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55 вдъхновяващи истории за истински ценното  
в живота

С притчи, забавни истории и истински случки, в 
поз натия на читателите духовит стил, но и с дълбо-
ко разбиране, Ивинела Самуилова отново ни провокира 
да прогледнем за чудото на живота. За да открием как 
мъдрите послания на християнската вяра могат да 
бъдат реално прилагани в ежедневието ни, така че в 
него да има повече смисъл, радост и любов.

Ежедневна грижа за здраве и красота
Пълно ръководство за устройството и функциите на 

лимфната система с включени петминутни серии за са-
момасаж за добро здраве, висок тонус и блестяща кожа.

В дългогодишната си практика на лимфедемен те-
рапевт авторката става свидетел на невероятните 
резултати от лимфодренажния масаж. В тази книга 
тя споделя опита и знанията си, за да се погрижите 
сами за своето здраве и красота. Тя предлага лесни 
за изпълнение илюстрирани серии самомасаж, адап-
тирани за често срещани проблеми като задържане 
на течности, главоболие, храносмилателни и невро-
логични симптоми, понижен имунитет, тревожност, 
наднормено тегло, целулит и бръчки. Предложени са 
и съпътстващи методи за активиране работата на 
лимфната система – като холистични практики, уп-
ражнения и препоръчителни храни.

Независимо дали търсите облекчение за здравос-
ловен проблем или нестихваща болка, или просто ис-
кате да се погрижите за цялостното си състояние, в 
тази книга ще намерите необходимата информация и 
експертни съвети.

Тя се пробуди. Превърна се в жената, която е 
писано да бъде. Сега трябва да направи най-важния 
избор в живота си.

Брийн и приятелите ѝ се възстановяват след ужа-
сяваща битка. Тъмният бог Одран е сразен в опита си 
да превземе Талаф. Но той ще се завърне.

Въпреки болката Брийн съумява да се наслади на 
радостните моменти – сватба, първата ѝ Коледа в 
Талаф, споделени мигове с Кийган.

Колелото на времето се завърта и скоро ще се на-
върши година, откакто Брийн е преоткрила себе си. 
И моментът за финалната битка настъпва. Както и 
моментът на най-важния избор.

Когато настъпи краят на зимата, изгрява надежда 
за нов живот.

Зимата не е просто сезон за Биляна. Тя е минало, 
което постоянно се завръща и се опитва да я погълне, 
не ѝ позволява да вярва, че има днес, че има утре... 

Може ли обичта да победи смъртта? Има ли съдба? 
Бди ли наистина някой над нас? Възможно ли е човек да 
има толкова сила, че да надвие най-страшното чудо-
вище – самия себе си? 

Биляна трябва да си отговори на тези въпроси. За-
щото е настъпил пределният момент – младата жена 
или ще потъне в гладния търбух на Зимата, или ще се 
завърне към надеждата и любовта. Към живота.

Трилогия „Сърцето на дракона“

ИЗБОР
Нора Робъртс

Американска,
първо издание
стр. 496
цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-2229-1

Българска литература

КРАЯТ НА ЗИМАТА
Яна Станкова

Българска,
първо издание
стр. 128
цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-2231-4

Художествена литература

БЕЗСМЪРТНИЯ
Жозе Родригеш 
душ Сантуш

Португалска, допечатка
стр. 464, цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-2209-3

Бестселър

ГАТАНКИ  
ОТ НЕБЕТО
Ивинела Самуилова 

Българска,
допечатка
стр. 272
цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-1500-2 

Алтернативни практики

КНИГА ЗА 
ЛИМФАТА
Лиса Левит Гейнзли

Американска, 
първо издание
стр. 336
цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-2213-0

Виртуалното все повече се слива с реалното и 
бъдещето на човечеството е заложено на карта.

Томаш Нороня се запознава със служителя на секрет-
на американска технологична агенция Курт Вайлман, 
който се интересува от връзката му с безследно изчез-
налия професор Яо Бай. Той е бил начело на таен про ект, 
целящ разработването на общ изкуствен интелект, 
който да доведе до създаване на съвършени човешки 
същества. Има само един проблем: Томаш Норо ня няма 
никаква представа къде се намира професор Яо Бай.

Художествена литература

СЛЕД ТЕБ
Джоджо Мойс

Английска, допечатка
стр. 400, цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1582-8

Златно перо

ПАТИЛАНЦИ
Ран Босилек

Българска, допечатка
стр. 160
цена 4,95 лв.
ISBN 978-954-26-0539-3

Продължението на бестселъра „Аз преди теб“! 
Осемнайсет месеца след смъртта на Уил, Луиза се 

опитва да построи живота си наново. Подтиквана от 
желанията, които той пробужда в нея, тя заминава за 
Париж. Но там се чувства самотна и объркана, нами-
ра утеха единствено в спомените. Връща се в Лондон 
и започва работа в бар на летището.

Луиза претърпява инцидент и се връща в дома на 
родителите си в Стортфолд, където се чувства оби-
чана и защитена. Въпреки света, който Уил ѝ разкри-
ва, тя отново е на изходна позиция. По настояване на 
баща си посещава сбирки, които помагат на хората да 
се освободят от скръбта. Но точно когато си мисли, 
че е готова да продължи напред, на вратата ѝ се поя-
вява непозната, която променя всичко.

Чрез изпълнените с хумор писма на Патиланчо 
писателят рисува неповторимия детски свят, 
в който забавните игри и смехът често са 
последвани от сълзи.
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Написах книгата, след като много приятели ми 
казаха, че трябва да го сторя.

Нери си отиде на 2 юни 2022 г. Веднага я обявиха за 
легенда, връх на българската журналистика, прима на 
интелигенцията, не журналист, а институция, и т.н.

Депутатите станаха на крака да я почетат.
Не знам дали някой се сети, че след 1989-а Нери има 

само няколко журналистически години. И въпреки това 
беше запомнена. Защо?

Дали нейното появяване в „По света и у нас“ през 
1990-а, като част от легендарния „Екип 2“, за много 
хора не беше истинската промяна? И едно от доказа-
телствата, че България вече не е същата, беше ус-
мивката на Нери.

Не знам дали тази книга ще отговори на всички 
въп роси. Реших се да го направя, защото нещичко от 
нея може да накара някои млади хора да изберат нелес-
ния път в живота си...

   Евгений Тодоров

Съдбите на две силни жени, разделени от повече от 
половин век, се оказват преплетени по неподозиран 
начин.

Флора обожава цветята и иска да учи ботаника, но 
се налага да помага в семейната пекарна. Предлагат 
ѝ да замине за Англия, където да помогне на крадци 
на цветя, като идентифицира рядък вид розова ка-
мелия, вероятно скрита в градините на имението на 
лорд Ливингстън. Флора ще работи като бавачка на 
четирите деца на благородника и наскоро починалата 
му съпруга. Тя бързо се привързва към децата и не след 
дълго възприема имението като свой дом. Междувре-
менно се опитва да изпълни и задачата си, но вместо 
на камелията, попада на кървава следа, която води към 
ужасяващи престъпления.

Повече от половин век по-късно Адисън вярва, че 
е изградила живота, за който винаги е мечтала. Тя 
притежава бизнес с ландшафтен дизайн, омъжена е 
за очарователния писател Рекс, но тъмното ѝ минало 
не спира да я преследва. Затова, когато съпругът ѝ 
предлага да прекарат лятото в наскоро придобито от 
родителите му имение в английската провинция, тя 
се съгласява. Адисън обаче не може да се отърси от 
усещането, че нещо зловещо се е случило там.

Ново издание на революционния наръчник  
по хипнотерапия

Д-р Майкъл Нютън е световноизвестен със своите 
новаторски техники за духовна регресия, които връ-
щат пациента под хипноза назад към пребиваването му 
в духовния свят. Книгите му събуждат у милиони чита-
тели желанието да открият своите предишни животи, 
своите спътници и духовни наставници, както и мисия-
та на настоящия си живот. Тук той за пръв път раз-
крива стъпка по стъпка своите методи в областта на 
духовната регресия. Неговият основан на практиката 
подход към духовното хвърля светлина върху вечните 
въпроси кои сме, откъде идваме и защо сме тук. 

Необичайно природно явление става причина за раз-
криването на едно напълно забравено престъпление.

Сиатъл, 1933 г. Самотната майка Вера Рей целу-
ва тригодишния си син Даниъл и с неохота тръгва за 
работа. На сутринта – въпреки че е май – земята е 
покрита с пухкав сняг! Вера се прибира и с ужас уста-
новява, че синът ѝ е изчезнал...

Сиатъл, 2010 г. Журналистката Клеър се опитва 
да се съвземе след спонтанен аборт. На сутринта на 
втори май открива, че градът е покрит със снежна 
пелерина. Шефът ѝ възлага да отрази необичайното 
природно явление. Докато се рови из архивите, Клеър 
попада на неразкритото отвличане на Даниъл Рей.

Спомени

КНИГА ЗА НЕРИ
Евгений Тодоров

Българска,  
първо издание,  
луксозна
стр. 272
цена 24,95 лв.
ISBN 978-954-26-2241-3

Художествена литература

ПОСЛЕДНАТА 
КАМЕЛИЯ
Сара Джио

Американска,  
първо издание
стр. 312
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2243-7

Езотерика

ЖИВОТ МЕЖДУ 
ПРЕРАЖДАНИЯТА 
Майкъл Нютън

Американска, 
трето издание
стр. 264
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2235-2

Художествена литература

ПРОЛЕТЕН СНЯГ
Сара Джио

Американска,
допечатка
стр. 288
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1790-7

Българска литература

КАРАДЖАТА
Георги Божинов

Българска, допечатка
стр. 192
цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-1449-4

Алтернативна здравна грижа

ЛЕЧИТЕЛЯТ МЕДИУМ: 
ПРОЧИСТВАНЕ ЗА ЗДРАВЕ
Антъни Уилям

Американска, допечатка
стр. 672, цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-2076-1

Българска литература

КЪСНА СМЪРТ
Иван Станков

Българска, допечатка
стр. 240
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2164-5Клуб Класика

ЕМА
Джейн Остин

Английска, 
допечатка, луксозна
стр. 416, цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-1848-5

Завладяваща историческа повест 
Книгата на Божинов трябва да бъде четена като 

биографичен епос за смелостта на Караджата и на 
четниците, отдали себе си на свята битка в името 
на свободата. А борбата за родината иска пълно пос-
вещаване, иска скъпи жертви.

И смелите българи не могат да оставят друго, ос-
вен живота си: „Блъска и напира кръвта, червена, не-
търпимо гореща, напира да плисне по цялата България... 
да плисне и да се постеле като ален байрак по земята 
България, да задави с влагата, да ослепи с цвета... Да 
възпламени цялата земя българска... и цялата войска 
орачи, и копачи, и овчари... Кръв. Друго си нямаме“.

Лечебни протоколи при хронични симптоми  
и заболявания

Иван Станков е носител на националната
литературна награда „Елиас Канети“

Главните герои в тази книга са двама мъже и една 
жена. Те са несъединени самотни върхове на любовен 
триъгълник. Живеят непоносимо дълго, до наши дни. 
Иначе са връстници на новата българска държава. 
Провират се през войни, бунтове, преврати. Но Ис-
торията е само декорация. Както повечето книги на 
света, и тази разказва за любов и за смърт. Героите 
трябва да издържат и на двете. И в живота, и в книга-
та ранната смърт е отблъскваща. Късната – привле-
кателна. Но мигар някой някога си е отивал навреме?

   Авторът

Смятаният за безупречен роман на писателката
Красива, умна и богата, Ема Удхаус не изпитва нуж-

да нито от обич, нито от брак. Но пък обожава да се 
меси в чуждите любовни отношения. Обаче навикът ѝ 
да се прави на сватовница води до последици, които 
ще подложат на съмнение доброволното ѝ бягство от 
романтиката.


