
беше – затова ли ги извадих от 
оная дупка, за да стоят тук. 
Накрая ги награбих и ги турих 
зад вратата в стаята си, пред 
пълната с книги малка библио-
течка, на купчина. Поне да са си 
при свои.

И тогава я видях: същата 
тая антология – с бялата 
обложка с нежната рисунка на 
Пикасо. Имал съм я и аз. Защо 
я бях тикнал в този кашон, без 
дори да я обвия в ленти, без 
да изрисувам върху него ничие 
лице, защо я бях напъхал в това 
стайче, подобно на ниша – идея 
нямам.

Отново прочетох елегия-
та и отново сърцето ми се 
сви, еле пък като видях кои са 
преводачите ´ – Григор Ленков 
и Любен Любенов. И двамата 
отдавна бяха при Озирис. 
Помнех ги, с Любен дори се 
познавахме.

Сложих книгата на шкафче-
то до главата си и сега, от вре-
ме на време, си я отварям и...

Здравей, Артемидорос!

рисунка чавдар николов
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Класации деКември  

ново остава нагоре надолу връща се

художестВена литература

Таен свидетел
джон гришам
обсидиан

стопанката на господ
розмари де мео
Клуб 8, наричане еоод

Под пара
тери пратчет
архонт - В оод

вечерен курс
лий чайлд
обсидиан

Три ябълки паднаха  
от небето
нарине абгарян
лабиринт

междупанелни войни
никола Крумов
пощенска кутия  
за приказки

Хрониките на клифтън 
Т.7: Той бе човек
джефри арчър
бард

мъжът от 
константинопол
жозе родригеш  
душ сантуш
хермес

кукувица кука
георги божинов
хермес

любов по време  
на холера 
(луксозно издание)
габриел гарсия маркес
лъчезар минчев

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1900 
лв.

1599 
лв.

1795 
лв.

1395 
лв.

2800 
лв.

1200 
лв.

1390 
лв.

1900 
лв.

1200 
лв.

1700 
лв.

нехудожестВена литература

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

моши, моши, япония
Юлияна антонова - 
мурата
Together Academy

владетелят
николо макиавели
хеликон

основи на шпионажа 
Виктор суворов
Факел експрес

изкуството на войната
сун дзъ
хеликон

кой управлява света?
ноам чомски
бард

мама...
силви Вартан
Колибри

самолечение  
с Пайда ладжин 
хончи Шао
Кинезиология бг

обичам коледните 
цветове. анти-стрес 
книга за оцветяване: 
Празнично настроение
миранда

как работи животът
андрю матюс
гнездото

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

995 
лв.

1499 
лв.

595 
лв.

2300 
лв.

595 
лв.

1999 
лв.

1600 
лв.

2000 
лв.

595 
лв.

1490 
лв.

Орхан Памук,  
Едип, Сухраб и жената 
с огнени коси

„червенокосата“ е от 

книгите, които прелистваш с 

притаен дъх, впечатляваш се 

от избора на корица и прочи-

таш за ден и половина. 

досега не бях разбира-

ла всеобщото вълнение по 

творчеството на памук, 

докато не зачетох „червеноко-

сата“. началото ни въвежда в 

привидно монотонния живот 

на бедно момче, което страда 

от едипов комплекс – баща му 

е избрал да поеме друг път в 

живота си, но не и да се грижи 

за семейството си. дните ми-

нават бавно и мъчително, а в 

сърцето на момчето се зараж-

да мечта. малката книжарница, 

в която работи за кратко, 

му позволява да се докосне до 

класики в литературата. най-

дълбок отпечатък в душата му 

оставя трагедията на софокъл 

„едип цар“, която ще повлияе на 

целия му житейски мироглед. 

от орхан памук можем да 

очакваме всичко – от червена 

страст с неочаквана развръзка 

до епична битка между баща и 

син. и попадаме в кладенец от 

въпроси: сухраб ли ще убие сина 

си или едип – баща си, коя е за-

гадъчната червенокоса актриса 

от пътуващ театър и кой 

всъщност разказва историята. 

накрая разбрах, че истин-

ският въпрос е не кой ще побе-

ди другия в земния си живот, 

а в смъртоносната схватка 

между обикновената битийна 

реалност и закона на аллах.

викТория алБерТ,  
хелиКон ВитоШа

К н и ж а ря т 
препоръчВа
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 Класации деКември

ново остава нагоре надолу връща се

елеКтронни Книги

излъжеш ли ме веднъж
харлан Коубън
Колибри

уроци на трейдъра 
милионер. 
настройки на ума
стефан трашлиев
Цибрица-2009

Баба праща поздрави  
и се извинява
Фредрик бакман
сиела

аз още броя дните
георги бърдаров
сиела 

как да отгледаме здраво 
дете... въпреки лекарите
д-р робърт менделсон
хомеохелп

уроци на трейдъра 
милионер – книга втора: 
Програмиране на успех
стефан трашлиев
Цибрица-2009

изкуството да бъдеш бог
морган скот пек
Кибеа

уроци на трейдъра 
милионер – книга трета: 
стратегия за печалба
стефан трашлиев
Цибрица-2009

Тайните на  
старата вила 3
слава славчева
Фондация буквите

Зодиакалните убийства
Шимада соджи
Millenium

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1100 
лв.

800
лв.

800 
лв.

500 
лв.

1500
лв.

700 
лв.

1200 
лв.

840 
лв.

1300 
лв.

600 
лв.

Загадката на 
„Лабиринтът от кости“

„ – Възможно ли е да е истина?

Николас преглътна ужасен от 

последното съобщение, изречено 

от окървавените устни.

– Костите… са на Адам и 

Ева.“ – отвръща момчето, изпра-

тено да сподели с отец атанасий 

Кирхер през 1699 г. тайна, която 

не бива да се знае от никой 

друг. секунди след разкритието 

младежът вади кама и я плъзга 

по гърлото си.

и в тази книга, предпослед-

на от серията за сигмафорс, 

джеймс ролинс не изневерява на 

традицията си да вплита научни 

факти, теории, исторически 

личности в полето на своята 

фантазия и да гради свят, в кой-

то едновременно живеят фикция 

и достоверност.

пещерни рисунки дълбоко 

под планините на хърватия, 

загат ващи надвиснала заплаха 

върху неандерталците от неясни 

същества далеч в праисторията, 

както и подземен католически 

параклис, осеян с костите на 

примитивни мъж и жена, повди-

гат неизбежни въпроси пред 

екип от палеонтолози и генни 

специалисти. преди да успеят да 

се потопят в загадката, те са 

отвлечени. Капитан грей пиърс, 

заедно с екипа си агенти от 

сигмафорс, тръгва по следите 

на учените, опитващи се да 

открият кое е липсващото звено 

в човешката еволюция, тласнало 

примитивния човек към спонта-

нен умствен прогрес.

дали той и екипът му ще 

успеят да спасят похитените 

учени и да спрат един налудничав 

замисъл?

Борислав Белдев, 
хелиКон 

стамболийсКи

1500 
лв.

тийн Книги

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

изкуството да бъдеш 
мързелив 
емил Конрад
егмонт

1

10

1990 
лв.

1490 
лв.

6 soy luna:  
моят личен дневник 
дисни – колектив
егмонт

1190 
лв.

Писма от дядо коледа
дж. р. р. толкин
Колибри

4

2000 
лв.

малкият принц
антоан дьо  
сент екзюпери
софтпрес

5

499 
лв.

2 Пакта: началото
Кубар
егмонт

1990 
лв.

3 дневникът  
на един дръндьо:  
кофти късмет кн. 8
джеф Кини
дуодизайн 1490 

лв.

дневникът на мишо  
(По идея на уеб сериала 
„не така, брат!“)
станислав Коен
сиела

7

1000 
лв.

Хари Потър и 
философският камък
дж. К. роулинг
егмонт

8

1990 
лв.

детски и домашни 
приказки
братя грим
Deja Book

9

2790 
лв.

К н и ж а ря т 
препоръчВа
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българсКа художестВена литература

стопанката на господ
розмари де мео
Клуб 8, наричане еоод

междупанелни войни
никола Крумов
пощенска кутия  
за приказки

кукувица кука
георги божинов
хермес

камбаната
недялко славов
хермес

Първият рожден ден
теодора димова
сиела 

Бабо, разкажи ми 
спомен
ивинела самуилова
хермес

дневник от  
панелните блокове
никола Крумов
пощенска кутия  
за приказки

власт и съпротива
илия троянов
сиела

чудомир. събрани 
произведения Т.2:  
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Навръх 3-ти март 2003 година, на 
централния булевард „Славянски” 

88, между паметниците на големите ре-
волюционери Панайот Волов и Лайош 
Кошут, засиява шуменското светилище 
на „Хеликон”. Мястото е централно, 
знаково и определено задължава. Екипът 
на новата книжарница не го посрамва. 
Марина, Таня, Катя и управителят Кра-
сен Пенев са първите, които посрещат 
нетърпеливите четящи шуменци в уют-
ния салон. Марина и Красен са историци, 
Катя е социален педагог, а Таня – човек на 
изкуството. По-късно към тях се присъе-
диняват Павлина и Димо, които също са 
завършили история. Днес, наред с Мари-
на и Красен, тук работят Елица и Поля. 

С годините книжарницата се ут-
върждава като едно от най-търсените 
и посещавани места за култура в Шумен. 
Тук гостуват автори като Людмила 
Филипова, Емил Андреев, Божидар Дими-
тров, Радослав Гизгинджиев, Алек Попов, 
Иво Сиромахов, Емил Конрад. Понякога 
се превръща в „арена” на разгорещени 
спорове, свързани с религия, история, ли-
тература. Друг път е средище на жизне-
радостна глъч и празнично настроение. 
Честването на Благовещение, Междуна-
родния ден на детската книга, Междуна-
родния ден на книгата отдавна се е пре-
върнало в традиция. 

В навечерието на Коледа книжарница-
та е първото украсено кътче в центъра 
на Шумен – разноцветните лампички 
сгряват душите на минувачите. А около 
Нова година верните клиенти получа-
ват късметчета, изработени и подарени 
от приятелка на екипа. През 2008 година 
представител на книжарницата печели 
състезанието „Книжар на годината”, а 
на следващата 2009 получава и отличие-
то „Книжарница на годината”. 

Самият Красен от първия си работен 
ден се превръща в естествен лидер не 
само на колегите си от региона, но и от 
централната част на Северна България. 
С негово участие, професионален стил и 
компетентно ръководство са открити 
и са израснали книжарниците във Варна, 

Добрич, Велико Търново, Русе...
Шуменската книжарница по много 

неща си прилича с другите „хеликонки” 
в страната. Но в едно е неповторима 
– отвън на витрината си има закачена… 
пейка. Точно така, закачена – за да е част 
от „Хеликон”, инак пейки много. Купу-
ваш си книга, излизаш на теферич, сядаш 
и си четеш, колкото ти душа иска! 

Може би е добре да чуем и отец Нико-
лай Петков от църквата в Дивдядово, 
сам автор на няколко книги: 

„Първата ми служба в Шумен трябва-
ше да е на Игнажден, 2003 г. Пристигнах 
в града предния ден, 19 декември. Дали за-
щото тогава Църквата честваше св. Бо-
нифаций, покровителят на пияниците 
и несретниците, трескаво се оглеждах. 
Щеше ми се да срещна сенките ако не на 
Верлен или Рембо, то поне на Иван Пей-
чев. Изкачвах се по стръмната и тъмна 
улица, мърморех си: "и студ, и мраз, и 
плач без надежда навяват на теб скръб на 
сърцето", когато внезапно се озовах пред 
осветена сграда. Надписът „КНИЖАР-
НИЦА ХЕЛИКОН”, както и фактът, че 
вътре беше не само светло, но и топло, 
бе основанието ми да вляза.

 И дали защото съм имал твърде кри-
минален или безпомощен вид, книжарят 
– тогава не знаех, че това е Красен, с ко-
гото години по-късно щях да се сприяте-
ля, ме огледа (с дискретно подозрение) и 
попита:

 – Търсите ли нещо? – Отговорих: – 
По принцип Благото, но бих се зарадвал 
на някоя хубава книга.

Така се заговорихме за Платоновия ди-
алог, за Григорио Лури, за Цочо Бояджиев 
и „Нощта на Средновековието”. И по-
неже знаех, че в Дивдядово ще ме чака дъл-
га нощ, до Коледа, а защо не до Великден 
или Спасовден, тръгнах си с една раница 
книги.

После пак се върнах. За да имам повод 
да се връщам по-често, купувах не повече 
от две книги... И така, вече повече от 12 
години. Дали заради дванайсетата нощ, 
или заради дванайсетте апостоли? Бог 
знае...” 

Книжарниците на Североизтока

шумен
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Книжарниците на Североизтока

В Добрич книжарницата отваря врати през 
август 2010 г. Много амбициозно начало и 

заявка за присъствие в града, който не стра-
да от липса на литературна история. Малка, 
кокетна и отлично подредена в двете си зали, 
зад чистите ´ витринни стъкла се труди 
всеотдаен и отговорен екип. На него се пада 
тежката задача да запази паметта на рано 
отишлата си от този свят Виолета Ивано-

ва, първата управителка, и неспокойния ´ дух 
в работата, като с времето изгради и свой 
независим стил. 

Тук, в Добрич, екипът е от трима души: Га-
лина Вълчева – управител, завършила журналис-
тика, Анна Мирчева – психолог и Пламена Ен-
чева, която учи теология. За себе си те казват:

„Всяка от нас владее по нещо различно. Га-
лина е организатор на дейностите , помага на 
новоизлюпените книжари. Анна е по дизайна и 
оформлението на периодичните и тематични 
кампании и витрини. А Пламена омагьосва кли-

ентите ни и с това печели тяхното доверие 
и усмивки. 

Клиентите ни са ерудирани и винаги знаят 
коя книга кога излиза. Има и такива, които 
търсят, без да знаят заглавието. Веднъж жена 
питаше за книга, в която ставало въпрос за 
ябълки („Три ябълки паднаха от небето”). Ко-
гато пък излезе „Самолечение с Пайда Ладжин” 
отново не знаеха заглавието, а търсеха книга за 
лечение с пошляпване. Дойде лечител, който 
нагледно демонстрира на присъстващите кли-
енти пошляпването. Ани също отнесе някое 
и друго:) 

И ние като в другите книжарници на „Хе-
ликон” честваме деня на книгата. Тази година 
четохме в оригинал Шекспир, както и тексто-
ве на китайски. Отбелязахме и Благовещение, 
и 1 юни – деня на детето. Деца от музикал-
ното училище в града поздравиха клиентите с 
музикални изпълнения. Често в книжарницата 
идват деца от различни училища да четат на 
другарчетата си…”

3 книжарници, 9 отдадени на работата си 
млади хора и хиляди приятели. Това е проста-
та равносметката в цифри. А в букви? Там е 
по-сложно. И затова са книгите.

Честита Нова година, трудолюбиви кни-
жари от „Хеликон”! Нека Господ ви дава здраве, 
шефовете – одобрение, а вие на нас – внимание-
то и обичта, с които бездруго ежедневно ни 
дарявате!

доБрич

В красивия крайморски град книжарницата е 
открита през март 2007 г. Тя е част от 

Пикадили парк. За по-малко от година „Хели-
кон” се разгъва като хармоника и във Варна се 
появяват още четири магазина за книги. И пак 
като хармоника, през 2011 се свива до първооб-
раза си на малък, но уютен и много динамичен 
търговски обект. Той работи в непривични и 
различни условия и нямаше да е трудно да за-
губи облика си като част от нещо голямо и 
аморфно, каквото представлява всеки търгов-
ски център. На подобни места хората идват 
повече за развлечение, за срещи и за съвсем други 
стоки. Но благодарение на екипа си, през всич-
ките 10 години книжарницата има своите 
постоянни клиенти, които я ценят и предпо-
читат, защото получават препоръка, мнение, 
качествена услуга. Да, екипът е малък, но не без-
действа – досега се слави с четирите си чудес-
ни бебета. Справка – за 25 години, за радост на 
родителите си, са проплакали 45 хеликончета. 
И за радост на „Хеликон” естественно – та 
това са 45 бъдещи читатели!

Отидете ли днес в книжарницата, ще ви 
посрещне или Ива Монева, или Стоян Кате-
лиев. Нека чуем визитките им от самите тях:

„Аз съм Ива Монева – завършила съм био-
логия и химия в ШУ „Еп.К.Преславски” и Сче-
товодство и контрол в ИУ-Варна, но съм 
книгохоличка, откакто се научих да чета. В 
„Хеликон” работя от юли 2013г. Работата е 
интересна, любопитна, динамична. И както се 
казва: винаги е по-добре да си вреш носа в кни-

гите, отколкото в чуждите работи.
Книжарницата е малка, но компактна и 

спретната. През лятото върви голям поток 
от хора и от нас книги за лятната почивка 
са си вземали много актьори, политици, спор-
тисти. Така, че ако ви трябва автограф, тук 
е мястото.

Имаме комични случки. Търсили са книги 
само по корица „една такава с венецианска 
маска отпред”, или „заглавието е от две думи, 
разделено с тире” („Уаби-Саби”), или „Картоне-
ните къщи” („Хартиените градове” на Джон 
Грийн.)

Много често клиентите заимстват от 
цитатите, които пишем. Случи ми се също 
да надпиша книга за рожден ден. Често пъти 
търсят неща, които не продаваме (свещички 
за торта, фолио за стъкла, балони), а си тръг-

ват с книга. Ако трябва да пери-
фразираме един цитат от „Яж, 
моли се и обичай”, няма беда на 
този свят, която да не може да 
бъде поправена с чаша вино, парче 
шоколад и хубава книга. ”

„А аз се казвам Стоян Кате-
лиев. Завършил съм езиковата 
гимназия в родния ми Добрич и 
философия в СУ „Св. Климент 
Охридски”. Имам опит като 
училищен преподавател, валутен 
касиер, трудотерапевт, охрана 
и библиотекар в психиатрична 
болница. От края на октомври 
2015 г. работя като книжар в „Хе-
ликон” – първоначално в Доб рич, 
по-късно (от края на август 2016 

г.) във Варна. Книгите са една от трите ми 
големи страсти – редом с Айкидо и музиката. 
Сега се интересувам от бойните изкуства и 
културата на Япония, политиката и религи-
ите в Близкия изток, както и от темата за 
мотивацията, самодисциплината и успеха.

Случвало ми се е едва да сдържам учудване-
то си или смеха си. Например: идва клиентка, 
пита за заглавие и след като чува, че е изчер-
пано, пита „И сега к'во пра'им?”. Или: клиент 
купува книга за тайните общества, коментира 
близо 20 минути по темата, а за финал вади 
шишенце с алкохол от раницата си и най-не-
винно си отпива. Николас Гомес Давила, чия-
то лична библиотека е съдържала над 30 000 
заглавия, пише, че четем само за да открием 
онези книги, които си струва да препрочита-
ме отново и отново… Така е.”

варна
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Сияйна звезда
Сюзън Елизабет 
Филипс
изд.: Ибис
брой стр.: 328
цена: 13.90

ново начало
Кристен Ашли
изд.: Ибис
брой стр.: 624
цена: 17.90

бриджет Джоунс: 
бебе на хоризонта
Хелън Филдинг
изд.: Колибри
брой стр.: 176
цена: 14.00

Славея
Кристин Хана
изд.: Ибис
брой стр.: 472
цена: 15.90

Заливът на 
въздишките
Кн.2 от трилогията 
„Пазителите”
Нора Робъртс
изд.: Хермес
брой стр.: 336
цена: 14.95

под опека
Сандра Браун
изд.: Хермес
брой стр.: 384
цена: 15.95

къщата край 
езерото
Кейт Мортън
изд.: Колибри
брой стр.: 472
цена: 20.00

нефертари - 
царицата воин
Мишел Моран
изд.: Калпазанов
брой стр.: 384
цена: 18.00

Да предположим, че отговорът зависи от 
възрастта на онзи, към когото е отправен 

въпросът. Например три-четиригодишното 
дете убедено ще закима, но не и по-
големите хлапета, вече захитрели 
от интернет и от телевизията 
или просветени от по-печени 
приятелчета. Ами зрелите 
хора? Каква ще е тяхната 
реакция? Навярно някои 
гневно ще се сопнат: 
„За мезе ли ни вземате? 
Кой нормален човек 
вярва в Дядо Коледа? 
Всеизвестно е, че той е 
приказен герой, измислен да радва 
децата. А, и за още нещо – да ги 
сплашваме, че няма да им донесе подарък, 
ако са непослушни.” Дали пък не са прави? 
Дали когато напредването на технологиите 
неминуемо е довело до отчуждение между 
хората някой не е комбинирал герои от няколко 
северноевропейски легенди (Крис Крингъл, 
Санкт Николаус Клаус и неговият спътник 
Кнехт Рупрехт) и така се е появил Дядо Коледа 
или Санта Клаус, червендалестият белобрад 
старец, пазител на традициите и сплотяващ 
семействата около празничната елха? 

Ерик Каплан, сценарист на „Теорията 
за големия взрив”, „Семейство Симпсън” и 
на други комедийни сериали, се стреми да 
отговори на тези въпроси в своята книга, 
предназначена за всички, които обичат да 
използват мозъка си. Той подхваща сериозно 
изследване на наглед несериозния въпрос дали 
наистина има Дядо Коледа, превеждайки ни 
през логиката и философията, през науката, 
мистицизма, морала, митологията, етиката 
и психологията. В един момент вярваме в 
рационалното поведение на хората, а след 
няколко страници сме почти убедени в 
собственото си безумие (и в безумието 
на мнозина други). Какъв е резултатът 
от необичайното пътуване? Невероятно 
интересна и забавна философска книга – 

забавна, защото според Ерик Каплан само 
хуморът може да помири логиците (търсещи 
рационално обяснение на всичко) и мистиците 
(на които рационализмът е чужд). Обикновено 
метафизиката не е тема, подходяща за шеги. Но 
когато с нея се захваща опитният хуморист (и 
философ) Каплан, въпросът за вярата в добрия 
старец с елените и джуджетата прераства в 
задълбочена дискусия за това как някои неща 
хем са реални, хем не са. 

Ерик Каплан разказва как великаните 
на философската мисъл Бертран Ръсел 
и Лудвиг Витгенщайн са се опитали да 
запълнят пропастта между истинското 
и неистинското… и са се провалили. Кое е 
вярното обяснение? Къде да го търсим – в 
будизма, даоизма, теософията, в съвременната 
философия, в кабала? Дали пък най-
фундаменталните философски парадокси не се 
разрешават чрез хумора, чрез комедията? Ерик 
Каплан и Дядо Коледа са подготвили изненада 
за онези, които досега са смятали философията 
за скучна и абстрактна наука – прочетете тази 
книга и ще се уверите в противното. 

Ако обичате да пътувате, 
ако сте любопитни да 

откривате нови места, ако 
често избирате страничните 
пътища, вместо да карате по 
магистралата, то познавате 
добре имената на неуморните 
пътешественици Иван Михалев 
и Елина Цанкова. След огромния 
успех на двете им книги „101 
отбивки” и „Нови 101 отбив-
ки”, в които те споделят люби-
мите си места за пътешестване 
(подчертано – не за туризъм) из 
непознатата България, двамата 
отново запретват ръкави, за да 
ни покажат къде да отидем, ко-
гато трябва да мислим за двама, 
вместо за един. Къде да отидеш 
с любимия човек? Въпрос за 
всички непоправими романти-
ци! Любимите ни пътешестве-
ници се притичат на помощ за 
пореден път.

Къде да 
отидем  
с любимия 
човек

101 романтични места в българия
Иван Михалев, Елина Цанкова
изд. “Сиела”
280 стр., 21,90 лв.

Съществува ли  
Дядо коледа?

Ерик Каплан
изд. “Скайпринт”

196 стр., 14,95 лв.

Съществува ли  
Дядо Коледа?



  Книжарница

9

нови заглавия  www.helikon.bg

Войните на розите: 
буревестник
Кон Игълдън
изд.: Издателство 
Алма
брой стр.: 504
цена: 19.00

Дългото очакване 
на ангела
Мелания Мадзуко
изд.: Унискорп
брой стр.: 431
цена: 16.00

трескав блян
Джордж Р. Р. Мартин
изд.: Сиела
брой стр.: 359
цена: 18.00

край на 
дежурството
Стивън Кинг
изд.: Плеяда
брой стр.: 448
цена: 24.00

таен свидетел
Джон Гришам
изд.: Обсидиан
брой стр.: 416
цена: 19.00

Мъжът от 
константинопол
Жозе Родригеш душ 
Сантуш
изд.: Хермес
брой стр.: 360
цена: 17.95

Хрониките на 
клифтън т. 7:
той бе човек
Джефри Арчър
изд.: Бард
брой стр.: 480
цена: 15.99

Гореща зона
Беър Грилс
изд.: Бард
брой стр.: 448
цена: 17.99

най-пълното и изчерпващо 
усещане за себеизразяване. 
Драматургията пък дава най-
суетливата творческа радост – 
публика, светлинни прожектори, 
цветя, аплаузи, сцена, кулиси, 
задкулисие, гримьорни, ахнали 
очи на актриси, полудиви 
режисьори-хистерици – 
накратко – драматургията си е 
радост по време на колективно 
приключение.

Какво мислиш за 
българските си събратя по 
перо, ама по възможност – 
честно?

– За талантливите – хубаво. 
За другите – нищо. Те са 
зависими от политическата 
конюнктура, като по 
социализма. И обикновено са 
хора за поръчки.

За съжаление малцина са 
тези, които живеят от 

книгите си. За моя радост след 
първия си роман „Фаустино” 
и последвалите го още четири 
романа имам макар и скромно, но 
независимо битие на писател. 
Това, разбира се, се дължи и на 
почтеността на моя издател 
от ИК „Хермес”. 

Като стана дума за пари се 
сещам това, дето обичаш да го 
казваш: „Пари не ти пожелавам, 
щото тия на Титаник имаха 
пари, ама нямаха късмет.” И си 
прав. Може да се каже, че съм 
щастлив човек. Живея от това, 
което обичам и мога да правя. 
Книгите.

Намираш ли разлика в 
начина, по който се пишеше в 
нашата младост и сега?

– Да. Във формалния смисъл. 
Постомодернът наложи 
други схеми, но те са летливи, 
несъстоятелни. Най-важното 
си остава едно – дали авторът 
познава човешката природа. 
Познава ли я, владее всичко. Е, 
разбира се, след като овладее и 
езика. Без да те е приел и познал 
българският език не можеш 
да бъдеш истински български 
писател.

Виждаш какво става 
по света. Масова бедност 
и прекомерни богатства, 
свръхнаселеност, религиозно 
и расово противопоставяне. 
Накъде вървим? Какво още има 
да ни се случва?

– Вървим накъдето ни водят 
кукловодите. Кръстя се и се 
моля. Но съм оптимист. На 
това безумие трябва да се сложи 
край. 

Казваш, че отношенията 

между мъжа и жената се 
разрушават. Какво имаш 
предвид?

– Ами те се разрушават на 
принципа на противопоставя-
нето. Както се разрушават и 
семейните ценности. Както и 
връзките между поколенията. 
Либералният модел, или по-точ-
но този, който се натрапва на 
света, предизвиква разрушаване 
на сакралните връзки на живота. 
А те държат смисъла.

Какво мислиш за 
глобализацията? И за проявите 
´ у нас?

– Мисля, че това пиянство 
приключи. И махмурлукът ще е 
страшен.

Коя твоя детска мечта 
още не се е сбъднала?

– Имах бедно, но щастливо 
детство. Тогава бях в зоната на 
безсмъртието. Там постигнах 
Вечността. След него всяка 
мечта е с все по-малък срок на 
давност.

Какво ще пожелаеш 
за Новата 2017 година 
на читателите на сп. 
Книжарница, сайта лира.бг и 
приятелите на „Хеликон”? 

– Това, което видях в 
книжарниците на „Хеликон” в 
Бургас, Стара Загора и София, ми 
напълни сърцето. Не зная дали 
го осъзнавате, но книжарниците 
ви са храмове. Не случайно в тях 
инстинктивно се говори тихо, 
като в църква, и се пристъпва 
някак боязливо, но с доверие, 
сякаш някой те води свише. 
Бъдете живи и здрави, защото 
хората имат нужда от вас. 
Книгите са спасение.

Най-важното е писателят да 
познава човешката природа

В средата на декември 
Недялко Славов получи 

за втора поредна година 
наградата „Хеликон“. След 
като през 2015 бе отличен 
романът му „432 херца“, 
сега статуетката на 
Орлето той взе за романа 
си „Камбаната“. За сп. 
„Книжарница“ и сайта 
лира.бг известният наш бе-
летрист, поет и драматург 
бе любезен да отговори на 
няколко въпроса.

Интервю на Иван Голев

Честита втора поредна 
награда „Хеликон”, 

Недялко! Това си е феномен не 
само в България, а и по света. 
Направо за Гинес, без майтап. 
Как се чувстваш?

– Благодаря! Радвам се, разбира 
се. Какво да кажа. Два поредни 
„Хеликона”! Най-престижната 
награда за съвременна българска 
литература. Всеки ден ми 
пишат десетки, стотици хора. 
Особена е тая колективна 
енергия, лъчиста е. 

Ти си белетрист, поет, 
драматург. В кое амплоа ти е 
най-уютно и след написването 
на какъв текст насладата ти 
е най-голяма?

– Труден въпрос. Поезията 
е екстатично състояние, 
там дълго не можеш да 
стоиш повдигнат на пръсти, 
уморително е, но пък е 
вдъхновяващо. При прозата 
е по-различно. Спомням си 
една мисъл на великия Далчев, 
която ще цитирам по памет. 
Класикът казваше, че прозата 
е един по-висш и последващ 
етап от развитието на всяка 
национална литература. И 
наистина – прозата, и особено 
романът, оставят у твореца 
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1. Прекарай следобед в хамак с книга
Най-сложното предизвикателство за 

активните хора е да ги накараш да седнат/
легнат и нищо да не правят. Ако си от 
тях, снабди се с цветен хамак (може и от 
компактните, които са леки и удобни за 
носене). Прекарай следобеда в четене на 
книга или просто в слушане на птиците и 
вятъра.

Вариант за напреднали: Нощувай 
лятото в хамака (в гората, на плажа, в 
собствения двор или дори на терасата – 
всички варианти са лично изпитани). Имай 
предвид, че ще ти трябва шалте 
или по-сериозен чувал, ако спиш в 
хамак в планината (в противен 
случай ще падне голямо тракане 
на зъби).

2. Открий вдъхновение за 
ранно ставане от Робърт М. 
Пърсиг

Когато си на почивка, поне 
веднъж стани рано и виж 
изгрева. Или изобщо не си лягай 
и виж изгрева – вариант за тези, 
които не могат да стават рано. Почерпи 
вдъхновение от Робърт М. Пърсиг и 
книгата му „Дзен и изкуството да се 
поддържа мотоциклет”: „Повъртях 
се в леглото, опитвайки се да заспя 
отново, но чух да кукурига петел и 
се сетих, че сме на почивка и няма 
смисъл да се спи.” 

Още няколко идеи: Виж 
изгрева от планински връх. 

От плажа. От палатката – като си свалил 
ципа ´ и се излежаваш без да излизаш. От 
лодка – защото си излязъл да гребеш по 
тъмно. В поле от цветя (например цъфнали 
полета с лавандула или рози). От прозореца 
си – стани специално за изгрева, а след това 
си доспи. От колата – защото тъкмо 
пристигаш след цяла нощ шофиране. 

3. Пътувай в Испания като Дон 
Кихот (и други прочути комбинации от 
места + книги)

Преди да заминеш за някоя държава или 

град, прочети книга, в която действието 
се развива там. Може да вземеш книгата 
(или да я свалиш на четеца си) и да я четеш, 
докато си там (при дълги преходи с влак, 
автобус или при дълги престои).

Няколко идеи: 
България – Пътеписите на Иван Вазов 

и Алеко Константинов, разказите на Елин 
Пелин, любимите ти съвременни романи, 
“50 места, които да посетите в България” 
(две различни издания за 2015 и 2016 г.).

Япония – “Меморарите на една гейша” 
от Артър Голдън, “Шогун” от Джеймс 

Клавел, или романите на Харуки Мураками,
Индия – “Индийската принцеса” и 

“Червеното сари” от Хавиер Моро, 
“Чиракът на магьосника” от Тахир Шах,

Амстердам, Холандия – “Дневникът 
на Ане Франк”, а след това посетете 
истинската къща на Ане Франк на ул. 
Prinsengracht 263-267.

Мароко – “В хиляда и една нощи” от 
Тахир Шах

Великобритания – “Записки от един 
малък остров” и “Пътят към Литъл 
Дриблинг” от Бил Брайсън,

Испания – “И изгрява слънце” 
и “За кого бие камбаната” от 
Хемингуей, поезията и пиесите 
на Федерико Гарсия Лорка, “Дон 
Кихот” от Мигел де Сервантес, 
Италия – Книгите за Тоскана 
на Франсис Мейс, “В главата на 
италианците” от Бепе Северини, 
“Шестото клеймо” от Дан 
Браун, Гърция – На тема Корфу 
е трилогията на Джералд Даръл 
“Моето семейство и други 
животни”, „Птици, зверове 

и роднини” и “Градината на боговете”, 
Франция – Книгите за Прованс на Питър 
Мейл, Хърватия – “Чудото в Поскокова 
Драга” от Анте Томич.

Просто книги за из път – “Истории от 
куфара”, “География на блаженството” от 
Ерик Уайнър, “По пътя” от Джак Керуак”, 
“Глупаци в чужбина” от Марк Твен.

4. Посети любимите места на 
любимия си писател

Освен измислен литературен живот, 
писателите си имат и истински, 
автентичен такъв, който също си струва 
да бъде проследен и повторен. Същото 
важи за музиканти, актьори, художници, 
учени… Избери личност сред любимите 
си писатели, музиканти, актьори – някой, 
чиито стъпки би изминал, и тръгвай. 

Няколко идеи:
В Куба по стъпките на Хемингуей: 

В Хавана Хемингуей е навсякъде и под 
различни форми – най-вече алкохолни. Ако си 
Хемингуей и обявиш къде в Хавана правят 
най-доброто дайкири (бар El Floridita) и 
най-доброто мохито (бар La Bodeguita 
del Medio) – и двата функциониращи и 
днес, няма какво друго да се случи, освен да 
повлечеш тълпи от поклонници, които да 
следват стъпките ти години по-късно.

Вече си си представил, че си 
прероденият Хемингуей? Тогава следващата 
спирка в Хавана е хотел Ambos Mundos, 
където писателят е живял 7 години през 30-
те на миналия век. Стая 511 е превърната 
в мини-музей, който можете да посетите 
през деня (макар и прероден Хемингуей, няма 
да те пуснат да спиш вътре)... 

5 предизвикателства за четящи 
пътешественици през 2017 г.

“203 предизвикателства  
за пътешественици”
Мария Ангелова
изд. “Фабрика за книги”
244 стр., 14.90 лв.

Всяка година си съставяме списъци с цели, мечти и други 
задачи, като се надяваме написаното черно на бяло да 

ни напомня, че нещо някога сме обещали… на себе си. През 
2017 г. обаче можеш да направиш нещо много по-интересно 
(и по-ефективно). Авторите на книгата-приключение “203 
предизвикателства за пътешественици“ хвърлят ръкавицата 
на всички, които обичат да пътуват. А ако обичаш да четеш 
и пътуваш едновременно, по-долу ще откриеш вдъхновение за 
новия си списък. 

Целия текст четете в Лира.бг 

Тази книга е различна от всички 
книги за пътешествия, които си 
чел досега. Тя не е за четене, а за 
изпълняване. Ще ти даде идеи за 
дестинации и нови преживявания, 
но повече от всичко ще те предиз-
вика да отвориш съзнанието си за 
всички вълнуващи възможности, 
които имаш, но рядко използваш. 
Ще те вдъхнови да превърнеш всяко 
пътуване в свое лично приключение. 
Тази книга е за всеки, който смята, 
че вече е опитал всичко (защото 
повечето предизвикателства имат 
по няколко варианта с различна 
трудност и за различни типове 
пътешественици). За всеки, който 
се страхува да опитва нови неща. 
За всеки, който мисли, че не може. 
За всеки обикновен човек, който 
обича пътуването, новите неща в 
живота и самия живот. За всеки 
изморен, зает, сериозен, консер-
вативен, разочарован или тъжен 
човек - най-вече ти имаш нужда от 
малко промяна! Приемаш ли предиз-
викателството?

за Книгата
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името на аржентинския 

писател сесар айра някои чуха за 

пръв път през 2016 г., покрай но-

минациите за нобелова награда. 

то беше спрягано редом с това 

на харуки мураками. двамата 

си приличат не само защото 

са родени в една година (1949). 

почти сходна е писателската 

им дисциплина и продуктивност, 

ексцентричните и оригинални 

герои, начинът, по който чрез 

илюзията дават плът на реал-

ността. 

„светецът“ е модерен, 

кратък роман, способен да 

срине доверието в религиозната 

институция и да се подиграе с 

клишетата на християнската 

литература от средновеко-

вието. ако на света са нужни 

векове, докато осмисли божест-

веното, на един човек това може 

да се случи приблизително за 

седмица. героят – отегчен стар 

монах, почитан заради чудесата, 

които твори, иска да напусне 

каталонския манастир, където 

пребивава, за да се върне и умре 

на родна земя, в италия. него-

вото  паство, уплашено да не 

загуби поклонниците си, решава 

да убие своята жива реликва, 

та да оправи местната иконо-

мика след смъртта му. Когато 

убиецът е на път да влезе в 

покоите на светеца, той отива 

да уринира и пада от скалите 

в черно море. на следващия 

ден се събужда като неволен 

пътник без билет на борда на 

малък гръцки кораб. по-късно е 

продаден като роб на абисински 

владетел в африка и тъкмо да 

припознае рая в лицето на красив 

оазис и изкусителна жена, мина-

лото го застига... динамиката  

на романа е невероятна. човек се 

прославя със своите пороци и се 

утвърждава с мъжествеността 

си, сякаш казва сесар айра. дори 

светец би бил бреме за всички, 

ако не можем да се уповаваме на 

силата му при опасност. Що се 

отнася до ускорените изпитания 

на тялото – тази прекаленост 

съществува при всяко описание 

на светостта.  В стремежа си 

да я възвеличим и намерим дос-

товерност, предъвкваме думите 

и изкривяваме езика. затова 

легендите, свързани с живота на 

знатни хора, са плод на нашите 

импулси и вместо почит, будят 

присмех.

людмила еленкова 
радио „хелиКон“

Свято приключение

нови заглавия  www.helikon.bg

аз съм на 831/4 
или малки 
експерименти 
с живота
Хендрик Хрун
изд.: Бард
брой стр.: 368
цена: 19.99

бъчърс кросинг
Джон Уилямс
изд.: Лабиринт
брой стр.: 308
цена: 15.90

Съвестта на Дзено
Итало Звево
изд.: Лист
брой стр.: 432
цена: 14.00

Звездите на егер
Геза Гардони
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 512
цена: 25.00

новели
Алфред дьо Мюсе
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 416
цена: 24.00

Мама...
Силви Вартан
изд.: Колибри
брой стр.: 232
цена: 16.00

ние, удавниците
Карстен Йенсен
изд.: Жанет-45
брой стр.: 826
цена: 22.00

бърненски разкази
Иржи Кратохвил
изд.: Сонм
брой стр.: 410
цена: 20.00

Сватбата може и 
да е първият 

от поредица най-
щастливи дни в 
живота на едно 
семейство, 
но месеците 
на нейната 
организация 
често могат 
да бъдат сравнени 
с едно от най-тежките 
изпитания в бъдещия семеен 
живот. 

За да протече този 
ден наистина идеално, 
младоженците и гостите да 
бъдат спокойни и усмихнати, 
е необходимо предварително 
от пътя да бъдат отстранени 
всички малки камъчета, които 
биха преобърнали колата на 
семейното щастие.

На помощ на всички бъдещи 
младоженци идва „Нашата 
мечтана сватба” – първата 
книга на популярния сватбен 
фотограф Николай Митев.

 През 2012 година 
Николай започва да пише в 
блога си статии, свързани с 
организацията на сватбата, 
отговаряйки на въпросите, 
които младоженците най-
често задават при срещите 
с него. След повече от 
година работа, съветите 
и насоките на Ники са 
актуализирани, допълнени и 
систематизирани в красива и 
полезна книга, която разказва за 

съвременната българска сватба 
– такава, каквато се случва 
в действителност днес, без 
преводи на чуждестранни 
съвети, които не са съвсем 
приложими у нас, или 
препратки към остарели 
ритуали и традиции, които 
никой всъщност не прилага.

Луксозното издание 
се побира в дамска чанта 
(тествано е!) и освен на 
бъдещите младоженци 
може да бъде полезно и на 
професионалистите в бранша, 
на кумовете, родителите 
и гостите на една сватба. 
Изящния дизайн и цветни 
фотографии го правят 
прекрасен подарък, изпълнен 
с много любов и надежда за 
щастливо бъдеще.

Как да 
организираме 
сватбата

нашата мечтана сватба
Николай Митев
изд. “Софтпрес”
208 стр., 15,00 лв.
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гаБрово
Бялата вечеря е възхвала на 

приятелството, радостта, 
елегантността и паметниците 
на Париж. Всяка година това 
е незабравима лятна нощ – 
особено за Жан-Филип Дюма 
и за три двойки, внимателно 
подбрани от него гости.

Всичко започва в една 
вълшебна лятна нощ. Всяка 
година в Париж – винаги на 
различно престижно място – 
се провежда пищно събитие. 

Избраните с тайна покана 
гости, облечени в бяло, вечерят 
на елегантни маси с бели 
покривки, бели цветя и хиляди 
свещи. На тази приказна вечеря 
група приятели са на ръба на 
промяната.

Жан-Филип и Валери са 
преуспели и посветени на 
семейството си. Но невероятна 
възможност в Китай може да 
доведе до раздяла... и изкушение.

Бернадета и Грегорио 

ръководят италианска модна 
империя в Милано. Но Грегорио 
има слабост, която предизвиква 
криза в техния бизнес и в брака 
им.

Сценаристката Шантал 
и индийският предприемач 
Дарам идват като приятели, но 
пътищата им драматично се 
разделят.

Следва преобразяваща година, 
изпълнена с успехи и страдания – 
до следващата Бяла вечеря...

Една блестяща вечер...  
Вълшебство или мираж?

Съдбата на рода Феърберн 
Уна-Мери Паркър

изд. “Хермес”
248 стр., 13,95 лв.

Легендите разказват, че 
преди стотици 

години нямало кукери. 
Земите били заселени 
съвсем отскоро, а 
няколко ковачи и техните 
семейства решили да изградят 
село навътре в планината, 
по-близо до така необходимите 
им железни залежи и скъпоценни 
метали. Те основали Кукерово, 
което тогава било малко селце, 
схлупено на върха на висока скала. 
Още първата зима обаче били 
изправени пред непреодолими из-
питания – селото било обгърна-
то от постоянни снежни бури, 
а факлите и огньовете не можели 
да прогонят мрака и студа...

„Легенда за първия кукер” 
разказва за размирни времена, 

белязани от борбата на хората 
със злите сили. Спасението 
идва като дар от Самодивите, 
даден на най-добрия майстор-
ковач в Кукерово. Той изковава 
магически чанове, които осво-
бождават хората, и поставя 
началото на традициите на 
воините кукери. Всяко малко 
момче мечтае да стане кукер, 
а братята Влад и Бран не са 
изключение...

Кой е първият 
кукер?

легенда  
за първия кукер

изд. “Егмонт”
64 стр., 6,99 лв.

Любовни разочарования, интриги, 
предателства и неочаквани разкрития 
Шотландските аристократи Феърберн 

са прокълнати от незаконния наслед-
ник на граф Ротбъри. Те загубват величест-
веното семейно имение, собственост на 
рода в продължение на петстотин години.

Сестрите Феърберн са принудени сами 
да се справят с предизвикателствата на 
съдбата. След години се събират, за да 
посрещнат Коледа, вярвайки, че проклятие-
то е зад гърба им. Първата световна война 
обаче слага край на надеждите им за по-добро 
бъдеще.

Красивата Лора Феърберн е извест-
на моделиерка, която работи за дамите 

от хайлайфа на Единбург. Тя припечелва 
достатъчно, за да осигури сносен живот на 
себе си и дъщеря си – Карълайн. Момичето 
обаче завижда на богатите си братовчедки, 
които притежават скъпи дрехи и луксозни 
вещи. Карълайн е готова на всичко, за да 
докаже, че е по-добра от тях. Дори и да се 
наложи да съблазни любимия на братовчедка 
си и да настрои сестрите Феърберн една 
срещу друга...

Медиите са обсебени от слу-
чая. Именно чрез тях уби-

ецът предизвиква полицията, 
като разпространява списък с 
имената на бъдещите жертви и 
датите на престъпленията.

След временно отстраня-
ване инспектор Уилям Фоукс-
Вълка се връща на работа и се 
впуска в горещото разследване 
на случая, заедно с инспектор 
Емили Бакстър. Докато вни-
мателно планират всеки ход, 
убиецът им поднася най-голя-
мата си изненада – последното 
име в списъка му е Уилям Фоукс. 
Мрачни спомени налягат ин-
спектора, обземат го опасения, 
че мотивът за престъпленията 
води към миналото му...

Продаден в над 32 държави, 
„Твоят последен ден” е изклю-
чителният дебютен трилър на 
годината.

Вълшебна нощ
Даниел Стийл
изд. “Бард”
288 стр., 16.99 лв.

Едно тяло, шест жертви 
и фатален краен срок...

твоят последен ден
Даниел Коул
изд. “Ера”
352 стр., 16.00 лв.
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Млад мъж пристига в 
най-луксозния хотел в 

Лисабон, за да види умиращия 
си баща. Калуст Саркисян е 
изпаднал в кома и когато идва 
за кратко в съзнание, иска да се 
сбогува със сина си. За изненада 
на Крикор, баща му със сетни 
сили посочва към купчина 
листове и изрича последните 
си думи: Какво е красотата?

Арменецът взема 
листовете, за да открие, че 
това са мемоарите на баща 
му, озаглавени „Мъжът от 
Константинопол”. Крикор 
трескаво започва да чете и 
попада в напълно непознат 
свят – Константинопол в 
залеза на Османската империя. 
В този период на религиозно 
напрежение и динамични 
промени малкият Калуст 
израства, заобиколен от 
красотата на града на Босфора. 
Момчето развива силен 
естетически усет, но преди 
да се отдаде на изкуството, 
Калуст трябва да се докаже 

Невероятната история  
на един визионер

В САЩ има 493 индиански 
казина и само през 2015 г. 

техните приходи възлизат на 
30 милиарда долара. Те печелят 
повече от залите в Лас Вегас и 
Атлантик Сити, но дейност-
та им не се контролира по 
същия начин.

Причината е, че като 
суверенни народи индианските 
племена не са обект на федерал-
ните наредби, което означава, 
че те не трябва да плащат 
данъци и 90 % от всички пари 
са в брой.

– Не твърдя, че има коруп-
ция, а че има идеалната среда за 
възникването ù – казва авторът 
на бестселъри Джон Гришам в 
интервю за СиБиЕс.

Това е и темата на новия 
трилър на Гришам „Таен свиде-
тел”. В центъра на историята 
е Лейси Столц, юристка в ко-
мисията по съдийска етика във 
Флорида, която разследва съдия, 
получаващ милиони долари от 
казино в индиански резерват. 
Докато подготвя книгата си, 

Гришам посещава многократно 
едно такова казино, за да научи 
как работи то.

– Всеки щат има агенция или 
комисия, която се занимава с 
надзор над съдиите. Но корум-
пираните магистрати в тази 
страна не са много. Ние се спра-
вяме добре в това отношение.

– Защо тогава ви интересува 
темата за корупция? – пита 
Чарли Роуз от „Тази сутрин” по 
СиБиЕс.

– Е, тя продава,Чарли, 
продава бройки. Все пак това 
е бестселър, трилър, съспенс. 
Трябва да има корупция, прес-
тъпления, някой, който взима 
пари от мъртъвци. Иначе този 
жанр няма да е популярен! – 
шегува се Гришам.

Може би никой не знае как 
да напише бестселър по-добре 
от Гришам, чиито книги са 
продадени в над 300 милиона 
екземпляра по целия свят. След 
„Версия Пеликан” през 1992 г. 
всеки негов нов роман (а с „Таен 
свидетел” те вече са 29) огла-

вява класацията на „Ню Йорк 
Таймс” със седмици и месеци.

Гришам казва, че пише два 
типа книги.

– Първият тип е, когато 
избера проблем като неспра-
ведлива присъда или смъртно 
наказание и построя сюжета 
около него – казва Гришам. – Така 
читателят е заинтригуван от 
историята, но и от проблема 
и научава нещо за съдебната 
система. 

Но най-новият му трилър е 
малко по-различен благодарение 
на неговата съпруга Рене. Както 
и при предишните му книги, тя 
е първият редактор на „Таен 
свидетел”.

– Да, тя чете ръкописа с 
червена химикалка и ми казва 
какво мисли за всичко. Минава-
ме през този процес всяка годи-
на – обяснява Гришам. – Но тя 
твърди, че не мога да създавам 
силни женски образи. Не мога да 
мисля като жена, не ми се удава, 
макар да съм опитвал.

– Е, Шекспир е можел – шегу-

Корупцията вдъхнови новия 
трилър на Джон Гришам

таен свидетел
Джон Гришам
изд. “Обсидиан”
416 стр., 19 лв.

ва се Чарли Роуз.
Този път съпругата му го 

е посъветвала да опита нещо 
друго.

– Рене каза да спра да про-
повядвам и просто да напиша 
трилър, чисто забавление. Така 
се роди „Таен свидетел“ – про-
дължава Гришам. – В него няма 
сериозни юридически и социални 
несправедливости.

„Таен свидетел” е вече по кни-
жарниците, а Гришам намеква за 
продължение. Героинята Лейси 
Столц най-вероятно ще се 
появи в бъдеща книга.

Мъжът от константинопол
Жозе Родригеш душ Сантуш
изд.“Хермес”
360 стр., 17,95 лв.

Светът 
трябва да 
бъде спасен

и на диаболичен южноазиатски 
диктатор, а на своя страна има 
само Еди Банистър – завеяна 
любезна старица и пенсиониран 
секретен агент с бомба в чанта-
та… Двамата трябва да спасят 
света, но за целта се налага 
да се преборят с луди монаси, 
психопатични серийни убийци, 
гениални учени и какви ли не 
други заплахи за разумния живот 
във Вселената.

Машина за ангели
Ник Харкауей
изд. “Сиела”
632 стр., 18,90 лв.

„жизнерадостно 
тържество от смела 
изобретателност… 
чиста наслада. какво 
приключение!“

Патрик Нес

Джо Спорк прекарва дните 
си в поправка на часовници. 

Той е син на известен лондонски 
гангстер – касоразбиващия, вла-
коограбващ и картинокрадлив 
Матю „Картечния” Спорк – но 
е загърбил тази част от фамил-
ната история и търси спокой-
ния, достоен живот на дядо си. 
Само че семейното минало го 
догонва и понася във вихъра си, 
когато Джо случайно активира 
необичаен часовников механи-
зъм, който се оказва… машина за 
унищожение на света. Или може 
би за спасението му? За нула 
време Джо е вече на мушката и 
на британското правителство, 

като далновиден предприемач. 
Той не просто натрупва 
състояние, а се нарежда сред 
най-богатите хора в Европа.
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излъжеш ли ме 
веднъж
Харлан Коубън
изд.: Колибри
брой стр.: 368
цена: 18.00

Хотел босфор
Есмахан Айкол
изд.: Колибри
брой стр.: 304
цена: 16.00

Загадъчният 
господин куин
Агата Кристи
изд.: Ера
брой стр.: 272
цена: 11.99

черни секунди
Карин Фосум
изд.: Емас
брой стр.: 280
цена: 14.00

Вендета:  
Жива мишена
Ян Гиу
изд.: Персей
брой стр.: 320
цена: 12.99

не заспивай!
Джон Вердън
изд.: СофтПрес
брой стр.: 424
цена: 17.99

Жената на 
посланика
Дженифър Стайл
изд.: Сиела
брой стр.: 472
цена: 16.90

Марионетка
Ахмед Юмит
изд.: Колибри
брой стр.: 528
цена: 18.00

всичко започва отначало!
25 години след убийството на Лора Палмър…

ФЕДЕРАЛНО БЮРО ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ

Филаделфия, Пенсилвания

Кабинет на заместник-директора

ВЪТРЕШЕН МЕМОРАНДУМ НА ФБР

04.08.2016
 
Уважаеми агент Тамара Престън,

Настоящият материал е поверителен и одобрен един-

ствено за Ваша информация.

Приложеното досие беше открито на 17.07.2016 г. на 

местопрестъпление, което все още се разследва активно. 

Всички подробности на тази ситуация са засекретени три 

степени над строго секретно.

То Ви се предоставя за подробен анализ, каталогизиране 

и сравняване на съдържанието му с всички известни бази 

данни при мерки за сигурност от ниво код Червено. Трябва да 

открием и идентифицираме лицето или лицата, отговорни 

за съставянето на това досие, при това за вчера!

История: Съдържанието на досието, изглежда, има 

някаква връзка с разследване, проведено преди много години 

в северозападната част на щата Вашингтон от специален 

агент Дейл Купър, който по онова време работеше под мое 

командване.
Случаят бе свързан със серия убийства във и около малко 

градче на име Туин Пийкс и най-вече с убийството на млада 

жена на име Лора Палмър. Случаят се смята за закрит, но ня-

кои аспекти от него могат да се окажат свързани с работата 

Ви, така че Ви се дава достъп и до всички папки и записи на 

агент Купър.
Прилагам също и документ, посочващ предишните достъпи 

до досието от персонала на Бюрото.

Запретнете ръкави и се захващайте за работа – времето е 

от изключителна важност – и ми докладвайте колкото може 

по-скоро какво сте открили. Искрено Ваш,

Заместник-директор Гордън Коул.

П.П. Когато приключите с това, незабавно елате при мен. 

Дотогава може би ще имам допълнителна задача за Вас.

Нещо дебне в горите на Нова Англия. Нещо със 
зъби и нокти, готово да захапе малката Триша 

Макфарланд, когато си пожелае. Нещото обаче не 
действа, а само чака – чака подходящия момент, чака 
изгубеното в гората момиче да се побърка от страх, да 
полудее. Защото това нещо се храни с ужас и отчаяние.

Едно деветгодишно момиче се отклонява от пътека 
в Апалачите, докато е на излет с майка си и брат 
си, мислейки си, че лесно ще се върне при тях. Това, 
което Триша не знае е, че всяка стъпка я отдалечава 
от цивилизацията и я приближава към неподозирани 

опасности. Следват дни 
на лутане из горите, 
като единствената 
утеха за Триша се 
оказва нейният уокмен, 
с помощта на който 
може да слуша мачовете 
на любимия си бейзболен 
отбор и изявите на 
легендарния питчър Том 
Гордън...

тайната история  
на туин пийкс

Марк Фрост 
изд. “Бард”

384 стр., 29.99 лв.

Вярата, чрез която 
оцеляваме

Момичето, което  
обичаше том Гордън
Стивън Кинг
изд. “Сиела”
200 стр., 13 лв.
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Своенравното 
хлапе
Стивън Ериксън
изд.: Сиела
брой стр.: 308
цена: 17.00

прахосмукачката 
на вещицата
Тери Пратчет
изд.: Прозорец
брой стр.: 240
цена: 15.00

под пара
Тери Пратчет
изд.: Архонт - В ООД
брой стр.: 478
цена: 12.00

централна станция
Лави Тидхар
изд.: Бард
брой стр.: 272
цена: 16.99

истории от 
академията за 
ловци на сенки
Касандра Клеър
изд.: Ибис
брой стр.: 528
цена: 16.90

орденът на 
асасините: 
потомци
Матю Кърби
изд.: Ера
брой стр.: 280
цена: 13.99

Вселената на 
раменете ми
Дженифър Нивън
изд.: Enthusiast
брой стр.: 334
цена: 15.00

Спасяването  
на Франческа
Мелина Маркета
изд.: Millenium
брой стр.: 240
цена: 17.00

В духа на книжките за оцветяване за 
възрастни, и все пак уникална, „Дзен 

драскулки: 365 абстрактни рисунки за вдъх-
новение, релаксация и медитация” на Мийра 
Лий Пател е свежа доза спокойствие за 
ума в ежедневието. В нея ще откриете по 
един простичък мотив за всеки ден, който 
авторката ви подканва да довършите и 
украсите сами така, както ви поведе съзна-
нието, допълнен от подходящ мотивиращ 
цитат.

Рисунките, известни като „дзен драс-
кулки” (zentangle), в основата си предста-
вляват миниатюрни спонтанни черно-бели 
абстрактни елементи, създадени по специ-
фичен метод, и са форма на „артистична 
медитация”, тъй като процесът увлича из-
цяло рисуващия и го подтиква да се съсредо-
точи върху всяко едно движение. Варианти-
те за комбиниране на модели са безкрайни 
– и всеки може да пробва! Дзен драскулките 
подобряват концентрацията, развиват 
креативността, пробуждат удоволствие 
от собственоръчно създаденото красиво 

произведение 
и засилено 
чувство на удовлет-
ворение. Методът е 
популярен по цял свят 
и подходящ за всяка възраст и 
ниво на артистични умения.

Представените в тази книга рисунки са 
лесни упражнения за медитация, отнемащи 
по 15-20 минути. На всяка страница има 
скица, която да запълните с повторяеми 
мотиви или драскулки. Повечето са много 
прости и ви дават възможност за пълна 
творческа свобода. Няма конкретен начин, 
по който да довършите всяка рисунка – те 
са просто указания, които да ви помогнат 
да развихрите въображението си и да се 
отпуснете.

Преди да започнете всяко упражнение, 
намерете тихо кътче, където да прекарате 
следващите 20 минути. Дишайте бавно и 
дълбоко и се съсредоточете върху мотиви-
те, които рисувате. Ако се уловите, че се 
стараете прекалено да чертаете прави ли-

нии или безупречни 
форми, отделете 
миг, за да се съсредо-
точите върху тази 
мисъл, след което я 
изтикайте от съз-
нанието си. Целта 
не е да създадете съ-

вършени картини, а да се потопите изцяло 
в рисуването, съзнанието ви да се успокои, 
сърцето ви да забие по-леко и да забравите 
изцяло за външния свят. Запомнете – един-
ствената истина е къде се намирате във 
всеки един момент; изживейте го и след 
това го оставете да отмине.

„Ако се научите да успокоявате съзна-
нието си чрез медитация, ще разполагате 
със свободата да намирате щастието 
навсякъде. Подбрала съм цитати, които 
ме вдъхновяват, откъсват ме от минало-
то или бъдещето (където често се реят 
мислите ми) и ме връщат там, където се 
намирам – в настоящия миг. Надявам се да 
въздействат по същия начин и на вас.”

Дзен успокоява 
съзнанието ни

Дзен драскулки:  
365 абстрактни рисунки  

за вдъхновение, релаксация 
и медитация

Мийра Лий Пател
изд. “ИНК”

376 стр., 14.95 лв.

Музикално пътешествие 
до Града на светлината
Тази Коледа под елхата може да ви 

очаква билет за музикално, вълшебно 
пътешествие до Париж! Дотам ще ви 
отведе книгата „Един американец в Париж”, 
придружена от аудиодиск с едноименното 
произведение на Джордж Гершуин. Не 
само децата ще се влюбят в приказните 
илюстрации на Дорис Айзенбургер.

Най-сетне Париж!
Пулсиращият град поглъща младия 

Джордж Гершуин още от гарата. Улични 
кафенета, разходка на Монмартър, 

компанията на чаровна млада дама – ето 
това е истинският живот!

Джордж не може да задържи за себе си 
всички тези впечатления и ги излива в 
своята музика – „Един американец в Париж” 
е възхвала на френската метрополия от 
двайсетте години на миналия век.

Световноизвестната композиция 
на Гершуин е онагледена с прекрасните 
илюстрации на Дорис Айзенбургер, уловили 
изцяло духа на епохата, а приложеният диск 
съдържа цялото музикално произведение.

един 
американец  
в париж
Дорис 
Айзенбургер 
изд. “Емас”
32 стр.,  
19.90 лв.
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омагьосан живот
Кн.1 от поредицата 
за Крестоманси
Даян Уейн Джоунс
изд.: Артлайн 
Студиос
брой стр.: 246
цена: 13.99

кукувица кука
Георги Божинов
изд.: Хермес
брой стр.: 232
цена: 13.95

пролетта на 
емигрантите. Морфо
Калин Илиев
изд.: Сиела
брой стр.: 252
цена: 12.90

Май ше ни бъде...
Стоян Николов - 
Торлака
изд.: Попов мост
брой стр.: 401 
цена: 15.00

Междупанелни 
войни
Никола Крумов
изд.: Пощенска 
кутия за приказки
брой стр.: 158 
цена: 12.00

Щастливите хора
Любомир Николов
изд.: Сиела
брой стр.: 192
цена: 12.90

Разкази с 
неочакван край
Емил Йотовски
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 200
цена: 14.00

ей тези тук. 
несебърски разкази
Васил Стефанов-Слона
изд.: Унискорп
брой стр.: 184
цена: 12.00

Когато един доктор по философия, 
доцент по история, журналист и 

министър, какъвто е Петър Стоянович, 
създаде кулинарна книга, тя естествено 
отразява духа и културата на цяла епоха. 
А когато авторът е и страстен кулинар, 
(рибо)ловец и гъбар, то ястията и 
десертите в тази книга заслужават пълното 
внимание на всички любители на добрата 
храна.

„Така би сготвила баба ти” на д-р 
Петър Стоянович съдържа над 200 
великолепни рецепти, повечето изпитани 
от няколко поколения, а също и интересни 
истории. Като умел разказвач авторът 
превръща тази кулинарна книга в изящно-
кратка литературна творба и къде с хумор, 
къде с ирония, но неизменно с обич, рисува с 
красноречиви щрихи хората и живота в една 
интелигентна и артистична софийска среда, 
ценностите на цяла епоха.

Г-н Стоянович не ни оставя и сянка от 
съмнение, че готвенето на вкусна храна у 

дома завинаги ще остане въпрос на култура 
и цивилизационен избор и че кулинарията и 
нейните традиции са нишка, която свързва 
и обогатява хората – и в духовните им 
търсения, и в бита, и в 
бохемския живот.

➢Разбъркай на пухкав крем маслото със захар-
та. Подправи с ванилия. 

➢Отделно разбий на сняг белтъците с 1-2 с. 
л. захар. Добави ги към маслената смес, като ги 
редуваш с брашното и орехите. Бъркай внима-
телно, за да не избяга въздухът от тестото.

➢Сипи тестото в намазана с масло и поръсе-
на с брашно кръгла тавичка. 

➢Заглади и печи на умерена до слаба фурна.
➢Като добие тъмнорозов цвят извади от 

фурната и остави на хладно 5 минути.
➢Намажи с глазура от разбитите до побеля-

ване жълтъци със захарта и остави да засъхне.

Още като дете отблизо опознах агнесата. Но 
не толкова от приеми и празници, а от панихи-
ди. А те не липсваха в големия ми род, обграден 
допълнително със стотици приятели и колеги, 
които се раждаха и мряха на талази. Зададеше 
ли се помен, у нас с дисциплинирана трескавост 
започваше подготовка за почерпката, каквато я 
изискваше столетната традиция. По магази-
ните нямаше нищо вкусно и подходящо, което 
да става за подобен важен случай. На софийски 
църковен език това се наричаше „подаване“. 

(„Как подадоха, Кате?“ - „От соленките 
на Минчето, виенските. И новия фъч, на г-жа 
Фтичева рецептата, ама пресушен… Житото с 
много допълнително пудра захар и лимон, стана-
ло ù беше. Че едната година като изнасяха какво 
беше станало – кюспе!“ – „Амче не помниш ли 
майка ù колко беше гъзоръка.“ Или: „А такааааа, 
имаше ли?...“ – „Ааааа, богато, богато. Нали 
знаеш, че на тях не им отчуждиха апартамента 
на Аспарух, та още го дават под наем“)...

така би сготвила баба ти
Петър Стоянович

изд. “Гурме”
240 стр., 15 лв. 

За плахите в кухнята 
и мераклиите в живота

Скалъпих тази книга в 
желанието да покажа 

истински, проверени и вкусни 
рецепти от моето семейство, 
от приятели и съмишленици. 
Ако пък изкуша дамата на 
днешното време да превъзмогне 
скептицизма и плахостта си 
към кухненското призвание, 
ще го считам за голям успех. В 
допълнение към някои рецепти 
съм разказал по някоя малка 
история, ей така, за кеф.

Петър Стоянович

Продукти:
200 г меко масло 
300 г пудра захар
ванилия 
300 г орехи (или бадеми)
300 г брашно
4 белтъка, разбити без 
захар

За глазурата: 
120 г пудра захар
4 жълтъка

АГНЕСА
заета от: домашна рецепта  
Майа Томова
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„черните дупки са наречени 
така, защото нищо не 
се изплъзва от тях. но 
стивън Хокинг смята, че 
от черна дупка може и 
да има изход... през 
друга вселена. в своя 
лекция в Харвардския 
университет физикът 
заявява, че вече не 
смята, че онова, което 
се всмуква в черна дупка, 
се унищожава напълно; 
сравнява го с изгорена 
енциклопедия – цялата 
информация все още 
съществува, но вече не е 
познаваема. още не е ясно 
как черните дупки могат да 
съхраняват толкова много 
информация, но според 
Хокинг е възможно те да я 
изпращат в други вселени 
или дори да я връщат в 
нашата вселена в напълно 
различни форми.“

„Бостън Глоуб”

„Хокинг е смятан за най-
блестящия теоретичен 
физик след айнщайн. 
научните есета в този 
сборник са много силни 
и предлагат прозрения 
по различни авангардни 
въпроси от съвременната 
физика.“

„Лайбръри Джърнъл”

Нова книга на 
големия Хокинг

Въз основа на предишните 
си трудове Хокинг обсъжда 

въображаемото време, как 
черните дупки могат да раждат 
бебета вселени и усилията на 
учените да открият напълно 
обединена теория, която да 
предрича всичко във вселената. 
С характерния си майсторски 
стил и чувство за хумор 
Стивън Хокинг ни позволява 
да го опознаем по-добре и да 
споделим страстта му към 
пътешествията на интелекта 
и въображението в търсене 
на нови начини за разбиране на 
самата същност на космоса.

Бестселър на “Ню Йорк Таймс”.  
16 изключителни есета, хвърлящи нова 
светлина върху тайнствата на вселената 
и живота на един от най-блестящите 
мислители на нашето време.

черни дупки  
и бебета вселени и други есета 
Стивън Хокинг
изд. “Бард”
288 стр., 21.99 лв.
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тръстиковата 
флейта
Хуана Мануела 
Горити
изд.: Унискорп
брой стр.: 224
цена: 12.00

присъдата на 
утрешния ден
Игнасио Мартинес 
де Писон
изд.: Персей
брой стр.: 364
цена: 14.99

чистота
Джонатан Франзен
изд.: Колибри
брой стр.: 592
цена: 25.00

За какво говоря, 
когато говоря  
за бягането
Харуки Мураками
изд.: Колибри
брой стр.: 176
цена: 14.00

Момчето  
с гълъбите
Меир Шалев
изд.: Колибри
брой стр.: 392
цена: 18.00

анна и Говорещия 
с лястовици
Гавриел Савит
изд.: Кръгозор
брой стр.: 256
цена: 15.00

правила за 
смешно поведение
Емил Хакъл
изд.: Персей
брой стр.: 144
цена: 10.00

кръгът на 
невинните
Валантен Мюсо
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 264
цена: 15.00

Българските читатели добре 
познават фамилното име 

МЮСО. Френският писател 
Гийом Мюсо отдавна е доказал 
своя талант и заслужено се радва 
на многобройни почитатели 
в редица страни. Изненадата 
днес е книгата на неговия брат 
– Валантен Мюсо, който прави 
впечатляващ дебют на литера-
турната сцена. Явно любовта 
към книгата и литературният 
талант са отличителна черта в 
семейство Мюсо.

Валантен Мюсо е роден през 
1977 г. в Антиб, Франция. Инте-
реса към литературата дължи 
на майка си, която дълги години 
работи като библиотекарка. Ва-
лантен завършва класическа фи-
лология. Живее в Ница и работи 
като преподавател по древни 
езици и литература. Дълбоките 
му познания в област та на исто-
рията и културата намират 
израз в неговите книги. 

„Кръгът на невинните” е 
дебютният му роман, с който 
едновременно печели симпатии-
те и на читателите, и на лите-
ратурната критика. Изградена 
върху широка историческа и 
културна основа, книгата умело 

преплита криминалната интри-
га с психологическия трилър.

Всичко започва с убийство-
то на студент в близост до 
учебно заведение. С разследва-
нето е натоварен лейтенант 
Жюстин Неродо, който ще 
открие, че истината за престъ-
плението не е лесна за разбулване, 
а разследването води до неочак-
вани обрати.

Кръгът на невинните е 
етруски ежегоден обред, при 
който жреците избират измеж-
ду множество малки момчета 
дванадесет, отличаващи се от 
останалите със своите дарби. 
Тези деца преминават през спе-
циално обучение и се превръщат 
в основата на елита на етру-
ските. Според пророчествата 
на определен период се появява 
дете, надарено с необикновени 
способности. 

Каква е връзката на този 
обред с едно необикновено момче 
в съвременна Франция? То учи в 
специално образователно заведе-
ние за надарени деца. Каква обаче 
е истината за това място? Вер-
буват ли се децата за други цели? 
Има ли времето край или всичко 
е един неспирен кръговрат? 

Брат брата не храни, 
но го учи да пише

кръгът на невинните
Валантен Мюсо
изд. “Изток-Запад
264 стр., 15 лв.
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Хендрик Хрун е на 83 годи-
ни – може да е стар, но със 

сигурност още не е мъртъв 
и е твърдо решен да не се 
предава. Живее в старчески 
дом в Амстердам и е един от 
„младите” там. Eжедневните 
му разходки стават все по-
кратки, защото краката го 
болят, а посещенията при 
личния лекар – все по-чести. 
Обективно погледнато, 

Хендрик Хрун е стар. Но се 
възприема като „старче в 
добра форма” и в продължение 
на една година си води таен 
дневник. Ден по ден читателят 
бива въвлечен в живота на 
остроумния, но и циничен 
Хендрик. В на пръв поглед 
небрежния, но откровен 
дневник, той с лекота разказва 
за живота си през 2013 година, 
за „големите и малките неща”, 

аз съм на 831/4

Хендрик Хрун
изд. “Бард”
368 стр., 19.99 лв.

Дневникът на едно 
старче в добра форма

Остроумна, 
смешна, 
трагична, 
стопляща 
сърцето!

нови заглавия  www.helikon.bg

пейзажи на душата
Иван Методиев
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 224
цена: 15.00

на юг от разума
Изабела Шопова
изд.: Колибри
брой стр.: 536
цена: 20.00

Моши, моши, 
япония
Юлияна Антонова-
Мурата
изд.: Together 
Academy
брой стр.: 192
цена: 14.99

Дюи
Вики Майрън,  
Брет Уитър
изд.: Еднорог
брой стр.: 288
цена: 14.90

прелестно обсебен
Бернардо Бертолучи
изд.: Колибри
брой стр.: 288
цена: 18.00

присъствието. 
приемете смело 
предизвикателствата
Ейми Къди
изд.: Litus
брой стр.: 336
цена: 18.00

Усмири своя ум
Рамеш Маноча
изд.: Litus
брой стр.: 304
цена: 16.00

пътеводител  
в библията.
Старият завет
Айзък Азимов
изд.: Дамян Яков
брой стр.: 752
цена: 28.00

Краков, 1939 г. Анна Лания е само 
на седем години, когато немците 

отвеждат баща ´ и тя остава сама. 
Объркана и изплашена, Анна среща на 
улицата мистериозен мъж – странен, 
върлинест човек, който „на едното си 
рамо носи мъдростта, а на другото – 
опасността”. Когато той призовава 
върху ръката си красива пъстропера 
лястовица, за да спре сълзите ´, Анна 
остава като омагьосана. И го последва в 
неизвестното. 

Следващите няколко години те 
пътуват заедно близо до фронтовата 
линия, криейки се. Това все повече 
сближава момиченцето и Говорещия  
с лястовици. 

Въпреки ужасяващата 
действителност, която ги заобикаля, 
възрастният мъж по очарователно 
приказен начин помага на Анна да израсне 
и да избере пътя, по който да върви, 
като задава въпроси, защото те са „много 
по-ценни от отговорите, пък и много 

по-рядко могат да избухнат в лицето ти! 
Ако продължиш да задаваш въпроси, няма 
начин да се отклониш от правия път.”

Учи я, че „знанието е хубаво нещо и 
много важно, защото нещата, които 
знаем, се превръщат в наши оръдия на 
действие, а в този свят без наличието 
на добри оръдия е много трудно да 
оцелееш...”

за възходите и паденията. Ден 
по ден книгата ни завладява, 
държи ни в напрежение, очакване 
и вълнение от развиващите 
се събития. Възрастта на 
главните герои допринася за 
напрежението: ще доживеят 
ли края на книгата или...? В 
последния ден на годината 
на читателя ще му бъде 
трудно да каже сбогом на този 
очарователен герой...

Въпросите са по-ценни 
от отговорите

Aнна и 
Говорещия  
с лястовици
Гавриел Савит
изд. “Кръгозор”
256 стр., 15.00 лв.

Какво по-хубаво от една топла, уютна, 
стопляща душата приказка, съпроводе-

на с нежни илюстрации? „Къпиновият дух и 
жълтоклюното птиче” ще сгрее и най-сту-
дената вечер с историята си за другарство-
то, за съчувствието и взаимната помощ.

Малкото жълтоклюно птиче си счупило 
крилцето и не успяло да отлети с мама и 
тате за южните страни. Старото дърво 
го сгушило сред клоните си и за да го топли, 
наесен не хвърлило зелената си премяна. 
Като дошла зимата, му се притекъл на 
помощ къпиновият горски дух и прибрал 
птичето в хралупата си. Напролет малка-
та жълтоклюнка вече била станала голяма и 
красива птица.

Приказка,  
която сгрява

къпиновият дух и 
жълтоклюното птиче 

 Феридун Орал 
изд. “Емас”

32 стр., 11 лв. 
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Sapiens. кратка 
история на 
човечеството
Ювал Харари
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 284
цена: 37.00

Германия се 
самоунищожава:  
как подлагаме
страната си на риск
тило Сарацин
изд.: ИК Св. Георги 
Победоносец
брой стр.: 438
цена: 24.00

от фашизма  
до ислямизма
Йойстайн Сьоренсен
изд.: Персей
брой стр.: 320
цена: 14.99

наполеон и Хитлер. 
Сравнителна 
биография
Дезмънд Сиуърд
изд.: Унискорп
брой стр.: 328
цена: 14.00

политически ред 
и политически 
упадък
Франсис Фукуяма
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 736
цена: 43.00

огледало на света
Мехмед Нешри
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 464
цена: 30.00

тялото и звездите
Д-р Стефани 
Маранго, Ребека 
Гордън
изд.: Хермес
брой стр.: 288
цена: 14.95

За политиката с 
пристрастие. какво 
постигнахме и
къде се провалихме
Аспарух Панов
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 488
цена: 20.00

Група държавни чиновници 
върти престъпна схема за 

източване на пари. Не, това не 
се случва у нас, макар сценарият 
да прилича на взет от нашен-
ската действителност, а в 
новия роман на датския крал на 
трилъра Юси Адлер-Улсен. Сред-
ства, предвидени да подпомог-
нат държави от Третия свят, 
потъват в офшорни банкови 
сметки, а изпечените мошеници 
умело прикриват следите си с 
рекет, подкупи и документни 
измами. Редовното отклоняване 
на парични помощи, предвиде-
ни за Африка, среща пречка в 
лицето на камерунски служител. 
Координатор на текущ проект, 
той надушва нещо гнило по 
трасето, защото обещаните 
плащания се бавят или въобще 
не постъпват. Датските бюро-
крати бързо-бързо му затварят 
устата и си плюят в пазвите с 
облекчение, но жертвата успява 
да изпрати на пръв поглед нищо 

незначещ есемес до Вилям Старк, 
финансов надзорник на проекта 
в Дания. Впоследствие финансо-
вата афера взема поредната си 
жертва. Окрилени от „реше-
нието” на възникналия проблем 
и увлечени в планове за охолно 
бъдеще в някой данъчен рай, из-
мамниците изобщо не допускат, 
че е възможно някой отново да 
сложи прът в колелата на безот-
казно работещата им машина за 
източване на пари...

Петнайсетгодишният Мар-
ко е издънка на джебчийски клан. 
По цял ден подлага ръка в центъ-
ра на Копенхаген и вечер връчва 
изпросеното на тартора. Макар 
и на съвсем крехка възраст, той 
негодува вътрешно срещу тор-
моза, ежедневно прилаган върху 
членовете на клана. При опит 
за бягство момчето се натъква 
на заровен мъртвец и разбира, 
че тарторът и неговите най-
приближени хора изпълняват и 
мокри поръчки. Марко решава да 

се самоотлъчи от престъпната 
общност и тръгва да се скита 
безпризорен из копенхагенските 
улици. Момчето не просто се 
отказва от потомствения си 
„поминък”, той иска да разобли-
чи довчерашните си роднини. 
Марко успява да открие самолич-
ността на убития мъж – Вилям 
Старк – и предприема опити да 
алармира полицията...

 „Марко” е петият случай в 
поредицата на датския носител 
на наградата „Стъклен ключ” 
Юси Адлер-Улсен. А кой е той? 
Предприемчив бизнесмен, 
бивш собственик на магазин за 
комикси, редактор, строителен 
предприемач, майстор на вкусни 
палачинки. Той често определя 
сам себе си като ленив, но със 
своите над 15 милиона продаде-
ни книги, преведени на повече от 
40 езика, безспорно се е утвърдил 
като най-успешният датски 
криминален автор. 

Изисква се сериозен талант, 

за да пишеш за „студени” случаи, 
пращайки читателите ту в 
миналото, ту в настоящето, 
и все пак да създадеш напрегнат 
сюжет в надпревара с времето. 
Но ето че поредният силен 
автор от Скандинавието ни 
доказва, че криминалният жанр 
крие изненади.

Нов криминален роман от датския 
феномен Юси Адлер-Улсен

Юси адлер-Улсен
“Марко”
изд. “Емас”
568 стр., 19 лв.

орденът на асасините. потомци
Матю Кърби
изд. “Ера”
280 стр., 13.99 лв.

ДНК изправя асасини  
срещу тамплиери
Оуен е готов на всичко, за 

да изчисти името на не-
справедливо осъдения си баща. 
Компютърният специалист 

По време на симулация, той 
разбира за съществуването 
на древна и мощна реликва, 
смятана за легенда. Асасините 
и тамплиерите няма да се 
спрат пред нищо, докато не 
я получат. Те се изправят в 
яростна битка, която се води 
едновременно в настоящето 
и миналото. Скоро за Оуен 
става ясно, че единственият 
начин да се спаси е като от-
крие реликвата първи.

„Потомци” е завладяващ 
роман за вековната вражда 
между асасини и тамплиери.

Монро му предоставя неочак-
вана възможност – да използва 
устройството Анимус. То 
позволява на хората да про-
учат генетичните спомени, 
скрити в собственото им 
ДНК. От преживяното Оуен 
научава повече, отколкото си е 
представял. 
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Времето преди заспиване e 
сред най-важните етапи от 

всекидневието на детето. Това 
е моментът да се сложи край 
на деня – мозъкът и тялото 
да преминат от активност 
към почивка. Точно тогава се 
припомнят значимите неща от 
преживяното, създават се очак-
вания за следващия ден, проявя-
ват се стаени емоции (радости 
или огорчения, тревожности, 
страхове). В този момент 
детето се нуждае от своя 
родител, който да го подкрепи 
в пътешествието към съня, 
създавайки приказно простран-
ство, което премахва стреса и 
натрупаното напрежение. 

„Прочети ми приказка...” 
възкликват милиони деца по 
света, докато се приготвят за 
лягане вечер!

Четенето от книга е 
страхотно, но лесно занима-
ние. Ние, родителите, можем 
да направим много повече – да 
измисляме истории за „лека 
нощ”, които са най-добрият 
начин: 

✓  Да създаваме уникални 

приказни герои от любими на 
децата ни домашни животни и 
предмети от нашия бит 

✓  Да включваме детето да 
участва активно в сътворява-
нето на приказки

✓  Да му помагаме по-лесно 
да споделя и да се справя с пре-
живените емоции 

„Измисли приказки за „лека 
нощ” дава на родителите:

✓ Идеи за сюжети за създава-
не на индивидуални приказки

✓  Стъпките при изгражда-
не на историята – подготовка, 
визуализация, разказване

✓  Ключови понятия, с 
които трябва да запознаем 
децата – време, пространство, 
чувства, реалност и фантазия

✓  Указания за изграждане 
на основни житейски ком-

петенции и качества на 
характера 

Това е книга с кауза. Тя пре-
връща измислянето на приказки 
преди сън в ритуал, който 
развива, възпитава и дарява 
обич, както на малките, така 
и на големите в семейството. 
Прави ни наистина уникални 
родители.

Рони М. Коул е завършил 
психология и има компания, коя-
то се занимава с корпоративен 
коучинг и личностно развитие. 
Предлага голям брой курсове, 

сред които е и курс по „Супер-
четене” за хора, страдащи от 
дислексия. Провежда обучения 
в редица университети като 
Кеймбридж и Лондонското 
училище по икономика и в 
компании като Apple, Compaq, 
Hewlett Packard, IBM, Fujitsu, 
Philips, Sony, Tesco. Написал е 
няколко книги, част от които 
и за най-малките. 

нови заглавия  www.helikon.bg

посткомунистическата 
мафиотска държава: 
случаят Унгария
Балинт Мадяр
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 362
цена: 20.00

Джото - живописецът 
на евангелията  
в “капела дели 
Скровени”
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 80
цена: 27.00

Виното на мъдростта. 
Животът, поезията  
и философията  
на омар Хайям
Мехди Аминразави
изд.: Кибеа
брой стр.: 392
цена: 27.00

аз съм Златан 
ибрахимович
Златан 
Ибрахимович,  
Давид Лагеркранс
изд.: A&Т Publishing
брой стр.: 424
цена: 17.99

еркюл поаро: 
криминални 
загадки
Тим Дедопулос
изд.: Книгомания
брой стр.: 224
цена: 19.90

Садху и дяволската 
стена. 
пътешествие из 
мистичната индия
Илия Троянов
изд.: Вакон
брой стр.: 254
цена: 18.00

Суперхрани всеки 
ден (Рецепти за
здраве и щастие)
Джейми Оливър
изд.: Хермес
брой стр.: 312
цена: 34.95

перфектното меню 
(100 модерни и бързи 
рецепти за 20 минути 
или по-малко)
Лаура Херинг
изд.: A&Т Publishing
брой стр.: 256
цена: 24.90

Обичаният от читателите 
детектив Дейв Гърни се 

завръща в петия роман на Джон 
Вердън – „Не заспивай”. Най-голя-
мата и абсолютно неразрешима 
загадка в кариерата му тепърва 
предстои – Гърни трябва да 
открие каква е връзката между 
самоубийствата на четирима 
мъже от различни краища на 
страната, които нямат нищо 
общо помежду си. Освен едно – 
че са се оплаквали от един и същ 

повтарящ се кошмар, в който 
има кинжал с инкрустирана в 
дръжката вълча глава. По-къс-
но всеки от тях си прерязва 
вените именно с такъв кинжал. 
Медиите раздухват как преди 
самоубийството си всички те 
са ходили на хипнотични сеанси 
при един и същ специалист – 
скромния хипнотизатор Ричард 
Хамънд.

Публично обвиненият в че-
тири убийства, извършени чрез 

кошмар, доктор Хамънд живее в 
отдалечена планинска хижа близо 
до уединения пансион „Вълчето 
езеро”, който е известен с реди-
ца нещастни случаи, настъпили 
при странни обстоятелства.

„Гърни не търси любов, при-
знание или награди. Той търси 
яснота. Рационалният анализ 
е едновременно оръжието и 
щитът, които използва, за да се 
справя с живота” - казва Джон 
Вердън за своя герой.

Как да измислим 
приказка

измисли приказки  
за “лека нощ”
Рони М. Коул
изд. “Кръгозор”
164 стр., 15 лв.

Убийство чрез кошмар. 
Нима е възможно? 

не заспивай
Джон Вердън
изд. “Софтпрес”
424 стр., 17,99 лв.
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изкуството на 
френската кухня
Джулия Чайлд; Луизет 
Бертол; Симон Бек
изд.: Пергамент Прес
брой стр.: 764
цена: 34.95

извън рамките. 
книга за 
оцветяване за хора 
с въображение
Сури Хонг-Порета
изд.: Сиела
брой стр.: 92
цена: 15.00

какво трябва да 
знаете за детето си
Мария Монтесори
изд.: Асеневци
брой стр.: 152
цена: 9.95

прочети и сглоби! 
Драконите + 
46 елемента
изд.: Фют
цена: 25.00

Дванайсет 
танцуващи 
принцеси
Рут Сандерсън
изд.: СофтПрес
брой стр.: 32
цена: 15.00

Снежната царкиня
Рут Сандерсън
изд.: СофтПрес
брой стр.: 32
цена: 15.00

илюстрована 
енциклопедия. 
откритията
Филип Симон; 
Мари-Лор Буе
изд.: Пан
брой стр.: 126
цена: 17.90

пиано от картон
Анета Дучева
изд.: Жанет-45
брой стр.: 24
цена: 8.00

Една от най-значимите книги в съвремен-
ната научнопопулярна литература се 

завръща на пазара с нова корица от Дамян 
Дамянов. „Кратка история на почти всич-
ко” на Бил Брайсън събира на едно място 
най-важното и най-интересното, което 
трябва да знаете за съвременната физика, 
астрономия, биология, генетика, геология 
и изобщо за развитието на природните 
науки през последното столетие. По 
един достъпен и разбираем за всеки начин 
авторът обяснява сложни концепции като 
Големия взрив, еволюцията, тектониката, 
размера на ядрото на атома и дори кванто-
вата физика. Бил Брайсън ще ви помогне да 
си представите и да разберете всъщност 
колко малък е един протон, колко далеч от 
нас е Юпитер и защо котката на Шрьодин-
гер е едновременно жива и мъртва. 

Тази книга не изисква от вас задълбочени 
предварителни познания по физика. Не е 
нужно да можете да боравите със сложни 
формули и да познавате терминологията. За 
да я прочетете, е достатъчно да притежа-
вате въображение, любопитство и жажда 
за знания.

РОМАНЪТ. Докато в 
„Август”, донесъл му 
най-престижното ли-
тературно отличие в 
САЩ – Националната 
литературна награда, 
Джон Уилямс разказва как 
се създава империя и разбул-
ва тайните на Древен Рим, в 
„Бъчърс Кросинг” той прави на 
пух и прах митовете на съвременна 
Америка. Прави го пророчески още 
през 1960 година, когато екраните на 
Холивуд са запълнени от край до край с 
победоносното лице на облечения в кожи 
Джон Уейн, и проправя пътя за творби 
като „Кървавият меридиан” на Кормак 
Маккарти. Често определят книгата като 
„Моби Дик” на планината.

СЮЖЕТЪТ. В края на ХIХ век заможни-
ят Уил Андрюс напуска уюта на дома си в 
Бостън и Харвардския колеж и тръгва на 
запад, за да намери единение с природата, 
да опознае страната, а и себе си. В малкото 
градче Бъчърс Кросинг в Канзас открива 
неспокойни мъже, които търсят начин как 
да направят пари, а после как да ги похарчат. 
Там се запознава с Милър, който го убеждава 
да се качат горе в планината, на лов за бизо-
ни – по онова време кожите им се търгуват 
от скъпо по-скъпо. След тежкия преход мал-
ката група авантюристи се натъкват висо-
ко в Скалистите планини на долина, която 
с красотата и изобилието си наподобява 
земен рай. Но когато след зима, прекарана 
сред снежната пустош, мъжете се спускат в 
градчето, там вече нищо не е същото.

ЗАЩО ДА ПРОЧЕТЕТЕ РОМАНА:
-- Защото прилича на уестърн, но без 

каубоите и индианците.
-- Защото е история за силни характери, 

които обаче тук са безмълвни, тъй като 
главни действащи лица са суровата природа 
и безпощадният ход на времето.

-- Защото уж е книга за големите неща: 
големи планини, големи животни, големи ам-
биции, а се крепи върху дребните подробнос-
ти, описани с изключително майсторство.

-- Защото е роман за мечтите и търсаче-
ството (на смисъл, на богатство, на тръп-
ка), а надделява суровата действителност.

-- Защото развенчава култа за успеха на 
всяка цена, опропастил живота на мнозина.

ГЛАСЪТ НА АВТОРА:
„Раждаш се и растеш в лъжи, откърмен 

си с лъжи, в училище научаваш още по-големи 
лъжи. Цял живот живееш с лъжи, а после, ко-
гато може би си готов да умреш, осъзнаваш, 
че няма нищо, нищо освен самия теб и онова, 
което си могъл да направиш. Но не си го 
направил, защото лъжите са ти втълпявали, 
че има още нещо. Тогава си даваш сметка, че 
си могъл да притежаваш света, понеже един-
ствен ти знаеш тайната, но вече е твърде 
късно. Твърде стар си.”

Ново издание  
на голяма  

книга

кратка 
история на 
почти всичко
Бил Брайсън
изд. “Сиела”
504 стр., 23 лв.

Няма брод 
между блян  
и реалност

джон уилямс (1922-1994) е написал само 
три романа, приживе се радва на известно 

признание, но после е позабравен – за да 
бъде преоткрит вече посмъртно преди 
десетина години със „стоунър“, който 

превзе всички класации и се нареди сред 
най-харесваните от читателите книги. 

„бъчърс Кросинг“ само доказва какъв велик 
писател е. от най-големите в амери-

канската литература.

за аВтора

бъчърс кросинг
Джон Уилямс

изд. “Лабиринт”
308 стр., 15.90 лв.
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Какво се крие зад името на книгата 
ти? „Ламя ЕООД” звучи нетипично 

за заглавие на роман...
– И самата книга е доста нетипична. 

Ламя ЕООД е абревиатура от дружество-
то на главния герой. Казва се „Ловец на ано-
малии и мистериозни явления”. Разказва за 
един доста упорит и търсещ човек, който 
е самоук ловец на мистерии и се занимава с 
това да решава различни загадки. И по-инте-
ресното е, че действието се развива не къде 
да е, а в България в наши дни.

– Откъде този интерес към аномалии 
и странни явления у теб?

– Може би е редно да кажем откъде е 
този интерес у моя герой. Той изгубва 
своята приятелка малко преди да завърши 
гимназия при доста необичайни обстоятел-
ства и тогава в него се поражда една почти 
фанатична жажда да разкрие истината, да 
я намери и да разбере какво се е случило с 
нея. Той не може да преодолее тази трав-
ма и близо 15 години търси момичето на 
своя живот. Мисля, че във всеки от нас 
е заложен този естествен интерес към 
свръхестественото, към необичайното, 
но по-вълнуващо е да го видим ситуирано в 
рамките на днешната действителност. Ос-
новна тема на романа всъщност е любовта, 
търсенето на невъзможните, понякога от-
качени неща и тази луда целеустременост да 
стигнем до тях.

– Твоята визитка е доста по-различ-
на от тази на средностатистическия 
писател, така да се каже...

– Всъщност вече явно съм професионален 
писател. Въпреки че се занимавам с писане, 
откакто се помня, откакто знам букви-
те, заемам различни позиции в IT бранша 
от десет години, като през последните 
пет-шест съм в сферата на мениджмънта и 
връзките с клиентите, даже имах неверо-
ятното щастие да ръководя няколко много 
добри, успешни екипа..

– Откъде намираш време?
– Ами не спя много, със сигурност. Всъщ-

ност през последната година нито един ден 
не е отишъл просто за почивка, защото ос-
вен това имам стипендия към Шефилдския 
университет и уча Executive MBA програма, 

която е разположена в няколко различни 
държави. И работата ми, и образованието 
са свързани с много пътувания, но това 
изключително ме зарежда и ми помага да се 
фокусирам върху различните неща, с които 
се занимавам, да опозная нови хора, нови 
светове. Да видим докога ще продължи, би 
трябвало, докато издадем цялата трилогия 
от книжки за „Ламя” ЕООД.

– Значи тук има още нещо, което 
трябва да споделим – „Ламя ЕООД” е 
първата от три книги, така ли?

– Да, така е замислена. Книжката се 
посрещна изключително добре. Направих-
ме представяне в НДК, където събрахме 
няколкостотин души, изключително енту-
сиазирани, заредени с енергия. Беше уникално 
изживяване. Доколкото знам, много рядко 
интерес към книга е толкова голям, че да 
събере такова стълпотворение от готини, 
в основната си част много млади хора, за 
което аз най-искрено им благодаря.

– Имаш ли предишен опит, който ти 
помогна да напишеш „Ламя ЕООД”?

– Да, аз съм участвал в няколко сборника 
с разкази, имам сценарии за комикси, които 
са международно наградени – рисувани 
от художниците на някогашното много 
известно, обичано и популярно списание 
„Дъга”. Почеркът им между другото се 
вижда и в тази книга, защото корицата е 
от големия български артист и художник 
Петър Станимиров, илюстрациите са от 
един друг много добър мой приятел и изклю-
чителен художник – Веселин Чакъров.

– Рядко се вижда толкова богато илю-

стрирана българска книга.
– Това е една моя прищявка, на която 

издателството за щастие откликна. Аз 
открих художниците, които смятам, че 
могат наистина да вдъхнат живот и да 
направят героите ми много по-интересни. 
Петър Станимиров, както споменах, е 
стар мой приятел, с него сме работили по 
комикси. С Веско, художникът на илюстра-
циите, се запознахме във фейсбук и никога 
не сме се виждали – той живее във Варна. 
За сметка на това сме говорили с часове по 
телефона, за да уточним някои детайли. 
Най-голямата ми радост е, че и двамата са 
готови да продължат да работят с мен в 
следващите части на историята. Така че 
тя ще има консистентна визия, една много 
красива книга, защото не просто текстът, 
а и самите илюстрации, рисунките доба-
вят голям магнетизъм към цялата приказка.

– Как би определил жанра ´, казваш 
приказка, но...

– Ами да, може би една съвременна 
приказка, може би трилър с фантастични 
елементи, допира се до нещо като ърбън 
фентъзи или ноар, но мисля, че трилър с 
фантастични елементи е доста добро 
определение.

– Мислиш ли, че има други такива 
книги в книжарниците?

– Напоследък има всякакви книги, избо-
рът е много голям, така че читателите 
не могат да се оплачат. Но се надявам все 
пак, че тази книга с много неща е уникална, 
различна, тя съчетава много в себе си, пред-
ставяйки доста фантастичен, мистериозен 
свят, съчетавайки го със съвсем злободнев-
ни, реални неща. Вярвам, че именно това 
прави книгата уникална по своята същ-
ност.

– Много поетично описваш и родния 
си Бургас, и София.

– Да, действието се развива в началото 
в Бургас, има кратка препратка отново към 
края, няколко героя пътуват и с нощен влак 
за Варна. Основно действието се развива 
в София. В продължението ще има и нови 
локации, отново в България, където ще 
се случват различни приключения, така 
че няма да спрем да показваме интересни 
места от страната ни. При всяко опис-
ване на подобно място аз правя сериозно 
проучване, така че читателите ще видят 
различни сгради, места, където атмосфера-
та е запазена по автентичен начин, дори 
има кратки исторически препратки, които 
могат да ги обогатят.

– За какви читатели е „Ламя ЕООД”?
– За всякакви читатели е, трудно ми е да 

сложа горна граница...

Поемете дъх, преди да 
разтворите „Ламя ЕООД”

Любовна история, която обаче те 
завлича в мрачните дълбини на 

подсъзнанието. Толкова необичайна 
книга е „Ламя ЕООД“. Още по-необичаен 
пък е авторът ù. За Марин Трошанов 
може да сте чули покрай класацията 
на „Капитал“ за най-успешните млади 
мениджъри на България. Само че тук 
Марин е в друго амплоа. Той създава 
трилър с фантастични елементи, в 
който героите са изненадващо живи и 
убедителни. Казва, че е искал да остави 
читателите си без дъх. Да им предложи 
нещо различно, още неизживяно.  
Приключение, което си заслужава  
да прочетеш, без значение дали си  
на 20, 40 или 60...

“ламя еооД”
Марин Трошанов

изд. “Фют”
240 стр., 14.90 лв.

Цялото интервю четете в Лира.бг 

Интервю на Красимир Проданов






