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В

ключете хронометъра и
засичайте: имате на разположение половин минута, за да запомните една дузина факти и обобщения. Условието е да сте любознателни, да се интересувате от
биологията и да искате да впечатлите съучениците и учителите си
със знанията си. В този случай
книжката на Ана Клейбърн „Човешкото тяло в 30 секунди” (издателство „Ентусиаст”) е тъкмо
за вас. А ако искате да блеснете
още повече, прелистете и
другата книжка от поредицата на издателството „Изобретенията в 30 секунди” на д-р Майк Голдсмит. Тя пък е справочник за прости, но гениални неща, без които никой
от нас не може да си представи живота днес.
И всичко това - поднесено по забавен и вълнуващ
начин. Информацията в
двете книжки е концентрирана, лесна за възприемане
и увлекателна. Придружена е от ярки и красиви
илюстрации на всяка страница. Четивата на издателство „Ентусиаст” демонстрират, че науката не е непременно суха и досадна, а напротив - интересна, провокативна и удивителна.
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Четива за
всезнайковци
n Бърза разходка вътре и извън човешкото
тяло и 30 изобретения, без които не можем

в очите на
малчуганите. Започва кариерата си
през 1993
г. като писател на
свободна
Д-р Майк Голдсмит (на
практика
малката снимка) е автои редакрът на „Изобретенията в
30 секунди”.
тор. Може
да пише
практически за всичко, но се специализира в областта на науката
и природата. Автор е на множество книжки за природата и природните бедствия, за животните
и животинското тяло. Интересът
? към тези теми я провокира да
напише книгата „100 най-опасни
А н а неща на планетата”. Ана Клейбърн пътува много по света и
Клейбърн е истински професор

E

„Речник на
погледите” е
третият роман
на Елиф Шафак (на горната снимка), определян като
най-авангардната й творба.

Ана Клейбърн (на
малката снимка)
ни представя „Човешкото тяло в 30
секунди”.

хартиени играчки и интерактивни книжки.
Д-р Майк Голдсмит -авторът на книжката
„Изобретенията в 30 секунди” изучава философията на времето
и пространството в университета
в Кийл, Великобритания, където
получава и докторска степен по
астрофизика. Той е утвърден автор на научнопопулярни книги за
деца. Написал е повече от 40 книги за деца и възрастни.

Хаплива усмивка към
американската мощ

Очи, които не
виждат и
погледи, които
ни разголват
дна ексцентрична
любовна
история,
изпълнена
с хумор и очарователни афоризми,
разказана по красив и завладяващ
начин – това найкратко е резюмето
на „Речник на погледите” на популярната турска писателка Елиф Шафак.
Книгата достига до българските читатели,
едновременно в хартиен и електронен формат, благодарение на издателство „Егмонт”.
Описан от Орхан Памук като „омагьосваща комбинация от жалост и жестокост”,
„Речник на погледите” е отличен с наградата „Най-добра книга” за 2000 г. от „Съюзът
на турските писатели”.
Това е един различен и многопластов роман, въздействащ разказ за очите, които не
виждат, и за погледите, пред които оставаме голи. Из страниците му изкусната „разказвачка на истории” разглежда темата как
„да виждаш и да бъдеш видян” определя
човешкия живот. Действието се простира
от Сибир през 17-и век през Франция от 18и век до днешен Истанбул. Типично за характерния й стил, различните истории и герои се оказват неразделно свързани. Неуловимата нишка,
която обединява
всички места и
времена, е мотивът за красивото
и грозното и как
обществото
възприема различните.

през 2002 г. преживява изригването на
вулкана Аренал в
Коста Рика.
Отраснала е в Йоркшър и е изучавала
английска литература в Университета в
Оксфорд. В момента
живее в Единбург с
партньора си и двете
си деца. Освен с писане се занимава и с
шиене, а свиренето на тромбон е
нейно истинско хоби.
Уесли Робинс, на чиито картинки може да се любувате заедно с децата, докато четете заедно с
тях книжката „Човешкото тяло в
30 секунди”, е илюстратор на
свободна практика в Лондон.
Твори в най-различни области, от
детски книжки и картички до

H

а книжния пазар вече е новото издание на
„Windows
on
the
World”, една от найвлиятелните книги на френския
бунтар, ерудит и купонджия
Фредерик Бегбеде, представено
от издателство „Колибри”.
„Windows on the World” излиза
във Франция през 2003 г. и пече-

„Windows on
the World” на
Фредерик
Бегбеде (на
малката снимка) е безпрецедентен роман, който ще
ви порази и
провокира с
опита си да
назове неизразимото.

ли литературната награда
„Interallie”, година по-късно е
преведен на над 10 езика и е удостоен с британската „Индипендънт Форин Фикшън Прайз”. В
ресторанта на последния етаж на
Световния търговски център авторът разгръща най-болезнена-

По следите на
изчезналите
изумруди

Р

омантика и трепетни чувства бликат
от „Любовта на
Лайла”/”Сестрите Калхун #3” на писателката Нора Робъртс (ИК
„Бард”)...
Старинното имение,
напомнящо замък, където са живели предците на Лайла Калхун, и досега е обгърнато с тайнственост и легенди. Загадката на
изчезналите семейни изумруди продължава да привлича
както любители иманяри, така
и опасни престъпници. Пак заради изумрудите в замъка се
появява и мъж, какъвто красивата и дръзка Лайла не е срещала никога.
Затворен и саможив, Максуел Куотърмейн преподава в
колеж и се чувства много по-

Нора Робъртс (на
малката снимка)
представя поредния
си романтичен и интригуващ
сюжет в „Любовта на Лайла”/”Сестрите Калхун #3”.

добре в тишината на миналото, отколкото в забързаното
настояще. Но когато по време
на буря Лайла го спасява от
океанската стихия, животът
придобива нов смисъл за него.
Смисъл, какъвто може да му
вдъхне единствено любовта...

та страница от историята на американската нация, в същото време неговият аватар Картю Йорстън ни запознава минута по минута с последните часове от живота си на върха на едната от кулите близнаци. Създаден в знак
на почит към жертвите на трагедията от 11 септември 2001 г.,
текстът не крие хапливата усмивка на писателя, адресирана
към американското вездесъщие.
Фредерик Бегбеде учи в авторитетните лицеи Монтен и Луильо-Гран, по-късно и политически науки в Париж. Има диплома
по маркетинг, упражнява професията си в нашумяла рекламна
агенция, работи като публицист

и телевизионен репортер. Литературните му подвизи са много и
се отличават с елегантно безцеремонен стил, язвителна ирония,
провокативни анализи на съвременното общество и ексцентрични равносметки. Писателите,
повлияли върху артистичната
му чувствителност, са Мишел
Уелбек, Брет Ийстън Елис и
Джей МакАйнърни. Сред найизвестните му произведения се
нареждат романите „Любовта
трае три години”, „Windows on
the World”, „Един френски роман”, който отнесе награда наградата „Рьонодо”, както и „6.66 евро”, филмиран през 2007 г. под
режисурата на Ян Кунен.

Ревност, страст,
престъпление и...
изкупление

В

дома на мелничаря Якоб
Клаусен привлекателната слугиня Лисе се грижи
за болната му жена. Забелязвайки какви огнени погледи й
хвърля Якоб, хитрата и по селс„Мелницата” на Карл Гелеруп (на малки пресметлива Лисе си постаката снимка) вече е част от поредицавя за цел след смъртта на съпругата та „Световна класика” на ИК „Персей”.
му да стане господарка на мелницата. И тя ще направи всичко, за да го рама „Творческа Европа” на ЕС.
Носителят на Нобелова награда за
постигне. Подобно на мелничния механизъм тази корист безпощадно за- литература Карл Гелеруп принадлевъртва и смачква няколко човешки жи към големите датски писатели,
живота, понасяйки ги във вихър от развили се под влиянието на литераревност и страст, престъпление и из- турния историк и критик Георг Брандес. Роден е в семейството на свещекупление.
Човек като че ли винаги е обречен ник през 1857 г. в Южна Зеландия, Рона фатална зависимост от незримо холт. Когато е тригодишен, баща му
присъстващите около нас тайнствени умира и с майка му се преместват в Кои враждебни сили, символ на които е пенхаген при братовчед й, който е пимелницата. Но може и да има шанс да сател. Първоначално Карл учи теолосе избави от този капан, ако пречисти гически науки в университета, но след
душата си... Това е посланието на веч- това започва да посещава лекциите
нозеления класически роман „Мелни- на Георг Брандес. Удостоен е с уницата” на Карл Гелеруп (ИК „Персей”), верситетски златен медал за трактавключен в проект, подкрепен от прог- та си “Наследственост и морал”.

