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Лавица

“НАЧАЛОТО И
КРАЯТ НА СВЕТА. Ти-
вериадското море.
Разказ за Адам и Ева”
от Боряна Христова
издаде “Кралица Маб”.
Книгата представя ос-
новния старобългар-
ски апокриф за създа-
ването на света - “Раз-
каз за Тивериадското
море”, който е бил
част от известната
“Тайна книга на бого-
милите”. Построен изцяло върху космого-
ничните представи на дуализма за двете
начала, заложени в света и у човека (на
доброто и злото или на Господа и Сата-
ната), апокрифът съдържа и множество
интересни елементи от фолклорните пре-
дания и легенди, от цялостната народна
митология, което му придава приказен
вид. Включено е и апокрифно предание
за пришествието на Антихриста и края
на света.

“ЕВРОПА ЛИ? ЕВ-
РОПА, Я!” от Живко
Иванов събира избра-
ни текстове от редов-
ната петъчна колонка
на в. “Марица”, писана
в продължение на 6
години (2004-2010).
Темите засягат актуал-
ни въпроси на българ-
ското общество в пе-
риода на предприсъе-
диняването и членст-
вото в ЕС, разкриват
дълбоката предисто-
рия на българския европеизъм и антиев-
ропеизъм, идеите за самобитност и уни-
калност. Един от големите въпроси на
книгата е миграцията на българи към
Европа, както и на европейци към Бълга-
рия, възникналите културни сблъсъци и
взаимодействия при срещата на българ-
ското с чуждото. Жанрово есетата са раз-
нообразни - от пътеписни и злободневни
до етнофилософски и социокултурни. Из-
дава ИК “Хермес”.

“ЧУКАМ НА РАЙ-
СКИТЕ ДВЕРИ” от
Роланд Бур е най-но-
вото издание на “Ал-
тера”. Какво би се
случило, ако масова-
та култура и Библия-
та застанат редом
една до друга, а чи-
тателите се отнасят
към тях като към рав-
ностойни партньори?
Възможно ли е екшън героите, филмите
на Хичкок, порнографията, проституци-
ята, музиката в стил хеви метал, науч-
ната фантастика и храната от Мак До-
налдс да бъдат разбрани в сравнение с
избрани текстове от Стария завет? Из-
ползвайки трудовете на Мишел дьо
Серто и Анри Льофевр, а също така на
Фредрик Джеймисън и Славой Жижек
върху масовата култура като своя тео-
ретична основа, Бур извършва пореди-
ца от прочити върху няколко теми, общи
за Библията и масовата култура.

“МРЪСНАТА ИС-
ТОРИЯ” от Майкъл
Бландинг излиза в
превод на Жана Це-
нова от изд. “Изток-
Запад”. Това е първо-
то задълбочено из-
следване на същин-
ската политика на
компанията, скрита
умело зад илюзорния
лъскав свят на рекла-
мите. Прочутата рек-
лама на “Кока-Кола”
от 70-те “Искам да науча света да пее”
изгради образа й като световна напит-
ка, а компанията се превърна в една от
най-печелившите на планетата. Но мно-
зина от жителите на планетата намират
вкуса на колата за твърде горчив вместо
сладък. Книгата отправя шокиращи об-
винения за глобалното влияние на мар-
ката, включително здравословни пробле-
ми, замърсяване и насилие на параво-
енни групировки над служители в бути-
лиращите фабрики на компанията в
Южна Америка.

хвърли невидими мостове към
сродни духове, тогава празникът се
е състоял. Но колко са книгите,
които ни озаряват с празнична
светлина? Една книга е истински
хубава, ако ни повика отново при
себе си, когато ни накара повтор-
но да я прочетем. За хубавия раз-
каз е необходима интригуваща
история. Но само историята не сти-
га. Уилям Фокнър в своята повест
“Стръвницата” ни разказва за меч-
ка, за старата Бен. Ърнест Хемин-
гуей в шедьовъра си “Старецът и
морето” ни доверява историята на
стария Сантяго и голямата риба.
Йордан Радичков пише за жаби
(“Малки жабешки истории”) и пак
приковава погледа ни върху стра-
ниците на книгата си. Ясно е, че
въпросът не е в мечките, рибите и
жабите, а в магията на словото!

Соня Келеведжиева в новата си
книга “Нечути женски гласове” ни
предлага разкази и новели за лю-
бовта. Преди появата на този сбор-
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Излезе нова белетристична
книга на Соня Келеведжиева

ник тя утвърди името си
като проникновен анали-
затор на художественото
слово - издаде няколко
критически книги, посвете-
ни на творчеството на
съвременни автори и на
класици.

В автопредговора към
книгата, поднесен като
неизпратено писмо до читателя,
писателката признава, че още в
най-ранните й творчески години
обикнат от нея жанр е разказът. И
още с първите си стъпки на писа-
телското поприще тя върви към бе-
летристичната си книга. И този път
е плодотворен. Потвърждават го
разказите и новелите в сборника.

Всяка от творбите има за загла-
вие име на жена - името на главна-
та героиня. Образите в книгата са
разпознаваеми. Авторката ги
“скулптира”, те са представени със
самобитната си женска хубост, но
и с ярките черти на характерите си.
Общото между героините в книга-
та е тяхната драматична съдба. С
драматизъм е наситен животът на
Виктория в едноименната новела
(с подзаглавие “Изповед на една
“блудница”), но все пак тя стига до
истинската любов. Една фрагмен-

тарна поема в проза със заглавие
“Надежда” (Закъсняла птица) ав-
торката е посветила на поетесата
Надя Неделина. Специално внима-
ние се полага на разказа “Фрида”.
Той се отличава от другите творби
със своята метафоричност. С него
през 2009 г. писателката спечели
Европейската награда за проза, в
конкуренция със 135 автори от 11
държави. Това високо признание
радва Соня Келеведжиева, то ог-
рява с чиста светлина и името на
България.

Писателката не експерименти-
ра със словото. Тя се осланя на
класическото повествование. Исто-
риите, които описва, са взети от
живота и претворени вълнуващо.
Разказите и новелите са озарени
от любов.

Издателството е “Обнова” - Сли-
вен.

“Последният олимпи-
ец” - петата и последна
книга от поредицата
“Пърси Джаксън и бого-
вете на Олимп” от Рик
Риърдън, пусна изда-
телство “Егмонт Бълга-
рия” в превод на Влади-
мир Молев. В нея бого-
вете се изправят срещу
титаните в битката на
живота си, знаейки, че
шансовете им за побе-
да са нищожни. Армия-
та на господаря Кронос
е по-силна отвсякога и
с всеки следващ олим-
пиец или полубог, кой-
то привлича в редиците
си, силата му нараства.
И докато олимпийците

От хилядолетия хората са търси-
ли начини да опознаят своята ис-
тинска същност и да прозрат ха-
рактера на околните. Китайската
астрология е древна наука, която
използва архетипите на дванаде-
сет животни, като ги съчетава с
философията за петте елемента, за
да даде задълбочено описание на
човешката природа. В книгата на
У. Шели, която ИК “Хермес” пусна
на български, има подробна харак-
теристика на всеки от дванадесет-
те знака на китайския зодиак - плъх,
вол, тигър, заек, дракон, змия, кон,
коза, маймуна, петел, куче и свиня,
и съответстващия им темперамент.

Обобщена е информация за от-
говарящия на знака символ, число,

Фентъзи

За приятелството, предателството,
прошката и любовта

Хороскоп

Какви да бъдем в
годината на Заека

цвят, аромат, вкус, храна, минерал,
щастливо число и фън шуй посока.
Разгледана е китайската доктрина
за петте елемента - земя, вода,
метал, дърво и огън, и техните вза-
имодействия. Представени са тен-
денциите за любовните взаимоот-
ношения между знаците, кармич-
ните връзки и сродни души.

Хороскопът е представен като
“пътна карта” за по-безопасно и
осъзнато пътуване през живота. Ако
своевременно открием какъв е
рожденият ни потенциал, темпера-
мент и съдба според източния зо-
диак, може да извлечем максиму-
ма от живота и да си спестим мно-
жество разочарования, съветва
авторът.

Деньо ДЕНЕВ

В
сяка новоизлязла книга
е събитие. Най-малко тя
е събитие за своя автор.
Ако няма съдбата на
буря в чаша с вода, а

се борят да озаптят вил-
неещото чудовище Ти-
фон, Кронос настъпва
към Ню Йорк, където
Олимп стои без защита.
Само Пърси Джаксън и
армията от млади полу-
богове могат да спрат
Господаря на времето.

Книгите от тази по-
редица са сред най-по-
пулярните детски загла-
вия в последните някол-
ко години. Петте изда-
ния са повече от 3 го-
дини в челната десетка
на престижната класа-
ция за най-продавана
книга на в. “Ню Йорк
таймс” - постижение,
подобрено единствено

от “Хари Потър”.
Авторът Рик Риър-

дън е роден на 5 юни
1964 г. в Сан Антонио,
Тексас. Преди да започ-
не да пише за деца, има
издадени детективски
романи за възрастни. В
момента е един от най-
известните и обичани
автори на детско
фентъзи. За успеха му
роля изиграва и фактът,
че 15 години е бил
преподавател и позна-
ва мисленето и настро-
енията на тийнейджъ-
рите. У нас става изве-
стен като автор на
първата книга от поре-
дицата “39 ключа”.


