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Художествена литература

ДА СЕ СРЕЩНЕМ 
ВЪВ ВЕНЕЦИЯ
Барбара Ханей

Австралийска, 
първо издание
стр. 328
цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-2033-4

Вълнуваща семейна драма за трудните избори в 
живота

Една година след трагичната загуба на съпруга си 
Дейзи кани трите им пораснали деца на почивка във 
Венеция. Ще бъде отново както преди – всички заедно 
в родния град на баща им, Лео.

Обаче... Бракът на Марк се разпада. И за да не про-
вали жадуваното от майка му събиране, той убежда-
ва 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 тесните калдъръмени улич-
ки, мостчетата и романтичните канали на Венеция 
нервите на всички са опънати до краен предел. А шо-
кираща тайна от миналото на Лео ги кара да преос-
мислят представите си за семейството, 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.

Tрогателна история, преплела много човешки съдби. 
Срещата на Франсоа с Фатима го отвежда по 

пътя към любовта, прошката и осъзнаване смисъла 
на живота.

В този дневник може да запишеш най-хубавите 
спомени от своите пътувания.

Това е специално място за твоите мисли, емоции, 
открития и усмивки.

В тази малка книжка ще намериш богатство от 
литературни цитати и множество илюстрации на 
Gorjuss, които ще красят специалните ти преживява-
ния!

Gorjuss от Santoro 

ДНЕВНИК ЗА 
ПЪТЕШЕСТВИЯ

Италианска, 
първо издание, луксозна
стр. 158
цена 20,00 лв.
ISBN 978-954-26-0256-9

Детска литература
КАК СЕ  
ЧУВСТВАШ ДНЕС?
Моли Потър,  
Сара Дженингс 
Английска, първо издание
стр. 32, цена 9,95 лв.
ISBN 978-954-26-2022-8

Детска литература
НЯМА ДРАКОН  
В ТАЗИ ПРИКАЗКА
Лу Картър,  
Дебора Олрайт 
Английска, първо издание
стр. 32, цена 9,95 лв.
ISBN 978-954-26-2023-5

Класическите сюжети оживяват в неочакван и 
забавен прочит.

Драконът не иска повече да участва в приказки, в 
които е лош герой. Затова ентусиазирано тръгва да 
си търси нова история, но се оказва, че в повечето 
класически приказки няма дракон. Ще се намери ли при-
казка, в която има дракон, и ще получи ли той шанс да 
стане герой?

От тази забавна приказка децата ще научат, че все-
ки може да стане герой, стига да повярва в себе си и 
търпеливо да изчака подходящия момент да се изяви.

Идеалният начин да започнете да разговаряте с 
детето за емоциите.

„Как се чувстваш днес?” е забавна и полезна кни-
га, която ще ви помогне да научите детето си как да 
разбира и да изразява продуктивно и положителните, 
и отрицателните си чувства. Базирана на новаторски 
методики, тя ви дава инструментите, от които се 
нуждаете вие и вашето дете, за да се справите с чув-
ствата, без всичко да свършва със сълзи! 

Подходяща за деца в предучилищна и начална учи-
лищна възраст.

Приложна психология
КЛАСИЧЕСКИ ПРИКАЗКИ,  
ЗА ДА ОПОЗНАЕМ  
ПО-ДОБРЕ СЕБЕ СИ 
Хорхе Букай
Аржентинска, допечатка
стр. 480, цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1937-6

Трилогия „Хотелът”

СЕГА И ЗАВИНАГИ 
Нора Робъртс

Американска, 
второ издание
стр. 368
цена 15,95 лв. 
ISBN 978-954-26-2039-6

Добре дошли в семеен хотел „Бунсборо”! 
Или ще бъдете добре дошли след няколко месеца, 

тъй като в сградата все още се извършва рекон-
струкция.

Братята Бекет, Оуен и Райдър Монтгомъри, на-
чело с ексцентричната им майка Джъстин, притежа-
ват строителна фирма. Те обожават работата си: да 
рушат стени, да изграждат нови, да прокарват елек-
троинсталации... И най-важното – да вдъхват нов 
живот на изоставени сгради.

Затова купуват красива двестагодишна сграда 
– първата каменна постройка в родното им градче, 
която е оставена на произвола на времето.

Но Бекет, архитектът в семейството, не може да 
се съсредоточи върху работата си. Първата му любов 
се е завърнала в града. След като е овдовяла, Клеър 
се прибира с трите си деца обратно у дома и отваря 
книжарница. 

Най-добрите приятелки на Клеър – Ейвъри и Хоуп, 
и един романтично настроен и леко пакостлив призрак 
искат да помогнат на двамата. Да им помогнат да 
повярват, че въпреки неволите, човек не бива да из-
пуска шанса си да обича. 
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Томчето, събрало мъдростта, хумора и светоусе-
щането на народите от цял свят, дава възмож-
ност на всеки да изпита своята съобразителност.

Оригинален поглед към мирогледа и обредността на 
старите българи. Романът бе избран от читатели-
те за „Любима книга на България” за 2016 г.

август 2020 г.

Отдел Специални клиенти

ВЗРИВ
Джеймс Патерсън

Американска, 
първо издание
стр. 280
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2018-1

Българска литература

БАБО, РАЗКАЖИ  
МИ СПОМЕН
Ивинела Самуилова

Българска, 
десето издание
стр. 320
цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-1626-9

История за любовта, семейството и неизбеж-
ните промени в живота, която ще ви отведе на 
бреговете на Роуд Айлънд.

Само едно телефонно обаждане е нужно, за да върне 
Малъри Олдис в родния ґ дом. Преди двайсет години 
тя е избягала оттам след трагичен инцидент с близка 
на семейството. Инцидент, който е разрушил брака 
на родителите ґ, отчуждил я е от сестрите ґ, сложил 
е край на връзката с първата ґ любов. Завръщането 
е емоционално и изпълнено с мъчителни спомени, мис-
терии и неразгадани тайни.

За Джой – тринайсетгодишната дъщеря на Ма-
лъри, всичко това е ново и непознато. Израснала без 
баща, тя жадува за голямо семейство и копнее да пре-
кара повече време с дядо си, когото едва познава.

В рамките на седмица три жени ще поставят на 
изпитание силата на семейните връзки и приятелски-
те взаимоотношения. И ще открият каква е ролята 
на любовта и спомените в живота им. 

Българска литература

МИР НА  
КУМИРИТЕ НИ
Бележки под линия II
Георги Мишев

Българска, 
допечатка
стр. 336
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1999-4

Художествена литература

СЕДМИЦА КРАЙ 
МОРЕТО 
Барбара Делински

Американска,
първо издание
стр. 408
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2012-9

от18.08

Нов взривоопасен роман от серията „Специални 
клиенти”

Българска литература

ПЪТЕПИСИ ЗА ДУШАТА 
НА БЪЛГАРИЯ
Ивинела Самуилова

Българска, допечатка
стр. 264 + 24 стр. цв. приложение 
цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-1795-2

Учителя Петър Дънов
ПЕТЪР ДЪНОВ:  
ЗА ДОБРОДЕТЕЛИТЕ  
И УСПЕХА
Светла Балтова
Българска, допечатка
стр. 184, цена 6,95 лв.
ISBN 978-954-26-0745-8

Художествена литература

ВИНАГИ
Сара Джио

Американска, допечатка
стр. 320 
цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-1893-5

Учителя Петър Дънов
ПЕТЪР ДЪНОВ: ЗА 
НЕВИДИМИТЕ СВЕТОВЕ
Светла Балтова
Българска, допечатка
стр. 224, цена 6,95 лв.
ISBN 978-954-26-1112-7

За децата

333 ГАТАНКИ ОТ 
БЛИЗО И ДАЛЕЧ

Българска, 
допечатка
стр. 72
цена 5,95 лв.
ISBN 978-954-26-0020-6

Благотворителна галавечер е събрала елита на Ню 
Йорк, когато избухва бомба. Убит е един от организа-
торите. Детективи Зак Джордан и Кайли Макдоналд 
от отдел „Специални клиенти” едва са успели да изве-
дат кмета от мястото на експлозията, когато полу-
чават сигнал за друго убийство. 

Известна кинорежисьорка е открита мъртва в изо-
с тавена болница. Притиснати от времето, кмета и 
началниците си, Зак и Кайли работят паралел но по два-
та случая. Към убийствата се прибавят хитра схема за 
изнудване, мащабен обир и едно дълго планирано отмъ-
щение. Шокиращите разкрития мо гат да преобърнат 
живота на онези привилегировани граждани, които от-
дел „Специални клиенти” трябва да защитава.

Продължение на скандалните литературни  
мемоари

Животът ни тече в блянове по нормално човешко 
общество, без кумири, попличности, вождове. Вожд на 
мегдана ни е Йоло Д.

А в душите ни берат душа трите природни опори: 
Вяра, Надежда, Любов и тяхната майка София (мъд-
ростта).

Трийсет години след бедствието реалсоциализъм 
дочакахме „от всичко по малко”.

Вместо модерна държава, изградихме неуютни 
селища, изоставихме плодородни полета, смерч от-
вея младите под чужди небеса. Страната е огромна 
канцелария за чиновническата класа. Обществото е в 
бара. Пием си коктейла пред барплота и с жест сочим 
чашата:

От същото! От същото! От всичко! И по много... 
Ако може.

   Георги Мишев

Поднесени увлекателно, затрогващо, но и с ти-
пичния за авторката свеж хумор, петнайсетте 
истории завладяват, вдъхновяват за пътешест-
вия и разпалват любовта към родното.

Нежен роман за силата на истинската любов от 
авторката на международните бестселъри „Те-
менужки през март”, „Пролетен сняг” и „Всички 
цветя в Париж”.

от 11.08

В настоящата книга ще откриете информация за 
етажите на Мирозданието, които Учителя дифе-
ренцира на: Божествен свят, духовни светове и 
материални светове.

Добродетелите не само ни определят като хора, 
а и стоят в основата на здравето и благополучи-
ето ни. В книгата са описани качествата на ис-
тинския човек и пътят към щастието и успеха.


