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Вълнуващ роман за житейските избори, прошката 
и любовта

Когато Фрея е съвсем млада и животът е пред нея, 
тя решава да помогне на сестра си. Фрея става су-
рогатна майка на детето на Пърл. Но това ґ коства 
много.

Десетилетия по-късно Фрея е разведена, няма деца, 
а домът ґ е изгорял при пожар. Затова, когато племен-
ницата ґ Били ґ предлага покрив над главата и работа 
като управител на семейния ресторант на красивия 
Магнетик Айланд, Фрея не може да си позволи да откаже.

Били никога не е разбирала напрежението между май-
ка си и леля си. Самата тя наскоро се е завърнала на ос-
трова и крие своя тайна. Трите жени ще се съберат под 
тропическото слънце на Австралия. Дали ще успеят да 
простят миналите грешки, или премълчаното през го-
дините ще ги отдалечи завинаги една от друга?

Дори и най-добре пазените тайни са обречени да 
бъдат разкрити…

През 50-те на улицата с плаващите къщи в Сиатъл 
Пени мечтае за живот, изпълнен с любов и сигурност. 
Но докато звездата на съпруга ґ Декстър изгрява, Пени 
става все по-самотна. А един ден просто изчезва.

Днес Ейда се нанася в същата очарователна къща 
на езерото. Един ден в стар сандък тя намира пис-
ма и спомени, говорещи за страстна любовна афера. 
Очарована от мистериозната Пени, Ейда се заема да 
открие историята на живота на тази красива жена с 
трагична съдба.

Две жени, свързани от съдбата, разделени от 
времето 

Керълайн се събужда с амнезия след катастрофа. 
Тя с изненада научава, че е водила тъжен и самотен 
живот в апартамент в центъра на Париж. А когато 
намира писма от далечната 1943 година, тя осъзнава, 
че жилището ґ крие мрачни тайни...

По време на нацистката окупация на Париж Селин 
живее с дъщеричката си и с баща си. Когато немски 
офицер разкрива еврейските корени на семейството, 
той започва да я изнудва да му стане любовница. Селин 
ще направи всичко, за да предпази тези, които обича.

Художествена литература

ТАЙНИ ОТ ОСТРОВА
Барбара Ханей

Австралийска, 
първо издание
стр. 320
цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-2095-2

Художествена литература

УТРИННО СИЯНИЕ
Сара Джио

Американска, 
първо издание
стр. 304
цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-2105-8

Художествена литература

ВСИЧКИ ЦВЕТЯ  
В ПАРИЖ
Сара Джио

Американска, 
допечатка
стр. 328
цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-1991-8

Популярна психология 

ВСЕКИ МОЖЕ ДА ИМА 
УСПЕШНА ВРЪЗКА
Щефани Щал

Немска, допечатка
стр. 264, цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1940-6

Клуб Класика

ДЖЕЙН ЕЪР
Шарлот Бронте

Английска, допечатка, луксозна
стр. 528
цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-1804-1

Вълнуваща семейна драма за трудните избори в 
живота

Година след трагичната загуба на съпруга си Дейзи 
кани трите им пораснали деца на почивка във Венеция.

Обаче... Бракът на Марк се разпада. И за да не про-
вали събирането, той убеждава съпругата си да се 
преструват, че всичко е наред. Анна пък крие провала 
на актьорската си кариера. А Ели е твърдо решена да 
отбягва разговорите за постъпване в университет.

Сред очарованието на Венеция нервите на всички са 
опънати до краен предел. А тайна от миналото на Лео 
ги кара да преосмислят представите си за семейство-
то, любовта и щастието.

Ще успеят ли Дейзи и децата ґ да приемат проме-
ните, които са настъпили с всички тях? Под лъчите на 
адриатическото слънце те се изправят пред съдбовен 
избор, който ще преобърне живота им.

Луксозно издание на един от най-великите любовни 
романи на всички времена

Шарлот Бронте е английска писателка, една от 
сестрите Бронте, които поставят нови стандарти 
в английската литература. Романите ґ предизвик-
ват истинска революция за времето си. За пръв път 
е разкрит емоционалният свят на жената, показана 
е любовта през нейния поглед. Още с излизането си 
„Джейн Еър” се превръща в сензация и огромната му 
популярност продължава и до днес.

от 27.07

Най-популярният семеен психотерапевт и 
бестселъров автор № 1 в Германия разкрива 
тайните на щастливите двойки. 

Мнозина твърдят, че в днешно време хората са из-
губили умението си да създават стабилни отношения. 
Изглежда, са прави, ако съдим по нарастващия брой на 
разводите, на самотните и необвързани хора, на изгу-

билите вяра в любовта жени и мъже. Щефани Щал оба-
че твърди друго: Пълноценната връзка не е въпрос на 
късмет, а на лично решение и вътрешна наг ласа. Опи-
райки се на дългогодишната си практика, тя разкрива 
необходимите качества за изграждането на успешна 
връзка. Наред с практическите упражнения за себеопоз-
наване, в книгата ще намерите кратки и ясни описания 
на най-разпространените типове проблемно поведение 
и защитни стратегии. Ще се научите как да разпозна-
вате тези негативни модели в себе си и в партньора 
си и как да ги преодолявате. Освен това ще откриете 
най-силните си страни и как да ги използвате, за да 
заздравите и обогатите връзката си. Въоръжени с 
всички тези знания, вие ще съставите своята формула 
за здрава и щастлива връзка, основана на взаимно ува-
жение.

Художествена литература

ДА СЕ СРЕЩНЕМ  
ВЪВ ВЕНЕЦИЯ
Барбара Ханей

Австралийска, 
допечатка
стр. 328
цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-2033-4
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Художествена литература

КЪЩА КРАЙ БРЕГА  
НА СВЕТУЛКИТЕ
Джени Хейл

Американска, 
първо издание
стр. 288
цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-2084-6

Художествена литература

ЛЯТО КРАЙ БРЕГА  
НА СВЕТУЛКИТЕ
Джени Хейл

Американска, 
допечатка
стр. 288 
цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-2034-1

Копенхагенска серия

СТЪКЛЕНИ КРИЛА
Катрине Енгберг

Датска,
първо издание
стр. 368
цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-2072-3

Копенхагенска серия

НАЕМАТЕЛКАТА
Катрине Енгберг

Датска,
допечатка
стр. 368
цена 15,95 лв. 
ISBN 978-954-26-2009-9

Вълнуващата история на Ади, която търси път 
към себе си, има неочаквано продължение в „Ако 
животът не е чудо”.

Открила, че писането ще осмисли живота ґ, Ади 
осъзнава, че призванието ґ е много повече от нейно 
лично търсене. 

Спасила себе си от капана на социума с помощта на 
необикновения психолог Алексей, Ади решава да напише 
книга за това как човек стига дотам, че да му е нужно 
спасение.

Българска литература

ВДЪН ГОРАТА ДИКЧАМ
Георги Божинов

Българска, допечатка
стр. 192, цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-2038-9

Художествена литература

ЛИМОНОВ СЛАДКИШ  
С МАКОВО СЕМЕ
Кристина Кампос

Испанска, допечатка
стр. 352, цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1861-4

Българска литература

АКО ЖИВОТЪТ  
НЕ Е ЧУДО
Ивинела Самуилова

Българска, допечатка
стр. 256, цена 13,95 лв.
ISBN 978-954-26-1109-7

от 13.07

от 20.07

„Вдън гората Дикчам” определено е най-важната 
книга за Божинов – именно като първа книга, като 
пръв тон, задаващ мярка и вкус. Може да се каже, 
че без нея нямаше да се роди двайсет години по-
късно романът шедьовър „Калуня-каля”. 

Коя е тайната съставка, която прави живота ни 
пълноценен?

В малко селце на остров Майорка две сестри се 
опит ват да възродят пекарна „Кан Моли” и да възста-
новят връзката помежду си. 

Понякога една детска мечта може да ни помогне 
да намерим истинското щастие.

Потопете се в романтичната атмосфера на 
градчето Бряг на светулките, където мечтите се 
превръщат в реалност.

За Сидни Флин имението „Звездна светлина” е 
не само дом, но и убежище. Очарователното градче 
Бряг на светулките с тюркоазените води на океана 
и белите пясъци е идеалното място да започне нов 
живот. 

Поне така си мисли, докато не среща Нейт Хендер-
сън.

Като тийнейджъри Сидни и Нейт са имали връзка. 
Но тя никога не си е представяла, че първата ґ лю-
бов ще приключи с репликата „Съжалявам. Махам се 
оттук”. 

А сега мъжът, разбил сърцето ґ, се е завърнал. От 
обикновеното момче в неизменните тениска и джа-
панки няма и следа. На негово място пред Сидни заста-
ва успешен автор на песни в дизайнерски костюм. И я 
моли да му прости. 

Изведнъж обаче любимото им градче е застрашено. 
Предприемачи изкупуват имоти, за да ги застроят.  
И Сидни се нуждае от помощ. А планът ґ да избягва 
Нейт се проваля.

Продължението на зашеметяващия трилър 
„Наемателката”

Кардиологична клиника в Копенхаген. Медицинска 
сестра пълни спринцовка със смъртоносна доза от 
животоподдържащо лекарство и влиза в стаята на 
възрастен пациент.

Шест дни по-рано разносвач на вестници се на-
тъква на голото тяло на мъртва жена, което се носи 
във фонтан в центъра на града. 

Две години по-рано момиче се самоубива в психи-
атрична клиника.

Следователят Йепе Кьорнер трябва да направи 
връзката между трите случая. Но този път не може 
да разчита на партньорката си Анете Вернер. Тя е в 
отпуск по майчинство. Или поне би трябвало да бъде. 

Паралелните разследвания излагат Кьорнер и 
Вернер на неподозирани опасности и ги водят в сър-
цето на здравната система, където амбициите и алч-
ността са взели превес. 

Свиреп убиец пресъздава дума по дума криминален 
ръкопис в зашеметяващия дебют на Катрине 
Енгберг.

Естер де Лауренти има къща в центъра на Копен-
хаген, част от която отдава под наем. След като се 
пенсионира, дните ґ минават в разходки с двете ґ 
кучета, а вечерите тя прекарва в писане на първия 
си криминален роман. И в пиене на прекалено много 
вино. 

Когато обаче една от наемателките ґ е намерена 
мъртва, животът на Естер е разтърсен из основи. Не 
само защото тя е била близка с младото момиче. Бру-
талното престъпление сякаш е излязло от страниците 
на романа ґ. Някой е пресъздал убийството с плашещи 
подробности. И явно иска да привлече вниманието ґ.

А следователите Йепе Кьорнер и Анете Вернер 
трябва бързо да узнаят кой и защо иска да отмъсти 
на пенсионираната преподавателка. Преди да са се 
поя вили още трупове.

За детето

ВИНАГИ ЩЕ ТЕ
ОБИЧАМ
Марк Сперинг и 
Алисън Браун
Английска, допечатка
стр. 32, цена 9,95 лв.
ISBN 978-954-26-1949-9

Идеалната книжка за четене и гушкане преди сън 

Всяко дете иска да знае, че родителите му ви-
наги ще го обичат. В тази красива история малко-
то мишле получава уверения, че любовта на мама и 
татко ще трае повече от час и повече от ден, все 
едно ден ли е, нощ ли, като порасне и много, много 
след това...


