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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 

ПаЗарджик
ул. „Втори януари” № 2,

тел. 02 4604089, pazardzik@helikon.bg

Плевен 

ул. „Васил левски“ 161, 

тел: 02 4604058, pleven@helikon.bg 

Пловдив 

ул. „райко даскалов“ № 13, 

тел: 02 4604064, plovdiv@helikon.bg 

Пловдив - ценТър 

ул. „Княз александър батенберг“ № 29, 

тел. 02 4604074, plovdiv2@helikon.bg 

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

нията отстъпваха на заден план, 
защото ги изразяваха „ония” – оп-
летените в неверието и безперс-
пективността на своя свят. 
Тъжните и обърканите. В техни-
те книги можеше да има трагич-
ни финали. В нашите – не. Което 
не беше точно както се случва в 
живота, но пък и книгите не са 
точно животът. Както е напи-
сал Рьоне Магрит под рисунката 
си на лула – „Това не е лула”. 

Някак неусетно се превър-
нах в един наивник на средна 
възраст. С ума си разбирах, че 
светът е несправедлив, но не 
исках да го приема със сърцето 
си. Упорито вярвах, че всичко е 
под контрол и че, рано или късно, 
нещата се нареждат и каквото 
посееш, това ще пожънеш. Да, 
гледах с лека насмешка на книги-
те от младостта си, в които 
финалите бяха розови. И ми ста-
ваше малко мъчно за онези авто-
ри сред нашите, които – чувах – 
били преследвани заради това, че 
финалите им не били розови. Но 
така съм устроен, че ми е труд-

но да взема само едната страна. 
Все си мисля и за правотата на 
другия. Светът е шарен, глед-
ните точки – различни. Всеки 
има право на свое мнение, а и на 
действия. Винаги е било така. 
Вече не претендирам, че мога да 
давам акъл – предпочитам да взе-
мам такъв. И да го пазя за себе си.

Както и да прозвучи, мисля, 
че си останах наивник и до днес. 
Нали има лаф: какъв става един 
глупак, като остарее? Стар глу-
пак. Не ми е интересно да тичам 
по площадите с агитките, пла-
тени или не. Пµ ми харесва да 
си седя и да си чета. Все повече 
си падам по криминалетата и 
трилърите, особено написаните 
от „ония”, дето бяха упадъчни и 
объркани. В тези книги, а и в по-
вечето други от тяхната част 
на света забелязвам нещо много 
любопитно: все са с розови фи-
нали. Е, може някъде да са тъм-
норозови, но като цяло са в тая 
боя. Чудна работа! Защо тогава 
гледах с насмешка оптимистич-
ните писания на нашите, като 
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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

Бях наивно дете. От поко-
лението, което вярваше, че 

бебетата ги носят щъркелите 
и че каквото и да се случва, юна-
кът винаги ще отсече главите 
на страшната ламя. Светът бе 
уютен и сигурен – не на последно 
място и заради книгите, които 
четях. В тях доброто винаги по-
беждаваше, а лошите или биваха 
заслужено наказвани, или директ-
но унищожавани.

След години се превърнах в 
наивен младеж. Четенето раз-
тваряше нови хоризонти пред 
очите ми, разбирах, че нещата 
са по-сложни, отколкото личеше 
на пръв поглед, но посоката бе 
вярна. Живеех сред правилната 
част на човечеството, която 
крачеше към по-добро бъдеще, 
при това – гарантирано. Съмне-

Оти ручахме жабетата?

иван голев

сега и „там” пишат така. И фил-
мите им са такива. И телевизи-
ите. Значи ли това, че ние изля-
зохме правите? И че победихме? 
А стига бе!

Може да съм наивен, но знам 
едно: всички ние, и „тук”, и 
„там” се нуждаем от надежда. 
Книгите са и си остават при-
казки – едни за деца, други за въз-
растни. В живота всички умира-
ме. В книгите обаче – някак не. 
Те по странен начин ни карат 
да се смятаме безсмъртни, да 
надживяваме мимолетното, да 
се сливаме с вечността. Който 
ги обича, ги обича за това – защо-
то са насъщни като „слънцето и 
въздуха за всяко живо същество”. 

За какво бяха студените и 
топлите войни, пръстът на 
копчето, страховете? Вие сте 
лошите! Не, вие сте лошите! 
Вашето е илюзия! Вашето пък – 
хищничество! 

Оти ручахме и продължаваме 
да ручаме жабетата?

А що да ручаме, като сме до-
несени от щъркели! 

Верният тон на 
хубавите книги
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ново остава нагоре надолу връща се ново остава нагоре надолу връща се

художестВена литература

виновните
дейвид балдачи
обсидиан

Три ябълки паднаха  
от небето
нарине абгарян
лабиринт

ако ти знаеше... 
елчин сафарли
гнездото

душата ми плаче  
за сняг. избрани стихове 
1956-2016
стефан Цанев 
жанет-45 

всяка сутрин  
пътят към дома  
става все по-дълъг
Фредрик бакман
сиела

от погрешната страна 
на раздялата
майкъл Конъли
бард

нощта е също слънце 
божана апостолова
жанет-45 

и други истории
георги господинов 
жанет-45 

любов 
елиф Шафак
егмонт

срещи в бурята 
даниел стийл
бард

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1900 
лв.

1400 
лв.

900 
лв.

1490 
лв.

1699 
лв.

1599 
лв.

790 
лв.

1390 
лв.

1390 
лв.

1390 
лв.

нехудожестВена литература

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

родители и деца. Трудните 
взаимоотношения 
хорхе букай,  
демиан букай
хермес

Първите седем
боян петров
Вакон

моши, моши, япония
Юлияна антонова - 
мурата
Together Academy

101 романтични места  
в България
иван михалев;  
елина Цанкова
сиела

синдром на храносми-
лателната система и 
психиката gaPs
д-р наташа Кембъл-макбрайд
Кибеа

география на гения.  
в търсене на най-творче-
ските места по света
ерик уайнър
Фабер

Богат татко, беден татко: 
уроците за парите, на които 
богатите учат децата си 
робърт Кийосаки
анхира

владетелят
николо макиавели
хеликон

румен радев -  
Петият президент
лилия Клисурова, 
любомир денов
труд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

995 
лв.

1495 
лв.

2500 
лв.

1499 
лв.

 
лв.

2190 
лв.

2000 
лв.

2000 
лв.

1000 
лв.

595 
лв.

800 
лв.

елеКтронни Книги

животът може  
да е чудо
ивинела самуилова
хермес

човекът, който искаше  
да бъде щастлив
лоран гунел
Колибри

кралица на сенките
сара дж. маас
егмонт

единствена любов кн.8 от 
поредицата Братството 
на черния кинжал
дж. р. уорд
ибис 

лъже ли ви той? Повече 
от 101 характерни лъжи.
дан Кръм
Intense

огнената наследница
сара дж. маас
егмонт

доналд Тръмп:  
искам всичко
майкъл д'антонио
Millenium

след щастливия край
анна тод
егмонт

неизчезваща  
кн.2 от Тъмна дарба
александра бракен
егмонт 

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

795 
лв.

1500 
лв.

1799 
лв.

1299 
лв.

900 
лв.

1299 
лв.

999 
лв.

1180 
лв.

1799 
лв.

800 
лв.

„Новият“ КингСреща с 
„Нощния градинар“ 
на Джонатан Оксиър

Както се подразбира от загла-

вието – „Край на дежурството“, с 

тази книга стивън Кинг затваря 

кръга и трилогията за детектив 

бил ходжис се превръща в едно 

цяло. В перфектното украшение 

в библиографията на Краля. 

личното ми мнение: колоритно-

то трио ходжис-гибни-робинсън 

е свежо попълнение в редиците на 

героите на „новия Кинг“, а брейди 

хартсфийлд поставям в личния 

си топ 10 на злодеите, родени 

от перото на му, заедно с имена 

като ани уилкс, Кърт барлоу и 

андре линож...

за да добиете представа за 

естеството на последната книга 

от поредицата, ще цитирам 

албер Камю: „има един-един-

ствен действително сериозен 

философски проблем – самоу-

бийството.“ и така, в „Край на 

дежурството“ се заплита възел 

от самоубийства на хора с общ 

познат (в преносния и в прекия 

смисъл) – брейди хартсфийлд, 

получил прозвището „принца на 

самоубийствата“. случаите са 

странни. изглеждат като нещо, 

което само човек със съзнанието 

на брейди би могъл да измисли. и 

все пак, мистър мерцедес лежи 

парализиран в болничното си лег-

ло. така че, въпреки необичайните 

явления покрай него, да смяташ 

такъв пациент за виновен за 

смъртта на няколко души е 

нелепо, нали? но не забравяйте, 

че не всичко е видимо за очите! 

бившият партньор на бил ходжис 

го моли за помощ и ето как за-

почва последния лов за членовете 

на детективска агенция „търси 

се“...

не мога да скрия, че трудно 

зачитам романи с фантастични 

сюжети, но винаги тайничко 

съм се надявала да попадна 

на такъв, който да завладее 

вниманието ми още с първите 

страници. и ето – той е тук 

и ме приканва да разгърна 

интересната корица и да 

навляза в света на духовете и 

приказките. 

„нощния градинар“ е от тези 

юношески книги, които успяват 

да приковат вниманието на 

читателя до последната стра-

ница. трогателната история на 

моли и Кип ни въвлича в чудати 

приключения на две сирачета, 

станали прислуга в богаташки 

дом. не след дълго те разбират, 

че светът на богатите не е 

това, което изглежда. Всъщ-

ност нищо от това, което се 

вижда с просто око не е това, 

което умът настоятелно 

твърди, че е... странни нощни 

същества, духове и древни 

проклятия съществуват.

„не всички стари и грозни са 

зли“ ни учи още романтично при-

зрачният роман на оксиър. Все 

пак малчуганите си оставят 

една вратичка към реалнос-

тта, от която да излязат при 

нужда. дотогава обаче старата 

разказвачка, нощният градинар, 

богатото семейство и бедните 

сирачета имат още много 

време.

мариеТа иванова, 
хелиКон русе

викТория алБерТ,  
хелиКон ВитоШа

1500 
лв.

тийн Книги

детски и домашни 
приказки
братя грим
Deja Book 

Прахосмукачката  
на вещицата
тери пратчет
прозорец

1

10

2790 
лв.

1500 
лв.

6 soy luna:  
моят личен дневник 
дисни – колектив
егмонт

1190 
лв.

Пакта: началото
Кубар
егмонт

4

1990

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

5

1990 
лв.

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

лв.

3 малкият принц
антоан дьо  
сент екзюпери
софтпрес

499 
лв.

дневникът на един 
дръндьо кн.1
джеф Кини
дуодизайн

7

1190 
лв.

Хари Потър и 
философският камък
дж. К. роулинг
егмонт

8

1990 
лв.

Библиотеката на душите 
кн.3 за чудатите деца  
на мис Перигрин
рансъм ригс
бард

9

2799 
лв.

К н и ж а ря т 
препоръчВа

К н и ж а ря т 
препоръчВа
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душата ми плаче за 
сняг. избрани стихове 
1956-2016
стефан Цанев
жанет-45

нощта е също слънце
божана апостолова
жанет-45

и други истории
георги господинов
жанет-45

Падение и спасение: 
изповедта на една 
хероинова наркоманка
Весела тотева
жанет-45 

междупанелни войни
никола Крумов
пощенска кутия  
за приказки

камбаната
недялко славов
хермес

физика на тъгата
6-о издание
георги господинов
жанет-45 

Бабо, разкажи ми спомен
ивинела самуилова
хермес

само за напушени
радослав парушев
издателство гигамоно

калуня-каля  
луксозно издание
георги божинов
хермес

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1390 
лв.

1600 
лв.

1495 
лв.

800 
лв.
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Като зоолог ги деля точно 
така. Едното мърда, диша, бори 
се, живее. Другото е красиво и ин-
тересно, но мъртво. Средното 
състояние е мистика за мен.

– В едно интервю казваш, че 
като зоолог и биолог не можеш 
да вярваш в Бог. Знаеш обаче 
колко велики твои колеги уче
ни с напредването на възраст
та са ставали все посклонни 
да повярват в Него. На какво 
го отдаваш? Смяташ ли, че 
ще дойде моментът и ти да 
приемеш съществуването Му, 
както и да Го наричат? И изоб
що, само човешката воля ли ни 
ръководи или и нещо друго?

Напоследък наистина забеля-
зах, че с напредването на възраст-
та някои колеги превключват и 
започват да отдават еволюция-
та и живота като подвластни 
на Него. Не мога да го приема, 
защото доказателствата за не-
говото съществуване са немате-
риални. Много гранични случаи 
в живота ми са били труд-
но обясними със законите 
и правилата, с които обик-
новено работя. Засега обаче 
оставам твърд, че почти всичко 
около нас има научна основа за 
съществуването и функционира-
нето си.

– Можеш ли да определиш 
накратко какви са приорите
тите на днешната световна 
наука и те в унисон ли са с тво
ите? Тоест, ако зависеше от 
теб, кои изследвания би спес
тил и кои – разширил?

Усилията на учените в при-

родните науки са фокусирани в 
повишаване безопасността на 
„новите”, неизкопаеми енергий-
ни източници, в разширяване на 
произхода и подобряване ефек-
тивността в прехраната на 
нарастващото земно население, 
в глобалните усилия за намалява-
не скоростта на климатичните 
промени, опазване на ресурсите 
и биологичното разнообразие. 
Ако зависеше от мен, бих силно 
ограничил инвестициите в раз-
витието на „старомодните” 
енергии като петрол, газ и 
атомни централи. Бих 
силно подпомогнал 
енергийната неза-
висимост на до-
макинствата, 

свързаността на мрежите и при-
оритетно запазване на горите 
като лаборатории за кислород и 
живот. 

– С какви думи би призовал 
властимащите у нас да развър
жат кесията за наука? Какви 
доводи би изтъкнал?

Преди да поискаме каквото 
и да е, със сигурност трябва да 
реформираме и осъвременим при-
оритетите в развитието на 
българската наука. Бюджетът на 
БАН в момента е колкото да не 

умрем и да си платим режийни-
те разходи. Реформите в Акаде-
мията трябва да продължат, за 
да оптимизираме личния състав, 
сътрудничеството между на-
учните институти и универ-
ситетите, трябва да пишем и 
работим основно по проекти, 
които са важни за днешното 
общество и помагат за реша-
ването на неговите проблеми. 
Трябва да повишим конкурент-
ността и прозрачността на на-
шата работа, да популяризираме 
активно откритията си, за да 
почувстват хората, че работим 
за тях и подобряваме условията 
им за живот. Ако получим вот 

на доверие от обществото, 
подкрепата от правител-
ството и бизнеса трябва да 
дойде по естествен начин.

– Вярно, още е рано да се 
питаме, но тъй като след 
всяка постигната цел си по
ставяш нова, каква ще е тя в 
писането ти на книги? Какво 
да очакваме в следващата?

„Вторите седем” първо 
трябва да ги преживея и изкача 
и ако всичко приключи добре, да 
седна и да ги опиша. Така ще бъда 
много по-сигурен в изводите и 
препоръките, които ще давам. 
Разнообразяването на опита и 
внимателният анализ на неуспе-
хите винаги водят до подобря-
ване на успеха в следващите ни 
крачки по пътя към върховете, 
пряко и преносно. Каквото и да 
кажа в бъдеще ще искам да почива 
на сигурни цифри, по-голям личен 
опит и по-високо чувство за ху-
мор (каквото нямам ;).

един корав 
български мъж

Боян Петров:

първите седем 
Боян Петров
изд. “Вакон”
288 стр., 25 лв.

Въпросите към Боян Петров зададе Иван Голев 

Бояне, излезе твоята книга 
„Първите седем”. Чести

то! Със своите практични съ
вети тя със сигурност ще е от 
изключителна полза за бъдещи
те твои последователи. Какво 
обаче, поради спецификата ´, 
не намери място в нея? 

Не разказах как сме се карали и 
спорели по време на експедиции-
те. Имало е и такива моменти, 
защото често обстановката е 
напрегната и нервите не издър-
жат. Пропуснах диабета, като 
проблем, който ме съпътства 
постоянно. Не говоря много и за 
близките си, защото е ясно, че им 
тежи да ме няма толкова дълги 
периоди. Осъзнах, че в книгата 
влязоха едва към 20% от това, 
което съм записвал в дневни-
ците си. Все пак обаче успях да 
предам каймака от тренировки-
те, организацията, тревогите и 
триумфа от успехите. 

– Миналата година, през 
март, преди да заминеш за Хи
малаите, те питах за лира.бг 
кои са любимите ти 10 книги. 
Сред отговорите ти, като 
изключим Даръл, Талев и Си
меон Радев, останалите бяха 
свързани с пещернячеството, 
зоологията, планините. И все 
пак какво ти даде художестве
ната литература?

Дава ми съвсем друг поглед 
върху живота, по-човешки, без 
цифри и графики. Четейки ненауч-
на литература научавам детайли 
в отношенията между хората, 
схванах повече неща за общество-
то ни, научих повече история.

– Ти си учен. Същевременно 
си човек, който неуморно по
ставя пред себе си все послож
ни и дори рисковани цели. Как 
ученият помага на „екстрем
ника” и обратно?

Успехите в оцеляването, 
пресмятането на храната, из-
численията в тренировките и 
експедиционната логистика са 
си жива наука. Фактът, че съм 
учен-алпинист ми помага силно 
да увеличавам вероятността за 

постигането на върха. Обръща-
нето на камъни, наблюденията 
на животни и въобще научната 
работа по пътя ми помагат да се 
аклиматизирам по-бързо, така че 
двете вървят ръка за ръка, допъл-
ват се и ползите за моята кош-
ница са очевидни.

– Как изглеждат светът и 
неговите проблеми, гледани от 
върховете, на които си стъп
вал?

Колкото по-високо и по-да-
лече отивам, толкова по-малък 
ми изглежда светът и толкова 
по-нищожни и решими стават 
проблемите, с които се налага 
да се борим в ежедневието ни. 
Отдалечаването от градските 
удобства е полезно за сверява-
нето на вътрешния часовник 
и повдигането на нивото, след 
което започваме да мрънкаме. 
Успоредно с това с височината 
нараства и непримиримостта 
ми срещу ограбването на нацио-
налните паркове и българската 
природа. Ние имаме всичко, за 
което повечето държави могат 
само да сънуват. Не трябва да ги 
продаваме и кълцаме, за да храним 
частни интереси. Парковете са 
на всички, част са от природно-
то наследство на Земята.

– Между зоологическите 
ти интереси са и прилепите. 
По какво си приличаме с тях, 
ако въпросът не ти се струва 
идиотски? Или с гущерите и 
другите същества, които си 
изследвал?

Не си приличаме. Общото е, 
че сме живинки, споделящи обща 
планета. Щом след милиони годи-
ни еволюция сме оцелели заедно 
досега, значи всички имаме еднак-
ви права върху наличните ресур-
си и пространство. Не трябва 
„висшите” само да взимаме, а 
„нисшите” само да се съобразя-
ват с нашите нарастващи апе-
тити.

– Делиш ли материята на 
„жива” и „мъртва” или имаш 
друго мнение по въпроса?

През декември миналата година, след трагедията в 
шуменското село Хитрино, найголямата българска верига 
книжарници „Хеликон” бе от първите, притекли се на помощ 
на местните хора. На всяка каса в 22те книжарници бяха 
поставени специално обозначени кутии, в които всеки мо
жеше да даде своята лепта за пострадалите ни сънародници. 
„Хеликон” заяви, че след края на кампанията ще  удвои сумата 
със свои средства.

И ето резултата: читателите и приятелите на „Хеликон” 
дариха 3200 лв., към които „Хеликон” добави още 3200 лв. След 
разговори с представители на общината и читалище „Про
буда 1929”  се реши с тези пари да се закупят и монтират 
4 климатика за нуждите на читалището. То е създадено на 
1 септември 1929 година от 24има ентусиасти и общест
веници. Днес в читалището кипи разнообразна творческа 
дейност. В него има вокална, коледарска и детска театрална 
група, както и група за приложни изкуства. Найяркото и 
отговорно мероприятие е етнофестивалът "Различни сме, но 
сме заедно", на който се събират участници от цяла Бълга
рия. От 2016 г. тук се организират и обучения на директори, 
учители и читалищни дейци в различни модули на приложно
то изкуство, а също и конкурси и пленери. Книжният фонд на 

читалището наброява 13125 единици.
В навечерието на Благовещение благата вест за всички 

ценители на книгите в Хитрино е, че те ще могат да им се 
наслаждават в отоплена сграда. А през лятото – в охладена.  
Така девизът на „Хеликон”, който тази година чества своя 
25годишен юбилей, „За книгите и хората” намери за пореден 
път своето житейско покритие.

В навечерието на Благовещение „Хеликон” зарадва 
читалището в Хитрино
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Белия зъб.  
дивото зове
Джек Лондон
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 280
цена: 19.00

тил Уленшпигел
Шарл де Костер
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 472
цена: 28.00

пасторска дъщеря
Джордж Оруел
изд.: Фама +
брой стр.: 280
цена: 16.00

пътешественикът
Ян Якоб Слауерхоф
изд.: Слънце
брой стр.: 288
цена: 14.00

в канцеларията
Роберт Валзер
изд.: Фън Тези
брой стр.: 176
цена: 12.00

любовта  
е златен сън
Иван Вазов
изд.: Персей
брой стр.: 160
цена: 14.99

Съчинения  
в 15 тома т.1:
Железният 
светилник
Димитър Талев
изд.: Захарий Стоянов
брой стр.: 384
цена: 30.00

Съчинения  
в 15 тома т.5:
Усилни години.  
на завой
Димитър Талев
изд.: Захарий Стоянов
брой стр.: 672
цена: 30.00

През последното десетиле-
тие Ю Несбьо се утвърди 

като емблема на скандинавско-
то криминале. Норвежецът 
бързо премина от етикета 
„следващият Стиг Ларшон” до 
това да бъде своя собствена 
марка – на върха на всички кла-
сации, книгите му са преведени 
на 50 езика и са достигнали 
фантастичните 30 милиона 
продадени екземпляра. През 
декември „Холивуд Рипортър” 
го постави на 15-о място в 
класацията си за най-влиятел-
ните писатели в Холивуд. В 
момента се работи по няколко 
екранизации на негови книги, а 
през октомври тази година е 
премиерата на „Снежния човек” 
с режисьор Томас Алфредсон, а 
в главната роля на инспектор 
Хари Хуле влиза номинираният 
за „Оскар” Майкъл Фасбендър. 

Към другите проекти са свър-
зани имена като Дени Вилньов, 
Джейк Джиленхол, Мила Кунис, 
Леонардо ди Каприо, Браян 
Кранстън, Чанинг Тейтъм… Но 
кой е Ю? Какъв е един от най-
успешните автори в света?

В новата книга на Ю Несбьо 
„Хлебарките” норвежкият по-
сланик е намерен мъртъв в пуб-
личен дом в Банкок и инспектор 
Хари Хуле е пратен от Осло, за 
да се включи в разследването. 
А и да помогне да се потуши 
скандалът...

Хари бързо установява, че 
случаят има далеч по-дълбоки 
корени от едно случайно убий-
ство. Там някъде се крие нещо 
повече, таящо се и дращещо 
повърхността. Или казано дру-
гояче – зад всяка хлебарка, която 
се вижда в хотелската стая, 
има още стотици, пъплещи в 
стените. 

Хари поема сред нестихва-
щата шумотевица на тайланд-
ската столица, изпълнена с 
барове с танцьорки, с храмове, 
пушални за опиум и капани за 
туристи, и събира парчетата 
от историята на една смърт 
– въпреки че никой не иска Хари 

да го прави, дори самият той.

Хлебарките
Ю Несбьо
изд. “Емас”
384 стр., 16 лв.

любопитни факта 

„обратите са удоволствие... 
Приковаващ, безкомпромисен 
трилър.“

„Буклист”

„живописната долнопробност 
на Банкок се оказва 
природният елемент на 
Хари Хуле, макар несбьо да 
поставя героя си в безкрайно 
ненорвежка обстановка.“ 

„Индипендънт”

1 Несбьо твърди, че винаги му се е искало да пише – слу-
шайки историите на баща си като малък, си представял 

как той ги създава. Обичал да си измисля страшни разкази 
и да впечатлява с тях приятелите си. Но преди да се реши 
наистина, Несбьо чете, чете и пак чете. На 37 години все 
пак се осмелява – и оттогава „пише като луд” (както казва 
самият той).

2 На въпроса „Коя беше любимата ти книга като дете?”, 
Несбьо отговаря – „Повелителят на мухите” от Уилям 

Голдинг. Въпреки че баща му силно се съмнявал, че романът 
е подходящ за 7-годишни деца, малкият Ю не спирал да 
упорства и в крайна сметка таткото му я четял на глас. А 
причината да бъде толкова настоятелен била страховитата 
корица – отрязана свинска глава, забучена на кол… 

3 Като тийнейджър Несбьо сериозно се занимава с футбол 
и се цели в професионална кариера, но на 18 къса колен-

ни връзки и мечтите му изхвърчат през прозореца. Заради 
футбола (и мързела) Ю има доста разочароващ успех в учи-
лище. Така успява да открие у себе си много ценно качество 
– самодисциплината. Записва се в армията и по 
време на службата минава целия материал от 
гимназията, чете Хамсун и Хемингуей, и взема 
отлична диплома. 

4 Музиката е изключително важна за Ю и ви-
наги е била част от живота му. Вдъхновява 

се от Майлс Дейвис, Боб Дилън, Елвис Костело, 
Брус Спрингстийн. В университета, където 
следва икономика и финанси, сформира банда – „Ди 
Дере” („Онези там”). Ю пише текстове, пее и сви-
ри на китара. Започват да се събират уж на шега, 
но постигат страхотен успех и към момента все 
още са норвежката група с най-много продадени 
албуми в страната си. 

5 Ю почти полудява – в продължение на няколко 
години живее на прекалено бързи обороти. 

През деня влиза в ролята си на топ-финансист, а 
вечер свири с групата. Един ден просто решава, че 
не може повече и се мята на самолет за Австралия. 
Тоест, колкото може по-далеч от Норвегия. В 
30-те часа път от Осло до Сидни Ю вече има 
идея за роман и при влизането в хотела 
почва да пише първия случай на 
Хари Хуле. 

6 Обича да спортува – кате-
ренето е едно от любимите 

му занимания. Както и карането на 
колело, което при всяка възможност 
прави с приятеля си Йенс Столтен-
берг, генералният секретар на НАТО и 
бивш премиер на Норвегия.

7 През 2008 г. основава Фондация „Хари 
Хуле”, чиято задача е да помага в битката 

с неграмотността в държави от Третия свят. 
Всички приходи от продажбата на книгите му „Ловци 
на глави”, „Midnight Sun” и „Blood on Snow” отиват за 
финансиране на дейностите на фондацията, а сумата към 
момента възлиза на повече от 4 милиона евро. 

за енигматичния 
Ю Несбьо7 Таня Кейтлин се приготвя за спокойна 

вечер вкъщи, когато получава видео 
обаждане от най-добрата си приятелка 
Карън. Отговаря и... кошмарът започва. 
Карън е завързана за стол в собствената 
си дневна, със запушена уста. Дълбокият, 
дрезгав глас от другата страна ´ обе-
щава, че ако затвори, ако дори погледне 
настрани от камерата, тя ще е следва-
щата. 

По време на разследването Хънтър и 
Гарсия попадат в омагьосан кръг. Преслед-
ват хищник, който дебне жертвите си 
в социалните мрежи. Изучава грешките 

им, предизвиква ги с тайни послания и се 
храни със страха им. И едва сега започва...

Крис Картър създава типичната за 
неговите романи напрегната, трескава 
атмосфера. Със „Смъртоносно обажда-
не” той отново доказа, че освен даровит 
писател, е и умел познавач на човешката 
психика и престъпна природа. Бъдете 
готови за роман, в който страниците 
летят с шеметната скорост на филм!

Картър е автор на „Екзекуторът”, 
„Хамелеона се завръща”, „Хищникът”, 
„Скулптора”, „Един по един”, „Престъ-
пен ум” и „Отмъстителят”.

Хищник дебне в 
социалните мрежи

Защо книгите на Силвия Дей 
стават бестселъри? Крат-

кият отговор е: защото е 
талантлива и пише добре. Aко 
се отнесем по-сериозно обаче, 
трябва да кажем, че успехът ´ 
се дължи, освен на талант, и на 
изключителен професионали-
зъм. Сюжетите на романите 
са интригуващи, композицията 
е стегната, а развитието на 
фабулата държи в напрежение 
до края. Но като че ли най-го-
лямата сила на Силвия Дей е да 
създава запомнящи се герои. 

В „Жега” те са Джаред 
Камерън и Дарси Майкълс. 
Връзката между двамата започ-
ва със срещата на погледите 

им в полицейското управление 
на малко крайбрежно градче 
и съвсем скоро става... меко 
казано, „гореща”. Е, стигнахме 
и до секса. Ако не обичате да 
четете описания на еротични 
сцени, тази книга не е под-
ходяща за вас. В „Жега” има 
криминална интрига, драма, 
съспенс, но и доста сексуални 
сцени. Задъхани, страстни, 
изпепеляващи. Напълно в тон 
със заглавието. 

Инак интригата е около 
серия от палежи в едно край-
брежно градче. А докато рома-
нът между Джаред и Дарси се 
вихри, подпалвачът продължа-
ва да тероризира града.

Смъртоносно  
обаждане

Крис Картър
“Ера”

352 стр.,  
16,00 лв.

Жега
Силвия Дей
изд. “Скайпринт”
176 стр., 12,95 лв.

Пламъци в преносен и 
в буквален смисъл
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знае се отдавна, че вярата 

и църквата са две отделни 

понятия. Виждаме разминава-

нето на  нашия, източнопра-

вославен клир и народа, който 

му принадлежи. те се срещат 

предимно по празници или щом 

разкаянието взаимно ги тласне 

един към друг. художествената 

литература като арбитър на 

тези отношения показва ако не 

правия, то със сигурност различ-

ния път. „Конклав“ на английския 

писател робърт харис отваря 

портите на Ватикана, за да 

допусне читателите до важна 

за римокатолическата църква 

церемония – изборът на нов папа. 

заради смъртта на предишния 

там се стичат кардинали от 

всяка точка на планетата. В 

тайно гласуване те трябва 

да предопределят съдбата на 

милиони хора. общи молитви и 

телевизионни камери са насочени 

към площад свети петър, но 

докато види белия дим и чуе 

тържествения звън на камбани, 

с които конклавът оповестява 

решението си, светът се 

променя. хубаво е, че четем по 

тази тема роман от майстор 

разказвач. бивш политически 

журналист, възпитаник на 

Кеймбридж, робърт харис знае 

докъде се простира ритуалът 

на тайнството в библейски 

смисъл и къде започват 

обществените манипулации 

в съвременността. затова 

пише антиутопия, базирана на 

достоверни факти и наситена 

с предупреждения. минава ни 

през ум напоследък, при форуми 

от такава величина, какво би 

станало, ако в тълпата се 

вреже кола-бомба. че не е далеч 

времето, когато модерната 

политкоректност ще доведе на 

власт транссексуален папа, а об-

себилият всичко материализъм 

едва ще различи административ-

на грешка от истински морален 

грях. това не е повърхностен 

сюжет за духовно въздействие 

върху публиката, нито опит да 

се принизи християнството. 

напротив, авторът честно 

разглежда отношенията между 

корумпирани църковни служи-

тели, чиито боричкания в един 

конклав от бъдещето правят 

паралел с изолацията на самата 

религия днес. Която ни кара да се 

съмняваме. и да зачеркнем сери-

озни убеждения или важни фигури 

от йерархията на ценностите 

си, без да сме се запитали – има 

ли с какво да ги заменим? 

людмила еленкова 
радио „хелиКон“

Църква от бъдещето

нови заглавия  www.helikon.bg

в очакване  
на Боджангълс
Оливие Бурдо
изд.: Колибри
брой стр.: 144
цена: 14.00

Жълтите очи водят 
към дома
Маркета Пилатова
изд.: Персей
брой стр.: 166
цена: 10.00

Художничката  
от Шанхай
Дженифър Коуди 
Епстайн
изд.: Прозорец
брой стр.: 368
цена: 17.00

нощта на огъня
Ерик-Еманюел Шмит
изд.: Леге Артис
брой стр.: 184
цена: 14.00

ваещият с ножове
Ървин Уелш
изд.: Колибри
брой стр.: 272
цена: 16.00

петрония
Амели Нотомб
изд.: Колибри
брой стр.: 144
цена: 14.00

крузо
Луц Зайлер
изд.: Атлантис-КЛ
брой стр.: 431
цена: 22.90

кучешки живот. 
роман за хората
У. Брус Камерън
изд.: Колибри
брой стр.: 320
цена: 18.00

нови заглавия  www.helikon.bg

празната пещера
Димана Трънкова
изд.: Жанет-45
брой стр.: 476
цена: 20.00

Сълза от изгрева
Атанаска Петкова - 
Нанева
изд.: Летера
брой стр.: 181
цена: 12.00

нощта е също 
слънце
Божана Апостолова
изд.: Жанет-45
брой стр.: 188
цена: 14.00

Само за напушени
Радослав Парушев
изд.: Издателство 
Гигамоно
брой стр.: 136
цена: 8.00

доста 
Мона Чобан
изд.: Лексикон
брой стр.: 117
цена: 12.95

аз съм в другото 
такси
Добромир Банев
изд.: Персей
брой стр.: 160
цена: 13.00

неотминало
Александър Чобанов
изд.: Хермес
брой стр.: 160
цена: 11.95

всяка сутрин пътят 
към дома става
все по-дълъг
Фредрик Бакман
изд.: Сиела
брой стр.: 72
цена: 7.90

Това е твърде личната история на 
Жозе, разказана от Робърт Бийз-

ли, без да бъде спестено нищо – колко 
близко е бил Моуриньо до това да 
поеме Англия и „Тотнъм”, скандалите 
му с Роман Абрамович, Рафа Бенитес 
и Арсен Венгер, защо семейството му 
винаги е на първо място пред футбо-
ла... Подгответе се да се запознаете с 
един Жозе, какъвто не сте предпола-
гали, че съществува.

Завладяваща биография на мениджъ-
ра на „Манчестър Юнайтед” Жозе 
Моуриньо, хвърляща светлина не 
само върху мениджъра Моуриньо, но и 
върху човека Моуриньо.

Жозе Моуриньо – без съмнение една 
от най-харизматичните и противо-
речиви фигури в съвременния футбол 
със запазено място във вестникарски-
те заглавия всеки ден.

Начело на някои от най-великите 
клубове в света – „Порто”, „Чел-
си”, „Интер”, „Реал” (М), „Манчес-
тър Юнайтед”, Жозе винаги е бил 
синоним на успеха. С толкова много 
спечелени трофеи той, без съмнение, 
има правото да се счита за един 
от най-великите в треньорската 
професия.

Дали обаче мениджърът Моури-
ньо е същият и в живота си извън 
стадиона и далеч от прожекторите 
и телевизионните камери? Отговора 
дава авторът на „Жозе Моуриньо: 
Твърде лично” – спортният журна-
лист Робърт Бийзли.

Уникалният разказ започва на „Олд 
Трафорд” през 2004 година, когато 
„Порто” на Моуриньо изхвърля 
„Манчестър Юнайтед” от Шампион-
ската лига. Оттогава Робърт Бийзли 
се радва на възможността да е близо 
до живота на Моуриньо както на 
професионално, така и на лично ниво. 
Той успява да изгради специално при-
ятелство с Жозе Моуриньо и става 
автор на някои от най-важните фут-
болни новини в последното десетиле-

тие. Това е първата му книга.
Робърт Бийзли е един от най-из-

вестните спортни журналисти в 
Англия и привърженик на „Челси” от 
1967 година. Работи 30 години като 
журналист, като последните 22 е в 
двата най-продавани вестника. Той 
наскоро се уволни като главен спор-
тен кореспондент на The Sun, а преди 
това бе водещ футболен репортер на 
News of the World. Специалитетът му 
са ексклузивните статии и интервю-
та с някои от най-големите имена в 
спорта.

„Специалния” отвътре

Жозе Моуриньо за първи път нахлу в 
съзнанието ми вечерта на 9 март 2004 
година. Сигурен съм, че абсолютно същото се 
е случило и с още милиони футболни фенове 
тази нощ. Със сигурност всеки един запалян-
ко в Англия внезапно започна да говори за него 
– онзи шантавия, с тъмното палто, който 
търчеше и подскачаше покрай тъчлинията на 
„Олд Трафорд”.

Моуриньо имаше пълното право да се 
чувства развълнуван. Изравнителният гол на 
бразилската звезда Кощиня срещу „Манчес-
тър Юнайтед” беше голям момент – както за 
треньора, така и за отбора му „Порто”. Това 
беше първи сблъсък от елиминационната фаза 
на Шампионската лига и голът на опорния 
халф изхвърли „Юнайтед” от турнира и пра-
ти „Порто” на победния път към завоюва-
нето на „купата с големите уши”. Това беше 
разтърсващ момент за Моуриньо. Най-малко-
то защото само месец след триумфа с 3:0 над 

„Монако” във финала на Шампионската лига 
на 26 май в германския град Гелзенкирхен, чове-
кът с палтото пое „Челси” и се провъзгласи за 
„Специалния”. Ето в този момент аз вече не 
можех да мисля за нищо друго, освен за него.

Тук е моментът да си призная, че съм фен 
на „Челси” от финала за Купата на Футболна-
та асоциация срещу „Тотнъм” през 1967 г. По 
това време бях на седем години и истински 
луд по футбола. Англия беше станала све-
товен шампион през лятото на миналата 
година. Ако искате, вярвайте, но финалът 
за Купата на „Уембли” през 1967 г. бе едва 
вторият мач, който бе излъчван пряко по 
телевизията след края на Мондиала. Трудно е 
да се проумее, особено в днешния свят на ви-
соки резолюции и триизмерно излъчване. Ето 
защо през онези години финалът за Купата 
на Англия бе от огромно значение за цялата 
нация, не само за привържениците на двата 
отбора финалисти.

ВЪВЕДЕНИЕ: „ОЛД ТРАФОРД”, 2004

Жозе моуриньо: 
твърде лично
Робърт Бийзли
изд. “Жануа 98”
288 + 16 цветни стр.
меки корици 20 лв.,
твърди корици 25 лв.

Ориана Фалачи пише „Гне-
вът и гордостта” дни 

след атентатите на 11 сеп-
тември 2001 г. Силно разстрое-
на, почти без да спи, тя нахвър-
ля на хартия своите размисли 
за сблъсъка на цивилизациите, за 
радикалния ислям, за тероризма 
и необходимата решителна 
борба с него, за опасностите 
от прекалената толерант-
ност. Първоначално прочута-
та италианска журналистка 
разкрива своите мисли и силни 
емоции в едноименна статия за 
италиански вестник. По-късно 
тя издава пълния текст на 
„Гневът и гордостта” в книга, 
която поставя началото на 
трилогия, завършила със „Си-

лата на разума”. Текстовете на 
Фалачи са гневни, безкомпро-
мисни, крайни и предизвикват 
остри полемики, продължаващи 
и до днес. Мнозина не са съглас-
ни с позициите ´ – обвиняват 
я в расизъм, ксенофобия и 
дори фашизъм. За други обаче 
Ориана Фалачи се е превърнала 
в пророк на една нова епоха на 
несигурност, религиозни и ет-
нически конфликти. В „Гневът 
и гордостта” италианската 
журналистка е предрекла 
случващото се в момента в 
Европа и Близкия изток и е 
отправила едно силно послание 
към западната цивилизация – да 
се бори на всяка цена за своето 
оцеляване.

Фалачи разбунва 
духовете и днес

Гневът и гордостта
Ориана Фалачи
изд. “Сиела”
164 стр., 12 лв.
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През 2009 г., на „Цар Освободител” 
№4, в историческия център на Со-

фия, врати отваря книжарница „Хеликон 
– България”, част от култовия комплекс 
„България”. Построен веднага след Осво-
бождението през 1881г., на фона на прими-
тивните ханове и евтини хотелчета, съ-
ществуващи в София, той представлявал 
истински дворец. Негови гости са били 
професор Константин Иречек, Джеймс Ба-
учер, великият индийски поет Рабиндрат 
Тагор, феноменалният руски бас Шаляпин, 
световноизвестният бразилски пианист 
Клаудио Арау, примадоната на миланската 
скала Тоти дал Монте с италианския ба-
ритон Луиджи Монтесанто, революцио-
нери, търговци, авантюристи, престъп-
ници и гении, всякакви хора, чиито имена 
може да прочетете в енциклопедиите. 
През 1937 г. срадата на жълтите павета е 
реновирана в духа на модерния тогава „ви-
енски стил” – уникален проект, възложен 
на двама авторитетни за времето си ар-
хитекти – Белковски и Данчов. От 1937 г. 
до началото на Втората световна война, 
хотелът заедно с ресторант „България”, 
продължава да събира елита на културния 
и политически живот в държавата. 

Това, което го няма в енциклопедии-
те, е как „Хеликон” пренаписа миналото 
на стара София. Бившият лоби-бар на 
„България” вече осем години продава книги 
и дарява емоции, сравними единствено с 
бурния век, от който са тръгнали. Днес 
книжарите могат да разпознят стотици-
те вип персони и публични личности от 
социалните мрежи, телевизията, държав-
ните ведомства и министерства, Народ-
ното събрание, театрите и шоубизнеса. 
Те влизат тук като у дома си, наред с 
всички читатели, дошли да си купят хуба-
ва книга и да попият (след кафето в култо-
вата сладкарница „България”), елегантна 
атмосфера и професионално обслужване. 
Естествено, стотици са представянията 
на книги от български и чужди автори, 

преминали през този „Хеликон”. Наред с 
българските творци, запомнящо се е при-
съствието на Норбеков, Марко Пицути, 
Джериес Авад, Рудолф Шенкер, Юрген Рот, 
Джейн Костело, Юрий Андрухович, Май-
къл Ондатджи, Херман Кох, Ахмет Юмит, 
Кишор Мета, Томас Фрам и много други. 

Мястото задължава, няма друга 
книжарница от веригата на „Хеликон”, 
която да се похвали със зимна градина, 
мраморна камина и истински, акордиран 
роял. Впрочем, той е единственият, купен 
в страната ни за последните двайсет го-
дини. Неслучайни са и концертите, които 
„Хеликон” организираше около него, на клю-
чови дати, в знак на лоялност към своите 
редовни клиенти. Интериорът на този 
търговски обект е нетипичен и опреде-
лено респектиращ. На витринта стои, 
като белег за вечност, статуя на Малкия 
принц, а вътре, под една от арките на 
книжарницата, се извисява друга – на Шер-
лок Холмс. Поглед вдясно е достатъчен, за 

да изуми всеки посетител с най-голямата 
и доскоро считана за най-скъпа книга в 
света – уникалната „Сумо” на великия 
Хелмут Нютон, с еротични фотографии 
на знаменитости. Била е продавана на 
благотворителен търг в Берлин за над 400 
000 долара. Размерите ´ са 50 на 70 санти-
метра, тежи 30 килограма и съдържа 480 
страници. В „Хеликон – България” издание-
то се съхранява под стъклен похлупак на 
метална масичка. А колко струва? Както 
обичаме да казваме – попитайте книжа-
рите! Стигнахме и до тях, те са ни не 
по-малко скъпи. Днес екипът се състои от 
четирима души – доайенът Нели Павлова, 
верен служител на „Хеликон” от 16 годи-
ни, в „България”от самото ´ отваряне. 
Таня Златкова и Виолета Димитрова – от 
две години, но бързо се адаптираха. Всички 
те са под опитното ръководство на 
Юлия Калановска. 

Ето разказа на Людмила Еленкова, коя-
то днес е част от медиите на „Хеликон”, 
преди това книжар: 

„Първата ми работа сега, когато дойда 
да отразявам събитие на „Хеликон-Бълга-
рия”, е да прегърна Нели – старият боен 
другар, после да обгърна обстановката с 
поглед и да се ръкувам с някой от посто-
янните клиенти, които знам, че със си-
гурност ще са тук. През зимата на 2009 г. 
имаше едно строително скеле по средата 
на помещението и няколко палети с книги, 
опаковани със стреч. Знаехме или усещах-
ме, че в началото студът и неудобство-
то да нямаш врата например са отворени 
възможности към нещо неповторимо и ис-
тинско. Треперехме от респект към това 
място, не просто искахме да продаваме 
книги, ние летяхме. Витрината – бивша 
врата на хотел „България”, направихме с 
подръчни средства, докато чакаме стела-
жите. Кой да предположи, че същата тази 
витрина скоро ще се тресе от феновете 
на „Скорпиънс”, дошли за автограф от 
Рудолф Шенкер, на представянето на кни-
гата му „Rock Your Life”. Или че във фоаей-
то ще бъде паркиран лъскав като бонбон, 
тунингован запорожец – главен герой пак в 
книга, чудехме се нея ли да гледаме, него ли. 
Заради рояла „Хеликон-България” се превръ-
щаше в концертна зала и тогава я разме-
ствахме често. Без да броим спонтанните 
изпълнения на десетки талантливи клиен-

ти. За писането на най-дългото любовно 
писмо пък трябваше буквално да я изнесем 
цялата. В този ритуал, завършващ със със-
тезание по танци, няколко поредни години 
събирахме свитъци със стихове и послания 
от всички книжарници. Моментите, 
когато нямаше къде игла да падне от хора, 
са много. Неописуем фурор предизвикваха 
четенията на Маргарита Петкова и До-
бромир Банев, жив спектакъл стана, щом 
вкупом се изсипа цветът на българския те-
атър за представянето на биографията на 
Никола Анастасов. Въздухът вибрираше с 
Татяна Лолова, Стоянка Мутафова, Гинка 
Станчева ... Книжарницата се превръщаше 
и в политическа арена за дискусии, няма 
да забравя представяне, на което хората 
получаваха затворнически номера при 
влизането си, а накрая трябваше да угасим 
лампите и да слушаме вой на сирена, за 
да се почувстваме като в концлагер. Друг 
път булевард „Цар Освободител” изпадна 
почти в блокада, но не заради протести 
на жълтите павета. Почитателите 
на Емил Конрад извиха километрични 
опашки и тийнейджъри с родителите си 

стояха послушно за автограф часове наред 
през зимата на 2015 г. Спомням си книга за 
българските лечители, по повод на която 
имаше огромна, здравословна торта. 
Толкова вино се разля през всичките тези 
години в „Хеликон-България”, че не се 
учудваме защо първият управител на кни-
жарницата, Симеон Бонев, стана агроном 
във винарска изба. Понякога ентусиазмът 
ни добиваше гротескни измерения. Заради 
представяне на книга по астрология, по 
случай Годината на водния дракон, купих 
от един китайски магазин огненочервен 
чаршаф с щампован дракон на него.  
Тогава много се смяхме, защото Нели  
каза – „внимавай в Годината на Плъха 
какво ще донесеш!” Когато вече не работя 
там, знам, че с гласа си от ефира на радио 
„Хеликон” присъствам сред моите колеги 
и те пазят духа на „Хеликон-България”.  
А той е с достолепна история, с живот, 
пропит във всяко ъгълче, стабилен като 
царските столове, на които канят  
автори и читатели. Бил е тук преди да ни 
има и ще го предадем с чест на идващите 
след нас. ”

Тази година „Хеликон” чества своя 25годишен юбилей. Четвърт век, отдаден на 
КНИГИТЕ И ХОРАТА! 

В броя от миналия март стартирахме рубриката „Светилищата на Хели
кон”, в която се постарахме да ви запознаем с нашите книжарници, разпръснати 
из цялата страна, и с логистичния ни център в Казичене. Дано сме успели да ви 
представим тяхната многостранна и разнообразна дейност, и найвече – хората, 
които я извършват неуморно и с огромна любов.

С този материал, година покъсно, закриваме рубриката. Стана случайно, че 
е посветен на книжарницата „Хеликон България” в София. Но тъй като няма 
случайни неща, нека повторим горното така: 

Четвърт век, отдаден на КНИГИТЕ, ХОРАТА И БЪЛГАРИЯ!

Музей ли сте? Не – книжарница!25години

к н и ж а р н и ц и

хеликон
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„не можем всички да бъдем харизматични 
като александър македонски, но с 
помощта на кабейн можем със сигурност 
да направим стъпка в тази посока!“

Маршал Голдсмит,  
автор на книгата  

за успешни лидери Mojo

„кабейн е свършила страхотна работа, 
съчетавайки научни и лични открития 
в един ясен и завладяващ поглед 
към човешката харизма. книгата е 
интригуваща и разбираема, истински 
извор на мъдрост и практични и 
изключително полезни съвети.“

Стивън М. Козлин, Директор на Центъра 
по съвременни проучвания в областта на 
поведенческите науки към университета 

Станфорд

 „Практичната книга на кабейн ви 
помага да овладеете умения, които се 
преподават във военноморския колеж. Тя 
ще шлифова харизматичните ви таланти 
и ще извади на показ необикновената 
личност, която сте. всъщност това 
е нещо повече от книга – това е 
инструмент за лична трансформация.“

Д-р Тами Шулц, директор на департамента 
„Националната сигурност и военно дело” 

към военноморския колежИнтервю с Дийн Карнасис

– Как разбираш, че си го
тов да бягаш ултрамаратон? 

Нагласата е по-важна от 
километража. На „Западните 
щати” има една приказка: „Бя-
гаш първите 50 мили с краката 
си и следващите 50 мили – с 
ума си”. Нещо, което винаги 
препоръчвам, e да пробвате 
50-километров маратон като 
първа ултра и да видите как ще 
потръгне.

– Вдъхновил си много хора 
да започнат да тичат. Какво 
ще посъветваш прохождащи
те бегачи за това как да се 
научат да приемат диском
форта, а не да се ужасяват 
от него?

Мисля, че най-вече им тряб-

ва промяна на парадигмата. 
Ние в западното общество 
смятаме, че при тотално от-
съствие на болка – ако имаме на 
разположение всякакъв комфорт 
и удобство – бихме били щаст-
ливи. Толкова ни е комфортно, 
че чак сме нещастни. Казвам на 
хората: „Прегърнете болката... 
има магия в страданието”. 
Смятам, че всеки бегач може да 
ме разбере. Често миговете, в 
които се чувстваме най-живи, 
са докато понасяме огромна 
болка. 

– Как избираш следващото 
си предизвикателство? 

Имам си нещо като мото: 
„Никога не спирай да изслед-
ваш”. Научих за маратонския 

клуб „50 
щата”, докато 
разговарях с един човек 
на маратона Big Sur. Прекосява-
нето на всички щати му отне-
ло шест години и половина. По-
мислих си: „Еха! Не разполагам с 
шест години и половина! Имам 
работа и семейство... и около 
50 дни”. Така се заех да пробягам 
маратон във всеки щат за 50 
последователни дни. Оттогава 
се изправям срещу все по-големи 
предизвикателства. Затова 
мечтайте смело. Мечтите 
могат да се сбъднат.

– Как се мотивираш да 
продължаваш напред и откъ
де изкопаваш тази последна 
частица мотивация?

Казвам на хората: „Изживей-
те мига. Бъдете в настояще-
то”. Не мислете за следващата 
маркировка, обозначаваща 
разстоянието, просто мислете 
как да поставите единия крак 
пред другия по възможно най-
добрия начин.

Бягането като философия
Стане ли пет часът следобед, маркетинго-

вият специалист Дийн Карнасис буквално 
изхвърча от офиса. Не, той не мрази работата 
си, а просто е нетърпелив да пробяга скромните 
420 километра – еквивалента на десет маратона 
– без почивка. Легенда в бягането на свръхдълги 
разстояния, за която маратонът е само загрявка, 
Дийн е способен на подвизи отвъд най-смелите 
ви представи – като например да финишира 
десет пъти в 217-километровото състезание 
„Бедуотър” през парещите пясъци на Долината 
на смъртта. 

В продължение на 240 страници бегаческата 

одисея „Ултрамаратонецът” ще ви накара да 
тичате, вървите и лазите по стръмни скалисти 
хълмове, през горещините на напуканата пустин-
на земя, чак до ледените брегове на Южния полюс. 
Дийн участва в изтощителни състезания, грани-
чещи с лудостта, но винаги успява да преглътне 
пулсиращата болка в краката си, за да стигне 
по-далеч, да даде повече. С непоклатимата 
си воля и суровата си философия за 
страданието ултрамаратонецът не-
съмнено ще ви вдъхнови да дадете 
най-доброто от себe си – както 
по трасето, така и в живота. 

Дийн (рождено име Константин) Карнасис е американ-
ски бегач от гръцки произход, роден през 1962 г. в Ингълуд, 
Калифорния. Запалва се по бягането още като дете, когато 
всеки ден тича до училище. През 2004 г. печели свръхтежкия 
ултрамаратон „Бедуотър“ (217 км), а в периода 2000-2008 г. 
пет пъти се класира в топ 10 на състезанието. Единайсет 
пъти завършва „Западните щати“ (160 км) за по-малко от 
24 часа. Участва в 50 маратона в 50 американски щата за 50 
последователни дни, а рекордът му до момента представлява 
пробег на 550 километра, изминати без прекъсване в рамките 
на три денонощия. 

 „мазохизмът на дийн е 
истинско удоволствие за 
читателя.“

„Пъблишърс уийкли”
„определено има нещо 
ницшеанско в нагласата на 
карнасис... онова, което не 
ме убива, ме прави по-силен.“ 

„Лос Анджелис Таймс”

Ултрамаратонецът: изповедта 
на среднощния бегач
Дийн Карнасис
изд. “Вакон”
240 стр., 17 лв.

нови заглавия  www.helikon.bg

любов  
с малки букви
Франсеск Миралес
изд.: Гнездото
брой стр.: 320
цена: 13.90

от погрешната 
страна на 
раздялата
Майкъл Конъли
изд.: Бард
брой стр.: 384
цена: 15.99

търсачите 3: Градът 
на светите хора
Луис Монтеро
изд.: Бард
брой стр.: 560
цена: 22.99

Укротителят  
на лъвове
Камила Лекберг
изд.: Колибри
брой стр.: 432
цена: 20.00

Сега и завинаги
Нора Робъртс
изд.: Бард
брой стр.: 240
цена: 15.99

Срещи в бурята
Даниел Стийл
изд.: Бард
брой стр.: 270
цена: 16.99

Жените от кавендън: 
задава се буря
Барбара Тейлър 
Брадфорд
изд.: Плеяда
брой стр.: 376
цена: 18.00

портрет на една 
конспирация
Дона Русо Морин
изд.: Кръгозор
брой стр.: 336
цена: 18.00

Провокативният дебютен роман на 
Александра Олива „Последен в мрака” ни 

предизвиква да си дадем сметка как медиите 
променят начина, по който възприемаме 
света, и колко лесно се поддаваме на манипу-
лациите им. Правата за издаване на книгата 
са закупени „на зелено” от 26 издателства в 
цял свят. За да се подготви за написването 
´, младата авторка се впуска в тежък курс 
по оцеляване в пустинята, където не разпо-
лага с почти никакви припаси и я обучават 
първокласни експерти.

– Какво ви вдъхнови за написването на 
романа „Последен в мрака”?

Никога не съм имала намерение да пиша за 
риалити предаване. Когато се роди идеята 
за книгата, целта ми всъщност беше да 
намеря начин да объркам героя си и да го 
докарам до ръба на лудостта. Бях запленена 
от възможността не просто да разкажа 
една история на фона на катастрофални 
събития, а да накарам главния герой да се 
съмнява в действителността на случващо-
то се. За целта ми трябваше риалити шоу – 
наложи се да създам и напиша нов, непознат 
риалити формат. Възползвах се от тази 

възможност и го изпипах по свой вкус. 

– Как се подготвихте за написването 
на романа? 

Преминах през няколко курса за оцеляване 
в пустошта, включително и двуседми-
чен курс на открито в пустинята. Беше 
невероятно изтощително и напрегнато 
преживяване, което привнесе особен 
реализъм в писането, а оттам и в книгата 
ми. Понякога прекарвах цели следобеди в 
гледане на телевизия – сериали и предавания 
за оцеляване в екстремни условия. Естест-
вено, това се водеше „проучване”, така че 
беше напълно в реда на нещата… докато не 
превключех канала на „Мастършеф”.

– Кой беше найлесният герой за опис
ване в „Последен в мрака”? А найтруд
ният?

Не знам дали беше най-лесният, но опре-
делено най-много се забавлявах със Заклина-
теля. Той е непредвидимият елемент сред 
състезателите в риалити шоуто и с удо-
волствие се придържа към тази роля. Прави 
куп дивотии, които ми беше много забавно 
да опиша. Най-трудна за развитие беше глав-

ната героиня Зу, Зверчето. Половината кни-
га е написана през нейния поглед, в първо лице 
– нещо, което никога преди не съм правила. 
С нея се случваха много сериозни промени и 
интензивни психологически процеси, така че 
ми отне много време и опити, за да предам 
правилно този аспект от историята. 

– Какво следва оттук нататък за 
Александра Олива?

„Последен в мрака” е дебютният ми 
роман и ми отне 11 години да стигна дотук. 
Сега вниманието ми е съсредоточено върху 
представянето му пред публика по света. 
Когато нещата покрай „Последен в мрака” 
утихнат и успея да си възвърна спокойстви-
ето, ще започна работа по следваща книга. 

Оцеляване в пустинята 
в името на книга

последен в мрака
Александра Олива
изд. “Софтпрес”
344 стр., 17,99 лв.

Как да станем като 
Опра Уинфри

митът за харизмата
Оливия Фокс Кабейн
изд. “Хермес”
336 стр., 15,95 лв.

Според всеобщото схващане харизмата 
е вродено качество: някои хора – като 

Наполеон, Опра Уинфри и Стив Джобс – 
просто са се родили с него, докато други 
нямат този късмет. За никого не е тайна, 
че обаятелните личности са по-щастливи 
и по-успели, и то само защото притежават 
предимството на харизмата. 

Според авторката на тази книга обаче 
личният магнетизъм е умение, което всеки 
може да усвои и развие. Тя развенчава мита 
за харизмата, като разкрива и анализира 
съставните ´ части: сила, топлота и при-
съствие. Оливия Кабейн дава и изпитани 
съвети как да приложим тези компоненти 
на практика, за да станем по-влиятелни и 
убедителни. С помощта на техниките в 
този наръчник – и с малко усилия и по-
стоянство от ваша страна – ще успеете 
да отработите моделите на поведение, 
които да ви направят вдъхновяващ лидер и 
търсен събеседник. Независимо дали искате 
да подобрите отношенията в личния си 
живот, да напреднете в кариерата си или да 
развиете бизнеса си, тази книга ще ви помог-
не да постигнете целите си благодарение на 
новооткритата си харизма.

В МРАКА е риалити шоу, което тества границите на човешката издръжливост. Два-
найсет мъже и жени, жадуващи за приключение, пари или слава, са изпратени в изолиран 
планински район и изправени пред предизвикателства, които надхвърлят представите 
им за приемливо. Докато участниците се състезават, светът извън предаването е раз-
търсен от гибелна катастрофа и неусетно реалност и риалити се размиват…
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адам и ева
Тоска Лий
изд.: Хермес
брой стр.: 304
цена: 14.95

парцалена 
принцеса 
кн. 1 от 
“Семейство роял”
Ерин Уот
изд.: Егмонт
брой стр.: 328
цена: 14.90

пасажер 
Александра Бракен
изд.: Егмонт
брой стр.: 528
цена: 19.90

империя на бури
Сара Дж. Маас
изд.: Егмонт
брой стр.: 760
цена: 27.90

Бяла като сняг
Сала Симука
изд.: Егмонт
брой стр.: 192
цена: 13.90

нощния градинар
Джонатан Оксиър
изд.: Артлайн 
Студиос
брой стр.: 389
цена: 15.99

книгата на чаения 
майстор
Еми Итеранта
изд.: Персей
брой стр.: 256
цена: 12.99

полуизгубен
Сали Грийн
изд.: Колибри
брой стр.: 320
цена: 20.00

Този забележителен труд 
преобръща общоприетите 

концепции за здравето и боле-
стите и предлага нови методи 
за увеличаване на жизнеността и 
дълголетието ни.

Възможно ли е да живеем енер-
гично и жизнено до последния си 
дъх? Неминуемо ли е да страдаме 
от дълбоки неразположения и забо-
лявания? Може ли да добавим пове-
че витални години към живота си? 
В “Краят на болестите” доктор 
Дейвид Ейгъс развива тези фунда-
ментални въпроси и развенчава 
грешни представи относно това 

какво е “здравето”. Докторът ни 
представя откровена и отрезвя-
ваща картина на човешкото тяло 
и начините, по които то работи 
– и се проваля – и ни показва как да 
постигнем крепко здраве чрез новo 
отношение към индивидуалното 
ни състояние. 

Доктор Ейгъс ни предлага про-
зрения и достъп до мощни нови 
технологии, които обещават 
да преобразят медицината. Той 
признава, че няма един “правилен” 
отговор, няма единствен пътево-
дител, който би важал за всички. 
Всеки от нас трябва да опознае 

тялото си по извънредно личен 
начин – и той ни показва как точ-
но да го направим, за да съставим 
личния си план за благоденствие.

Тази книга е категоричен и смел 
призив да станем застъпници за 
собственото си здраве. Това е 
основополагаща теория, която се 
разграничава от общоприетото 
мислене и обещава да революциони-
зира начина ни на живот.

„За ейгъс и здравето, 
и болестта са дълбоко 
лични. а най-важно е 
да познаваме себеси – 
навиците си, фамилната 
си история, генетичните 
си предразположености, 
дори протеините си.“ 

Washington Post

„една освежаваща 
промяна в медицинското 
мислене.“ 

KirkusRevew

„в забележителната 
си книга д-р ейгъс ни 
представя нов поглед към 
боледуването и здравето. 
Позовавайки се на 
физиката, той разглежда 
тялото като комплексна 
система и доказва как 
всичко – от рака до 
храненето – има своето 
място в цялата картинка. 
освен полезен наръчник 
как да бъдем здрави, това 
е и възхитителен анализ 
на най-новото в света на 
медицината.“ 
Уолтър Айзъксън, автор на 

“Стийв Джобс”

И здравето, и болестта  
са дълбоко лични

краят на болестите
Дейвид Ейгъс
изд. “Интенс”
424 стр., 19 лв.

Пристигайки в Ню Йорк, Нют Ска-
мандър възнамерява престоят му да 

бъде кратък. Изчезването на магическото 
му куфарче и на част от фантастичните 
му животни обаче предвещава неприятно-
сти…

Вдъхновен от оригиналния хогуортски 
учебник на Нют Скамандър, „Фантастич-
ни животни и къде да ги намерим” бележи 
дебюта в писането на филмови сценарии на 

Дж. К. Роулинг – автор на любимите на ми-
лиони световни бестселъри от поредицата 
за Хари Потър. Освен подвиг на въображе-
нието и блестящ подбор на забележителни 
герои и магически създания, това е едно 
епично приключение и невероятно написана 
история. Независимо дали вече сте фен 
или сте нов в магьосническия свят, това е 
перфектно допълнение за всеки любител на 
филмите и рафта на всеки читател.

Приключенията на 
младия магизоолог

Фантастични  
животни и къде  
да ги намерим: 
оригинален сценарий
Дж. К. Роулинг
изд. “Егмонт”
304 стр., 19,90 лв.

Някога някой попитал Уорън Бъфет 
каква е тайната на успеха му, а той 

посочил купчина книги и казал: „Четете 
500 страници всеки ден – така работи 
знанието. Всеки го може, но малцина ще го 
направят.”

„Когато за първи път прочетох този 
цитат на Бъфет, бях в особена ситуация. 
Беше декември 2014 г. и бях открил меч-
таната си работа. Но започнах да се чудя 
дали няма да съм на все същата позиция и 
след 40 години. За Бога, не исках това! А бях 
следвал правилата – добра диплома, лидер-
ски качества, препоръки, колеж, мечтана 
работа. Бях победил, печелех състезанието, 
намирах се на мечтания бряг. Но нещо не 
беше наред. Всеки ден гледах от мечтаното 
бюро на мечтаната си работа и не намирах 
отговори. През януари 2015 г. попаднах на 
цитата на Бъфет и реших да чета и чета, и 
чета, докато не получа някакви отговори. 
Не успявах да прочета 500 страници на ден, 
но през последните две години прочетох над 
400 книги от кора до кора. Решението да 
чета беше едно от най-важните в живота 
ми”, пише за www.qz.com Чарлс Чу. Той допъл-
ва: „Книгите ми дадоха кураж да пътувам, 
убедиха ме да напусна работа и ми предоста-
виха модели на подражание и герои в свят, 
в който нямаше друг такъв. Иска ми се да 
кажа, че четенето на 200 книги е нещо неве-
роятно, но не е. Истината е, че всеки може 
да го направи. Всичко, което е необходимо, е 
малко математика и няколко трика.”

Ето и неговите предложения как да дос-
тигнем до умението на Бъфет и да четем 
повече:

1. Не се отказвайте, преди да сте 
започнали

Когато чуете съвета да четете 500 
страници на ден, вероятно ще си кажете, че 

е невъзможно. Вероятно лесно и бързо ще се 
откажете с извиненията, че сте прекалено 
заети, че не сте достатъчно умни или че 
просто не си падате по книгите. Но какво 
ще стане, ако изчислите какво наистина 
означават 200 книги на година? Всъщност 
това не е толкова трудна задача и Бъфет 
е прав – всеки го може, но малцина биха го 
направили.

2. Проста математика
Колко време отнемат 200 книги на годи-

на? Първо малко статистика. Средноста-
тистическият читател прочита 200-400 
думи на минута, но нека приемем по-голяма-
та стойност. Типичната нехудожествена 
книга съдържа около 50 000 думи. 200 книги 
по 50 000 думи на книга са 10 милиона думи. 
10 милиона думи, разделени на 400 думи в 
минута, прави 25 000 минути. 25 000 мину-
ти са 417 часа. Това е всичко – 200 книги на 
година костват 417 часа. Да, повечето хора 
работят поне 40 часа седмично. Но нека 
проверим какво наистина означават тези 
часове.

3. Намерете време
Вероятно 417 часа ви се струват много, 

но какво реално означават те. 608 часа 
годишно прекарва всеки американец в социал-
ните мрежи и 1642 – пред телевизора. Това 
са 2250 часа на година, изхвърлени на боклука. 
Ако вместо това четете, това означава 
1000 книги на година. Всъщност не е толко-
ва трудно и всички ние разполагаме с време-
то. Това, което всички игнорираме обаче, е, 
че сме прекалено пристрастени, прекалено 
слаби и прекалено разсеяни, за да направим 
това, което знаем, че е важно. На теория е 
просто, но практиката е трудната част.

4. Практикувайте
Всички знаем, че четенето е важно и 

всички трябва да го правим по-често, но не 

успяваме и основната причина за това е про-
валът в практиката. Ето няколко трика, 
които ми помогнаха в изпълнението.

5. Подредете
Ако отказвахте кокаина, едва ли щяхте 

да държите дрога около вас. Медиите са 
създадени, за да пристрастяват. А отказ-
ването от тях може да е толкова трудно, 
колкото отказването на наркотиците. 
Затова средата е важна. Ако искате да 
четете, първо, отстранете всички изкуше-
ния около вас, второ, направете книгите 
колкото може по-лесно достъпни.

6. Създайте си навик
Волята не е най-добрият инструмент за 

промяна на живота, винаги ви проваля, ко-
гато най-много се нуждаете от нея. Вместо 
да разчитате на нея, създайте си крепост 
от навици и те ще са устойчиви в трудни 
времена. Това може да отнеме години, но си 
заслужава.

7. Не бъдете придирчиви
Когато става дума за четене, бъдете все-

обхватни, не профилирани. Ако целта ви е 
да четете повече, не можете да сте придир-
чиви за това къде четете или на какво. Аз 
чета на хартия и на електронни носители, 
слушам аудио книги и го правя навсякъде – в 
парка, в автобуса, в тоалетната, където 
мога. Ако видите възможност, грабнете я; 
ако нямате възможност, намерете я. 

И накрая още един цитат:
„Чета по една книга на ден и целият ми 

живот се промени”, Орхан Памук
Ако не бях започнал да чета, вероятно 

още щях да съм на „мечтаната работа”, на 
бюрото, хвърляйки погледи към часовника 
и чудейки се така ли ми е писано да си умра. 
Ако и вие търсете отговори, пробвайте 
с четене – може да откриете дори повече, 
отколкото сте търсили.

На 200 книги годишно се равнява 
времето ни в социалните мрежи

„като лекар, учен изследовател и приятелски настроен гид, доктор дейвид ейгъс ни 
повежда на един увлекателен тур от идеи и факти относно здравето и болестта. 
много от идеите му са нестандартни и провокативни, а голяма част от фактите 
са колкото впечатляващи, толкова и изненадващи. Прочетете тази книга и със 
сигурност ще промените възгледите си за здравето.“ 
Мъри Гел-Ман, доктор по физика, нобелов лауреат, съосновател на Института Санта Фе
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всички нюанси 
лилаво
Елизабет Крафт, 
Шеа Олсън
изд.: Ера
брой стр.: 256
цена: 13.99

Българската 
дилема
Тони Николов
изд.: Хермес
брой стр.: 272
цена: 14.95

разбойниците
Андрея Илиев
изд.: Сиела
брой стр.: 344
цена: 15.90

Желязната завеса. 
рухването на 
източна европа
1944 - 1956
Ан Апълбаум
изд.: Рива
брой стр.: 536
цена: 16.00

пътуване в 
истинската русия
Ан Гарълс
изд.: Слънце
брой стр.: 320
цена: 14.00

трите дни  
на помпей
Алберто Анджела
изд.: Колибри
брой стр.: 496
цена: 25.00

неподвижните 
звезди и тяхното 
тълкуване
Рейнолд Ебертин; 
Георг Хофман
изд.: Лира Принт
брой стр.: 120
цена: 14.00

доказателство  
за боговете
Ерих фон Деникен
изд.: Сиела
брой стр.: 196
цена: 13.90
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Големите митове 
за интимните
взаимоотношения
Матю Джонсън
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 270
цена: 17.00

комета
Карл Сейгън;  
Ан Друян
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 478
цена: 27.00

малките данни
Мартин Линдстрьом
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 304
цена: 22.00

изкуството  
да стартираш 
бизнес 2.0
Гай Кавазаки
изд.: Enthusiast
брой стр.: 348
цена: 20.00

от дума на дума...
занимателна 
лексикология
Борис Парашкевов
изд.: Изток-Запад
брой стр.: 364
цена: 24.00

никола тесла. 
колекция загадки
Ричард Улфрик 
Галънд
изд.: Книгомания
брой стр.: 224
цена: 19.90

изкуството да 
рисуваш комикси, 
манга и
фентъзи герои
изд.: Книгомания
брой стр.: 192
цена: 28.00

първите седем 
Боян Петров
изд.: Вакон
брой стр.: 288
цена: 25.00

Умело изтъкан от истори-
чески факти и пълнокръвни 

герои, „Цветя от лед и пепел” 
възкресява Париж от Бел епок 
– време на пищни балове и 
тайни дуели, на техни-
чески открития и 
импресионистично 
изкуство.

„Бях в Париж 
на почивка – град, 
който познавам 
и обичам, когато 
поглед нах Айфеловата 
кула по начин, по който не 
я бях виждала преди. Винаги 
съм я избягвала, заради тури-
стите. Но в един миг осъзнах, че 
нямам идея кой я е построил и 
защо. Когато се прибрах у дома, 
започнах да търся информация за 
кулата и попаднах на изумителна 
история, която можеше да се 
превърне в гръбнака на следващия 
ми роман. Предишните ми две 
книги бяха свързани с войни и 

ми се пишеше нещо различно, с 
по-мек фокус – книга за изкуст-

вото, архитектурата, 
културата. В „Цветя от лед 
и пепел” показвам и Глазгоу 
– градът, в който живея. В 
литературата той често е 
описван като сцена на жесто-
ки престъпления, но духът на 
викторианска Англия все още е 
жив тук, запазен в прекрасната 
архитектура” – разказва автор-
ката Беатрис Колин.

Централен образ в романа ´ 
е Емил Нугие – един от двамата 
проектанти на Айфеловата кула. 
Макар да носи името на Айфел, 
който купува патента на черте-
жите, кулата, станала символ на 
Париж, всъщност е проектирана 
от Нугие и Морис Кеклан. 

За Нугие кулата е делото на 
живота му, неговото ледено 
цвете – плетеница от студено 
желязо и меки извивки, от въздух 
и светлина. По план тя ще се 

извисява над града едва двайсет 
години – един нетраен миг от 
вечността, като снежинка, 
топяща се при първата милувка 
на слънцето. 

За Нугие към небето на 
Париж има два пътя – кулата и… 
любовта. Във въздушен балон, 
носещ се над Марсово поле, 
където скоро ще се издигне него-
вото цвете от метал и мечти, 
инженерът среща Катрин Уолъс 
– вдовица от Глазгоу, притис-
ната от липса на средства и 
социалните очаквания, които не 
´ дават избор. Емил е натоварен 
с отговорността да осигури 
буржоазното си семейство и да 
избере подходяща съпруга.

Докато напук на присмеха и 
хулите на парижани Айфеловата 
кула постепенно се издига над 
града, Кейт и Емил трябва да 
решат дали любовта им ще се 
превърне в поредното ледено 
цвете.

Крехката архитектура на любовта 

„Хвани Жокера” е безценен 
инструмент за постига-

не на високи цели в бизнеса, мар-
кетинга, продажбите. Книгата 
се основава на огромния практи-
чески опит, дълбочинни целена-
сочени изследвания и анализи на 
автора Радослав Благоев. Тя ще 
ви научи да бъдете стратези, 
да мислите извън рамката и да 
реализирате резултати, които 
сте смятали за непостижими. 
Книгата ще обърне представи-
те ви за ефективни продажби и 
убеждаваща комуникация.

Радослав ще ви направи 
по-успешни комуникатори, ще 
ви покаже как да продавате 
по-лесно и бързо, а клиентите 
ви да бъдат по-удовлетворени 
от всякога. Той е експерт по 
ефективни продажби, стра-
тегически маркетинг, 
убеждаваща комуника-
ция. Радослав Благоев е 
високорезултатен бизнес 
коуч и ментор, както и 
предпочитан лектор на 
различни семинари и кон-
ференции по теми, засягащи 
бизнес развитието, марке-
тинга и продажбите. Провел 
е редица корпоративни обу-
чения и консултира бизнеси на 
водещи позиции в разнородни 
браншове.

Радослав се концентрира 
върху развитието на модерни и 
работещи маркетинг страте-
гии и стратегии за продажби на 
базата на дълбокото познаване 
на спецификите на различни-
те профили клиенти. Бизнес 
философията му се основава на 
изучаването на психологията на 

потребителите и на таргети-
рания подход за интегрирана 
маркетингова комуникация и 
продажби.

През 2013 г. Радослав Благоев 
издава първата си книга „Levels 
Up – да превърнем идеите в 
бизнес, а мечтите в реалност”, 
която вдъхновява и мотивира 
хиляди читатели. И двата 
тиража на книгата се изчерп-
ват за кратко време, но Благоев 
отказва да я преиздава заради 
обещание към тези, които му се 
довериха, че това ще бъде книга 
в лимитиран тираж.

Новата книга „Хвани Жоке-
ра” съдържа някои важни части 
от книгата „Levels UP”.

Хвани Жокера
Радослав Благоев
изд. “Levels Up”
224 стр., 20 лв.

Как да продаваме 
по-добре

цветя от лед и пепел
Беатрис Колин
изд. “Софтпрес”
336 стр., 17,00 лв.

В една галактика, в която насилието и 
отмъщението доминират в живота 

на хората, всеки има дарба – уникална 
сила, която предопределя бъдещето му. А 
някои дарби могат да бъдат смъртонос-
ни…

Сайра е сестра на брутален тиранин. 
Нейната дарба носи болка и сила – нещо, 
от което брат ´ се възползва, за да измъч-
ва враговете си. Но Сайра е много повече 
от оръжие в ръцете на брат си – тя е 
силна, бърза и много по-умна, отколкото 

Ризек подозира.
Акос е син на оракул от далечната и 

мразовита планета Тухве. Той е щедър 
и добър, а предаността, която изпитва 
към семейството си, не познава граници. 
Заловен от войниците на Ризек, младият 
мъж се опитва да освободи брат си неза-
висимо от цената.

Нишките на течението заплитат 
съдбата им и Сайра и Акос ще трябва 
да решат дали да си помогнат или да се 
унищожат взаимно…

Честта няма място  
в оцеляването

Смъртни белези
Вероника Рот
изд. “Егмонт”
464 стр., 24,90 лв.

Спокойният живот на бо-
гатата фамилия Камдън 

в имението Дарингам, в живо-
писната Източна Англия, вне-
запно е нарушен. Баронетът 
Ралф Камдън получава писмо 
от американския бизнесмен 
Бен Стърлинг. Той твърди, че 
е негов син от краткотрай-
ния му брак с Джейн Стър-
линг, и предявява претенции 
към наследството.

Бен остава сирак на два-
найсет години и се заклева да 
отмъсти за униженията, на 
които е била подложена майка 
му. Вече зрял мъж и собстве-
ник на просперираща софтуер-
на компания, той решава да 
научи повече за потеклото си. 
След проучванията на частен 
детектив заминава за Англия, 
за да се срещне очи в очи с 
членовете на фамилията. По 
пътя обаче претърпява инци-
дент и загубва паметта си.

Ветеринарната лекарка 
Кейт, която е силно привър-
зана към семейство Камдън, 
му помага да се възстанови. 
Благодарение на нея той си 
създава съвсем различна пред-
става за имението Дарингам 
и обитателите му. Но точно 
когато осъзнава, че е влюбен 
в Кейт, Бен си възвръща 
паметта...

Съдбоносна среща,  
дълго пазена тайна  
и неочакван 
наследник... Катрин тейлър е немска ав-

торка, добила известност в 
родината си с еротичната 

поредица „Цветовете на 
любовта“, която включ-
ва четири романа. те се 

превръщат в бестселъри 
в германия с продажби от 

половин милион екземпляра и 
заемат второ място  

в престижната класация  
на „Шпигел“. 

„наследството“ е първа 
книга от трилогията 

„имението дарингам“, 
предназначена за почитате-
лите на сериала „имението 

даунтън“, на книгите на 
уна-мери паркър  

и розамунде пилхер.
следващото заглавие от 

трилогията е „решението“  
и ще излезе в българия до 

края на годината.

за аВтора

наследството: 
имението дарингам

Катрин Тейлър
изд. “Хермес”

288 стр., 14,95 лв.
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Готови ли сте за 41 ужасно смешни, 
вълнуващи и поучителни истории, 

които показват, че да си родител не е чак 
толкова страшно? Изданието „Да оцелееш 
като родител”, чиито автори са щурите 
създатели на проекта „Майко мила!”, се 
стреми да отговори по забавен и остроу-
мен начин на редица въпроси, които всяка 
(бъдеща) майка си задава: Kак да запазим 
разсъдък, ако се окаже, че сме родили не 
дете, а нощна птица от семейството на 
кукумявките и по тази причина не сме спа-

ли вече 2 години, 8 месеца и три дни? Aко 
качим 140 килограма за три бременности, в 
колко басейна ще трябва да се влеем, за да ги 
свалим? Има ли секс след раждането и как да 
го познаем? Ако едното дете яде само грах, 
второто НЕ ЯДЕ пилешко, третото лази 
по земята и яде каквото падне, а мъжът ви 
е алергичен към картофи, колко време ви 
дели от уюта на лудницата? Как да бъдем 
ПОНЕ МАЛКО от помощ, когато жена ни 
се трепе да ражда в родилното (за мъже)? И 
още много други!

Пиер Певел, познат и с литературния 
си псевдоним Пиер Жак, е един от 

най-изтъкнатите и обичани представите-
ли на френското фентъзи. В началото на 
кариерата си разработва настолни ролеви 
игри, работи като сценарист и журналист. 
Става известен с трилогията „Сенките 
на Вилщад”, публикувана през 2001 г., а 
следващата година печели Голямата награда 
за фантастика. За своите романи е получил 
най-големите призове, присъждани в този 
жанр: два пъти „Имажинал” – Голямата 
награда (2002) и Наградата на гимназисти-
те (2009), както и „Дейвид Гемел” (2010) за 
трилогията „Остриетата на Кардинала”, 
преведена в над десет страни, включител-
но във Великобритания и САЩ.

Книгите на Певел могат да се опре-
делят като алтернативна история и са 
вдъхновени от фентъзито. Всички те 
носят магичен привкус, но са посветени на 
определен исторически период, изпълнен с 
паметни събития и личности. За стила му 
е характерна максимална историческа дос-
товерност, в която сюжетът е изграден 
от поврати в някои ключови събития. Но 
негова абсолютна запазена марка е неизмен-
ното присъствие на дракони в книгите му.

Романите на Пиер Певел се доближа-
ват до ухронията, характерна за жанра 
фентъзи. Вдъхновени са от конкретна 
историческа епоха, но светът им се разли-
чава от реалния с присъствието на чудесни 
елементи (магия, свръхестествени създания: 
дракони, феи, елфи, дракони, змейове, гно-
мове, тролове…), които оказват решаващо 
влияние върху развитието на Историята, 
като са вплетени в динамични сюжет – 
срещи с тъмни сили и тайнствени обще-
ства, интриги и кръвопролития, елегантно 
подправени с тънък хумор.

Българските читатели са почитатели 
на трилогията „Остриетата на Кардина-
ла”, а вече имат възможност да прочетат и 

Бивш агент трябва да поеме 
един последен случай, за да 

изчисти името си… и да спаси 
живота си. Тя работеше за аме-
риканското правителство, но 
малцина знаеха това. Експерт в 
своята област, тя бе една от 
най-строго пазените тайни на 
секретна агенция – която дори 
няма име. И когато те решиха, 
че вече не им е нужна, дойдоха за 
нея без предупреждение. Сега тя 
рядко се застоява където и да е 
и използва различни имена. Те са 
убили всеки човек, на когото тя 
се е доверявала, а нещо, което 
знае, все още я прави мишена. 
Те я искат мъртва – и то 
бързо. Когато нейният бивш 
ръководител ´ предлага шанс за 
спасение, тя разбира, че това 
е единствената възможност 
да оцелее. Но това означава да 
поеме една последна задача от 
бившите си работодатели. За 
неин ужас информацията, до 
която се добира, я поставя в 
още по-кошмарно положение. 
Предстои най-тежката битка 
на живота ´, а единственият 
´ съюзник – мъж, с когото едва 
се е запознала – само усложнява 
шансовете ´ да оцелее. Дали ще 
успее да се скрие от опасност-

та? Или ще трябва да използва 
уменията си по начин, за който 
не е и мечтала? В първия си 
трилър световната сензация 
Стефани Майър („Здрач”, 
„Скитница”) създава страхови-
та, но и впечатляваща нова ге-
роиня и сцени на главозамайващ 
екшън. И показва още веднъж 
защо е една от най-продаваните 
световни писателки.

Искат я мъртва – 
и то бързо

Красиво практическо ръковод-
ство за датската философия 

на уюта, близостта с любимите 
хора и щастието от живота. 

Всяка минута във Велико-
британия се продава по един 
екземпляр от нея!

Защо датчаните оглавяват 
повечето класации за най-щаст-
ливи хора в света? Отговор 
получаваме от Майк Викинг, 
изпълнителен директор на 
Института за изследване на 
щастието в Копенхаген: хюга. В 
бестселъра си Майк Викинг раз-
глежда аспектите на хюга като 
начин да се радваме на малките 
неща в живота, да оценим споде-
лените моменти в компанията 
на любимите си хора и да се 
насладим на комфорта да бъдем 
себе си. 

Какво е хюга?
Хюга е щастие и вътрешен 

мир, хюга е за всеки, тук и 
сега, хюга е леснопостижима 

и не изисква много финансови 
средства, хюга е споделената 
радост от малките неща в 
ежедневието, хюга е истинската 
ни същност. 

Ето и част от основните 
елементи за постигане и изживя-
ване на хюга:

• Атмосфера 
Приглушете осветлението.
• Присъствие 
Бъдете тук и сега. Изключе-

те телефоните.
• Удоволствие 
Кафе, шоколад, сладки, тор-

ти, бонбони. Дайте ги насам!
• Равенство 
„Ние” е повече от „аз”. Поде-

лете си задачите.
• Благодарност 
Изразявайте благодарност. 

Няма нищо по-хубаво от това.
• Хармония 
Това не е състезание. Вече 

те харесваме. Няма нужда да се 
изтъкваш с постиженията си.

• Комфорт 
Създайте си уют. Дайте 

си почивка. Всичко е въпрос на 
това да се отпуснете.

• Примирие 
Без драми. Политиката ще я 

обсъждаме друг път.
• Общност 
Изградете отношения и 

общи теми за разговор. „Спом-
няш ли си, когато...?”

• Убежище 
Това са вашите хора. Атмос-

ферата изпълва със спокойствие 
и сигурност. 

В наръчника ще намерите и 
интересни идеи как да по-
стигнете хюга навсякъде и по 
всяко време: в делничните и 
почивните дни, по празниците, 
в различните сезони, у дома и 
на работното място. Наред с 
традиционните датски рецеп-
ти, ще откриете и как да си 
приготвите хюга комплект за 
спешни случаи.

„Да оцелееш като родител” – 
мисията възможна?

да оцелееш  
като родител
Майко мила!
изд. “Сиела”
320 стр., 14 лв.

върховното кралство - 
рицарят
Пиер Певел
изд. “Литус”
608 стр., 24 лв.

върховното кралство - 
наследникът
Пиер Певел
изд. “Литус”
620 стр., 25 лв.

първите два тома от сагата „Върховното 
кралство” („Рицарят” и „Наследникът”).

Действието във „Върховното крал-
ство” се развива някъде в Европа, средата 
на ХVI век. Лорн Аскариан – доблестен 
млад рицар, любимец на краля, пред когото 
се открива бляскава кариера, е обвинен в 
държавно предателство и затворен до 
живот. В злокобните подземия на затвора 
той не умира, дори не полудява, но Тъмни-
ната го обсебва и прониква в него, като 
завинаги го дамгосва със своята каменна 
руна. Звездите обаче са го довели на този 
свят, за да бъде водач и спасител, макар и 

прокълнат, а Кралството има нужда от 
него. Спиращи дъха приключения, възходи, 
победи и загуби, битки на живот и смърт, 
верни приятелства и подли предателства, 
дракони и ездачи на змейове в една вели-
колепна сага за борбата между доброто и 
злото, които често преминават едно в 
друго.

Книгите на Пиер Певел са част от 
съживяването на нашата културна памет, 
съхранила феите, драконите и всички 
останали чудесни създания, с които сме 
израснали. Сега вече те са и в ръцете на бъл-
гарските читатели от всички поколения.

Майсторът на френското фентъзи – Пиер 
Певел с нова трилогия на български език

Хюга – новото име на щастието

малък наръчник по хюга
тайните на датчаните за 
щастлив живот
Майк Викинг
изд. “Хермес” 
288 стр., 19,95 лв.

Химикът
Стефани Майър 
изд. “Сиела”
600 стр., 17,90 лв. (мека корица), 
22,90 лв. (твърда корица)

Хари Бош  
в ново амплоа
Хари Бош е най-новият 

частен детектив в Калифор-
ния. Не се рекламира, няма офис 
и е много придирчив към клиен-
тите си, но това няма значение. 
Трийсетте години в полицейско-
то управление на Лос Анджелис 
говорят сами за себе си.

Не след дълго към него се 
обръща един от най-големите 
магнати на Южна Калифорния. 

Отчаяно желаещ да научи дали 
има наследник, умиращият 
магнат наема единствения 
човек, на когото може да се до-
вери – Бош. Залогът е огромно 
богатство!

Бърз, непредсказуем и завладя-
ващ, романът показва, че Майкъл 
Конъли продължава да изумява с 
постоянното си майсторство 
и талант.

от погрешната 
страна на 
раздялата
Майкъл Конъли
изд. “Бард” 
384 стр., 15.99 лв.
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Има ли нещо по-хубаво 
от това да прегърнеш 

приятел, когото не си виждал 
от години? Помните ли симпа-
тичните барбарони? Ако сте 
били деца през 80-те години на 
миналия век, със сигурност не 
сте ги забравили. Симпатично-
то шарено семейство на Татко 
Барба, Мама Барба и седемте 
им деца отново са сред нас и 
отново ще се забавляваме с 
приключенията им. 

От 1970 година, та 
досега, историите за 
разноцветните същества, 
които умеят да променят 

формата си, са преведени на 
повече от 30 езика и не спират 
да радват всяко ново поколение 
деца. Милото семейство може 
да бъде открито навсякъде по 
света. В Япония дори 
си имат барбарон-
ско кафене, където 
можете да хапнете 
палачинки с татко 
Барба, еклери и какви 
ли не още вкусотии с 
образите на любимите 
герои. Ако имате път 
към град Кошигая в 
префектура Сайтана, не 
пропускайте да се от-
биете в кафенето. Това 
е и горещата препоръка 
на най-престижните ту-
ристически справочници 
в света.

Но преди да стигнат 
до Япония симпатичните 
барбарони са изминали дълъг 
път. Родени са в Париж през 
1970 г. Идеята за създаването 
им е на французойката Анет 
Тизон и на американеца Талас 

Тейлър. Разказват, че идеята им 
хрумнала, докато един майски 
ден се разхождали в Люксембург-
ската градина. Двамата станали 
свидетели как малко дете на-
стоятелно моли родителите си 
за нещо. Талас, който не говорел 
френски, попитал съпругата си 
Анет какво иска детето и защо 
постоянно повтаря „баа-баа-
баа”. Тя му обяснила, че детето 
иска захарен памук и всъщност 
казва „барб-а-папа” („брадата 
на татко”) и… така до края 
на деня се родил Татко Барба 
– розов, пухкав като облак и 
променящ формата си, както си 
пожелае. Малко напомня захарен 
памук или пък… „фокус-мокус, 

барба-фокус!” – сърце…, подвод-
ница…, балон… А след него се 
родили Мама Барба и седемте 
им деца. Още през есента на 
същата година била издадена 
първата книга за симпатично-
то семейство барбарони. На 
следващата година започнало 
и пътуването им по света – 
Германия, Италия, Съединените 
щати… И така до днес. 

През 1975 г. поради големия 
интерес към книгите бил създа-
ден и анимационен сериал. Крат-
ките петминути филмчета са 
излъчени и по телевизията в 
България, а после се появили и 
книжките за пъстроцветните 
барбарони.

нови заглавия  www.helikon.bg

вашето здраве е 
във вашите ръце
Д-р Фредерик 
Салдман
изд.: Колибри
брой стр.: 304
цена: 17.00

котаракът  
и дяволът
Джеймс Джойс
изд.: Лист
брой стр.: 46
цена: 9.98

приказка  
за кити в ботушки
Биатрикс Потър
изд.: Труд
брой стр.: 70
цена: 14.99

древен рим. 
илюстрована 
енциклопедия 
изд.: Фют
брой стр.: 64
цена: 15.90

енциклопедия  
с капачета:  
дроби и проценти
изд.: Фют
брой стр.: 7
цена: 18.90

откриватели: 
науката
(Енциклопедия  
с капачета)
изд.: Фют
брой стр.: 14
цена: 17.90

откритият космос. 
каним ви на 
пътешествие
във вселената
изд.: Книгомания
брой стр.: 80
цена: 12.90

ема лети
Мая фон Фогел
изд.: Ергон
брой стр.: 200
цена: 14.99

Нови срещи със стари приятели
„Благодарение на 
издателство „фют“ 
симпатичните и забавни 
същества, отново са в 
България. историите им 
излизат в две пълноцветни 
поредици. едната ще включва 
10 книжки, а другата – 30. 
но барбароните са си все 
същите – очарователни, 
мили, добри и поръсени 
с магическия прах на 
детството.“

Анет Тизон, Талас Тейлър

Барбароните - тортата 
Барбароните - оранжерията 
изд. “Фют” 
16 стр., 3.99

пътешествието 
на татко Барба 
къщата на 
Барбароните 
татко Барба
изд. “Фют” 
32 стр., 5.99




