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Изчезнал тийнейджър. Финансова измама. Убийство. 
Поредният заплетен случай на Копенхагенската по-
лиция.

Когато 15-годишният Оскар изчезва, полицията 
предполага, че той просто е избягал. Родителите му 
обаче са сигурни, че с него се е случило нещо ужасно. 

Единствената улика е загадъчно писмо с цитат 
от Оскар Уайлд, което никой не може да разгадае. 
Дали става въпрос за оплетена схема за отвличане, 
или за прощално писмо от депресиран тийнейджър? 
Тогава тялото на млад мъж е открито в инсинера-
тор за отпадъци. Жертвата е убита същата нощ, 
когато Оскар изчезва. Следователи Йепе Кьорнер и 
Анете Вернер започват трескаво издирване. 

Живoт без дoбpoдетели е пoдoбен на гpадина без цве-
тя, на дъpвета без плoд.

Според Дънов развиването на добродетели е 
най-важната ни задача на тази земя, защото от 
това зависи собственото ни добруване. Истин-
ските успехи не се измерват с материалните ни 
придобивки, а с реализирането на вътрешния ни по-
тенциал. Затова Учителя твърди, че за да успявате 
в този живот, трябват ви силна воля, ум и сърце. 
Те се добиват само когато човек води един чист и 
свят живот.

Копенхагенска серия

ПОГРЕШНИ СТЪПКИ
Катрине Енгберг

Датска, 
първо издание
стр. 352
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2199-7

Духовна литература

ПЕТЪР ДЪНОВ: ЗА 
ДОБРОДЕТЕЛИТЕ  
И УСПЕХА
Д-р Светла Балтова 
Българска, 
второ издание
стр. 224
цена 8,95 лв.
ISBN 978-954-26-2180-5

Мотивационна литература

КОМПАС НА ЦЕННОСТИТЕ
Мандийп Рай 

Американска,
допечатка
стр. 384, цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2024-2

Бестселър

ИСТОРИИ ЗА ЛЕКА НОЩ 
ЗА МОМИЧЕТА БУНТАРКИ 
Елена Фавили и  
Франческа Кавало
Американска, допечатка
стр. 224, цена 29,95 лв.
ISBN 978-954-26-1737-2

Астрология

АСТРОЛОГИЯ И АСТРОПСИХО-
ЛОГИЯ ЗА ВСЕКИ
Светла Балтова

Българска, допечатка
стр. 352, цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-0486-0

Тя е смятала, че той е идеален. И животът им съвър-
шен. Но всичко се оказва перфектна лъжа.

След семейна трагедия ирландката Ерин се мес-
ти в Ню Йорк, където намира работа в престижно 
издателство. Тя се омъжва за детектив Дани Раян, 
когото познава едва от шест месеца. Но когато 
една сутрин на вратата им се появяват колегите 
от отдела на Дани, той се отправя към прозореца 
и скача от четвъртия етаж. Жилището им е обис-
кирано, а вещите му – конфискувани. Младата жена 
трябва сама да се изправи пред шока и ужаса от 
случилото се.

Осемнайсет месеца по-късно Ерин е на подсъди-
мата скамейка, обвинена в убийството на съпруга 
си. През изминалата година и половина тя е научила 
неща за Дани, които я карат да се съмнява, че изоб-
що го е познавала. Докато Ерин се опитва да разкрие 
истината за миналото на съпруга си, собствените 
ѝ репутация и свобода са заложени на карта.

Всяко момиче заслужава тази книга
„Истории за момичета бунтарки“ събира исто-

риите на 100 изключителни момичета и жени от 
миналото и настоящето, които да вдъхновят чи-
тателките да се борят за мечтите си и да вярват, 
че могат да променят света към по-добро. Илюс-
трациите са дело на 60 художнички от цял свят. 

Второ издание на хитовия наръчник, в който д-р 
Светла Балтова споделя ценен опит в изготвянето 
и разчитането на хороскопи

С тази книга стъпка по стъпка ще се научите да 
разбирате отделните фактори в хороскопа и посте-
пенно да сглобявате от тях цялостната картина на 
вашата уникална същност.

Библиотека „Седемте хълма“ събира историческа-
та памет на Пловдив, за да я съхрани и предаде на 
идните поколения.

В „Да живей Съединението“ Георги Пашев прос-
ледява подготовката и развитието на един от 
най-значимите моменти в новата ни история – 
Съединението на Княжество България с Източна 
Румелия през 1885 г.

Документалната повест ни запознава с фи-
гурите на княз Дондуков, Алеко Богориди, Гаврил 
Кръстевич, разкрива дипломатическите ходове на 
Великите сили и ни среща с изтъкнатите дейци на 
Възраждането Захари Стоянов, Константин Велич-
ков, капитан Райчо Николов и много други. 

Пловдив от онова време оживява пред читателя 
с шумната си чаршия, шарените пазари, ека на чер-
ковните камбани по Трихълмието и онзи непокорен 
дух, благодарение на който се осъществява нацио-
налното обединение.

Психологически трилър

ПЕРФЕКТНАТА ЛЪЖА
Джо Спейн

Ирландска, 
първо издание
стр. 392
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2202-4

Библиотека  
„Седемте хълма“

ДА ЖИВЕЙ 
СЪЕДИНЕНИЕТО
Георги Пашев

Българска, 
второ издание, луксозна
стр. 352
цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-2149-2

Книгата ни отвежда в сърцата, умовете и традици-
ите на културите и народите по света. – Далай Лама

Като репортер за „Ройтерс“ и Би Би Си Мандийп 
Рай е посетила над 120 държави и прави едно и също 
поразително откритие – във всяка страна има 
нещо едновременно явно доловимо и неизказано в 
отношенията между хората, особен вид културен 
език, който определя много от аспектите на еже-
дневието. Според нея това са основните ценности 
на един народ, формирани в продължение на векове 
и предавани през поколенията. 
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Четвърта книга от романтичната тетралогия 
„Сватбена агенция“ 

Паркър е претрупана с работа, която обожава. 
До края на годината агенцията организира три 
специални сватби – тези на Лоръл, Ема и Мак. Пар-
кър планира традиционно тържество с артисти-
чен привкус за Мак, романтична приказка за Ема и 
стилно празненство за Лоръл. Но точно в най-не-
подходящия момент две спукани гуми заплашват да 
провалят плановете ѝ. Паркър с неохота признава, 
че се нуждае от помощта на самоуверения механик 
и приятел на брат ѝ Малкълм Кавана.

Комбинацията от небрежен чар и грубовати ма-
ниери на Малкълм покорява Паркър против волята 
ѝ. Той обаче крие тъмна тайна от миналото си, а 
Паркър никога не би се задоволила с по-малко. Дали 
уверената перфекционистка ще се справи с дълбо-
чината на чувствата си?

Биографическа скица в профил
Продан Тишков – Чардафон, е роден в Габрово. 

Участва в Опълчението, назначен е за сержант-ма-
йор в милицията на Източна Румелия, отговаря за 
резервистите в околията. И неспирно агитира за 
каузата на обединението на българския народ.

На 5 септември 1885 г. в Голямо Конаре той арес-
тува пристигналия в селото пловдивски префект 
и обявява Съединението. Същата вечер повежда 
своята чета, наброяваща 300 души, към Града под 
тепетата.

В своята биография Захарий Стоянов ни среща с 
едно от най-колоритните лица на Съединението. Той 
описва Чардафон като луда глава и патриот и при-
бавяйки иронично към прякора му „Великий“, го сваля 
от пиедестала на борците за свобода, за да го пред-
стави като мъж с необикновен характер, решен на 
всичко да освободи родината си от „черните души“.

Трета книга от романтичната тетралогия „Сват-
бена агенция“ 

Лоръл, Ема, Мак и Паркър от малки мечтаят за 
идеалната сватба. Години по-късно четирите съз-
дават преуспяващата сватбена агенция „Обети“, 
която превръща мечтите им в реалност.

Лоръл е практична, не особено претенциозна и 
здраво стъпила на земята. Тя е отговорна за пригот-
вянето на изкусителни сладки вълшебства, а нетра-
диционните сватбени торти са нейна запазена марка. 

Лоръл е влюбена в по-големия брат на Паркър – 
Дилейни Браун, адвокат и възпитаник на престижен 
университет от Бръшляновата лига. Тя е убедена, 
че Дел я възприема като по-малка сестра и че дори и 
не подозира за чувствата ѝ. Когато обаче двамата 
се отдават на гореща, страстна целувка, на Лоръл ѝ 
се налага да отхвърли съмненията, за да се наслади 
на красивия миг.

Пет жени предизвикват традициите в изкуството 
и обществото в свят, изпълнен с препятствия и 
безразличие 

Стокхолм, края на XIX век
Всяка седмица пет жени се събират, за да спо-

делят творческите и духовните си търсения. Те 
провеждат и сеанси в опит да призовават духове, 
които да ги напътстват в работата им. Сред тези 
необикновени жени е Хилма аф Клинт, пионерка в аб-
страктната живопис. Но светът все още не е готов 
за радикалната ѝ иновативност. Затова нейните 
картини са скрити, а името ѝ потъва в забрава.

Ню Йорк, в наши дни
Повече от сто години по-късно кураторът Ибън 

Елиът работи по изложба на Хилма аф Клинт. По 
криволичеща пътека той се връща назад във вре-
мето, за да повдигне вълнуващи въпроси за жените 
в изкуството. 

Тетралогия  
„Сватбена агенция“

НАСЛАДИ СЕ  
НА МИГА
Нора Робъртс

Американска,  
второ издание
стр. 368
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2195-9

Художествена литература

КЛУБ ПЕТЪК ВЕЧЕР
София Лундберг, 
Алисън Ричман,  
М. Дж. Роуз

Английска, 
първо издание
стр. 304
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2200-0

Тетралогия  
„Сватбена агенция“

ЩАСТЛИВИ 
ЗАВИНАГИ
Нора Робъртс

Американска,  
второ издание
стр. 352
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2196-6

Българска  
литературна класика

ЧАРДАФОН 
ВЕЛИКИЙ
Захарий Стоянов

Българска, 
ново издание, луксозна
стр. 296
цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-2183-6

Бестселър
РАЗГОВОРИ С БОГА  
(пълно издание)
Нийл Доналд Уолш

Американска, 
допечатка
стр. 648, цена 29,95 лв.
ISBN 978-954-26-1107-3

Знаковото произведение на един от най-влиятелни-
те духовни лидери

Тази книга е прекрасен дар за онези, които са по-
ели в търсене на истината с всеотдайно сърце и 
отворено съзнание. Тя засяга всички въпроси, които 
някога сме си задавали. За живота и любовта, целта 
и средствата, хората и взаимоотношенията, доб-
рото и злото, вината и греха, прошката и изкуп-
лението, пътя към Бога и пътя към ада...

Художествена литература

СРЕБЪРНИЯТ ЗАЛИВ
Джоджо Мойс

Английска,
допечатка
стр. 400, цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2150-8

Трогателна история за силната връзка между майка 
и дъщеря и новото начало

Лиза напуска Англия преди пет години, за да за-
гърби миналото и да започне начисто с дъщеря си 
Хана. Двете се установяват в Силвър Бей в еднои-
менния хотел на лелята на Лиза. Красивите плажо-
ве и сплотената общност им предлагат свобода и 
сигурност. Но всичко се променя, когато Майкъл 
Дормър пристига в хотела.

Невероятното съчетание между романтизъм и 
реализъм, хумор и хаплива ирония прави книгите на 
Джейн Остин неустоими. Това е луксозно издание на 
нейния последен и най-зрял роман.

Ан Елиът, красивата и изтънчена дъщеря на суе-
тен и разточителен баронет, е проявила лошия вкус 
да се влюби в беден моряк, чиято единствена пре-
поръка са личните му качества. Това не може да се 
допусне! Но лесно ли се забравя истинската любов?

Джейми няма какво да облече за училище, защото 
кучето ѝ е унищожило всичките ѝ панталони. И кога-
то майка ѝ предлага да ѝ купи страхотни нови дънки, 
тя е на седмото небе от щастие. В училище обаче 
започват да се случват необясними неща. Изабела 
се досеща, че виновен за всичко е панталонът на 
Джейми – той е обсебен от духове!

Могат ли омагьосаните дънки да омилостивят 
отмъстителния бийгъл?

Клуб Класика

ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Джейн Остин

Английска, 
допечатка, луксозна
стр. 240, цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-1787-7

Серия „Скъпо тъпо дневниче“

ПАНТАЛОНЪТ МИ Е  
ОБСЕБЕН ОТ ДУХОВЕ
Джим Бентън

Американска, допечатка
стр. 112, цена 9,95 лв.
ISBN 978-954-26-1488-3


