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Безсмъртните образи на Скарлет О’Хара и Рет 
Бътлър оживяват в красиво луксозно издание

Гражданската война е приключила с победа на Се-
вера и янките се опитват да изкоренят южняшките 
традиции и начин на живот. Тези промени биха обез-
сърчили мнозина, но не и Скарлет О’Хара. Тя е твърдо 
решена не само да се приспособи, но и да се замогне, за 
да не преживее никога повече ужаса да бъде безпомощ-
на. От разглезена девойка тя постепенно се превръща 
в силна и целеустремена жена, която управлява собст-
вената си съдба въпреки неодобрението на близките 
си и обществото.

В суматохата на следвоенния период до нея не-
изменно е безскрупулният Рет Бътлър. Между него и 
Скарлет се зараждат силни чувства, но и двамата са 
твърде горди, за да им се отдадат.

Незабравима история за любов, загуба  
и една нация, разкъсвана от противоборства

Скарлет О’Хара е южняшка красавица, разглезена 
от охолния живот в памукова плантация. Тя има изис-
кани маниери, твърдоглавие и буен нрав, най-тънката 
талия в три окръга и неустоим чар. Затова, когато 
решава, че ще се омъжи за съседа си Ашли Уилкс, тя не 
допуска провал. Но той е сгоден за друга и скоро след 
сватбата си заминава за фронта. 

Гражданската война води до немислимото – за ня-
колко години Северът помита стария начин на живот 
на южняците. За Скарлет настъпват трудни времена, 
тя трябва да се бори за всеки залък. Тогава се заклева, 
че никога повече няма да гладува. Дори да се налага да 
търпи арогантното поведение и изгарящия поглед на 
спекуланта Рет Бътлър.

Най-забавната коледна книжка 
Бъдни вечер наближава, а това е най-подходящият 

момент да се опиташ да заловиш Дядо Коледа. Тук 
ще намериш страхотни идеи как да съставиш план 
и какво да правиш, когато се срещнеш с белобрадия 
старец. Не забравяй – докато се опитваш да заловиш 
Дядо Коледа, най-важното е да се забавляваш!

Изпълнена с празнична атмосфера и топли 
чувства, тази книжка носи истинския дух на 
Коледа – споделянето на специалните моменти  
с любимите ни хора

Нов подход в изучаването на доверието в двойката 
и очакванията от любовта

Всеки от нас може да се изкуши да изневери, как-
то е възможно и ние самите да станем рогоносци. 
Свикнали сме да гледаме на изневярата като на тра-
гедия. Но толкова ли е сериозно деянието, че да води 
до разпадане на семейството?

Демиан Букай ни кани да приемем изневярата с 
истинските ѝ очертания: нито като фриволна игра, 
нито като прегрешение, което във всички случаи води 
до драматични последствия. А като предизвикател-
ство, през което двойката трябва да премине, взи-
майки решения според собствената си представа за 
съвместно бъдеще.

В знаковата си творба писателят изследва 
духовното израстване и смисъла на живота.

Първородният син на богати помешчици в Юго-
западна Украйна се ражда сляп. Петрус израства под 
всеотдайните грижи на майка си и вуйчо си. За форми-
ране на характера му помага и музиката, която тихо 
и неусетно, с малоруските си напеви, се настанява в 
живота му и запълва огромна душевна празнина. Лю-
бознателният младеж обаче жадува да опознае заоби-
калящия го свят, но трудностите да се впише в об-
ществото го изпълват с озлобление и отчаяние. Дали 
музиката и любовта на Евелина, с която израстват 
заедно, ще му помогнат да победи мрака в себе си?

Популярна психология

ИЗНЕВЯРАТА
Демиан Букай

Аржентинска, 
първо издание
стр. 224
цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-2182-9

Клуб Класика

СЛЕПИЯТ 
МУЗИКАНТ
Владимир Короленко

Украинска, 
ново издание, луксозна
стр. 184
цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-2205-5

Популярна психология

НАРЪЧНИК ЗА ДВОЙКИ
Демиан Букай

Аржентинска, 
допечатка
стр. 192, цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-2006-8

Клуб Класика

ОТНЕСЕНИ  
ОТ ВИХЪРА 
(том 2)
Маргарет Мичъл

Американска, 
ново издание, луксозна
стр. 576
цена 24,95 лв.
ISBN 978-954-26-2171-3

Клуб Класика

ОТНЕСЕНИ  
ОТ ВИХЪРА 
(том 1)
Маргарет Мичъл

Американска, 
ново издание, луксозна
стр. 576
цена 24,95 лв.
ISBN 978-954-26-2170-6

Детска литература

КАК ДА ЗАЛОВИМ 
ДЯДО КОЛЕДА 
Джийн Рейгън 
(текст), Лий Уайлдиш 
(илюстрации)

Американска, 
първо издание
стр. 32, цена 9,95 лв.
ISBN 978-954-26-2218-5Детска литература

КАКВО Е КОЛЕДА?
Лин Плорд (текст), Дженифър Л. Мейър (илюстрации)
Американска, първо издание; стр. 32, цена 9,95 лв. 
ISBN 978-954-26-2203-1

Как да изградим успешна връзка?
Според автора сформирането на двойка е само пър-

вата стъпка от дълго пътуване. Когато двама души 
споделят любов, страст и имат обща цел, им пред-
стои да поработят здраво върху преоценката на при-
оритетите си. Авторът ще ни накара да преосмислим 
познатите модели на изграждане на връзка и да опре-
делим отново целите си, за да се насладим изцяло на 
хармонията и богатството на ежедневието.
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Бестселър 

АТОМНИ  
НАВИЦИ
Джеймс Клиър

Американска, допечатка
стр. 360, цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1945-1

Бестселър 

ЗИМНИ ПРИКАЗКИ
Дон Кейси (текст)  
и Зана Голдхок (илюстрации)

Английска, допечатка
стр. 96, цена 24,95 лв.
ISBN 978-954-26-2094-5

Приказна история за вълшебството на Коледа и шан-
са да получиш подаръка, за който винаги си мечтал.

За Лайла, която е загубила родителите си, коледни-
те празници са най-тежкият период. Тази година обаче 
тя ще посрещне празника с най-добрите си приятелки 
в кокетни вили в Тенеси. Но очакваната зимна приказка 
се оказва мираж – градчето е скучно и почти безлюд-
но, а вилите са занемарени. Момичетата се колебаят 
дали да не анулират резервацията си, но сърце не им 
дава да разочароват собственичката, милата вдови-
ца Елинор. Затова се залавят да вдъхнат нов живот и 
коледен дух на вилите. 

Древни практики за укрепване на ума, тялото и духа
Този наръчник е за всеки, който има интерес към 

древните практики и мъдрост и желае да ги интег-
рира в забързаното си ежедневие, за да постигне вът-
решен баланс. Тук са описани традиционни тибетски 
ритуали за физическо и ментално здраве, като ос-
новният фокус е върху комплекса Петте тибетски 
ритуала, които са представени в техния популярен 
вариант и в по-съвременните им модификации. Наред 
с това са включени дихателни и медитативни упраж-
нения от хималайския будизъм, които понижават ни-
вата на стрес и повишават жизнената енергия.

Преведен на 24 езика бестселър за безусловната 
любов, подправен с щипка магия и мистика

Дани Коен е на двайсет и осем, работи като кор-
поративен адвокат и знае точно как ще се развие 
животът є през следващите пет години. След като 
получава желаната позиция в престижна адвокатска 
кантора и пръстен с диамант от любимия си Дей-
вид, тя си ляга с увереността, че държи живота си 
под контрол. Но когато се събужда, се озовава в чужд 
апартамент, с различен годежен пръстен на ръка-
та и до непознат мъж. От включения телевизор в 
стая та разбира, че датата е същата, но пет години 
по-късно. След един час, прекаран в компанията на 
непознатия, Дани се събужда у дома – до Дейвид. Но 
тя не може да се отърси от видението и макар да 
не вярва в свръхестествени сили, е убедена, че не е 
било просто сън. 

След четири години и половина Дани се озовава 
лице в лице с мъжа от съня си, който е новият любим 
на най-добрата є приятелка. Тя е готова на всичко, за 
да попречи на странното видение да се сбъдне и да 
докаже, че сама определя бъдещето си. Впуска се в 
организирането на сватбата с Дейвид, която все са 
отлагали, но съдбата има други планове.

Лесни техники за създаване на красиви и реалистич-
ни рисунки с акварелни бои и цветни моливи

Тези практически наръчници започват с кратък 
преглед на необходимите инструменти и материали 
– като видовете четки, бои, моливи и хартия, за да за-
почнете да творите. След това са представени основ-
ните техники и детайлни насоки как да изобразявате 
растения, пейзажи, животни, интериори и дори хора. 
Интересните упражнения и лесните за следване инс-
трукции превръщат рисуването в приятно и забавно 
приключение дори за най-неуверените начинаещи! 

Лесни и ефективни стратегии за изграждане  
на полезни навици 

Красиво илюстрован сборник с популярни авторски 
истории и фолклорни приказки от цял свят

Художествена литература

ВСИЧКО ЗАПОЧНА
НА КОЛЕДА
Джени Хейл

Американска,
допечатка
стр. 280
цена 15,95 лв.
ISBN 978–954–26–1959–8

Детска литература

ИСТОРИИТЕ НА 
ШЕКСПИР ЗА ДЕЦА 
Саманта Нюмън 
(съставител),  
Хуа Лей (илюстрации) 

Английска, първо издание, 
твърда подвързия
стр. 128, цена 24,95 лв.
ISBN 978-954-26-2177-5

от 11.10

Художествена литература

КОЛЕДА  
КРАЙ КАМИНАТА
Джени Хейл

Американска,  
първо издание
стр. 272 
цена 16,95 лв.
ISBN 978-954-26-2192-8

Източна мъдрост

МАЛКА КНИГА 
НА ТИБЕТСКИТЕ 
РИТУАЛИ 
Джуди Цуай

Американска, 
първо издание
стр. 192
цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-2197-3

Художествена литература

СЛЕД ПЕТ ГОДИНИ
Ребека Сърл

Американска,  
първо издание
стр. 264
цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-2210-9

Хоби 

РИСУВАНЕ С 
АКВАРЕЛНИ БОИ
Кристин  
ван Льовен

Английска, 
първо издание
стр. 128
цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-2169-0

Хоби

РИСУВАНЕ С 
ЦВЕТНИ МОЛИВИ
Челси Уорд

Английска, 
първо издание
стр. 128
цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-2157-7

Коледа е, когато всички забравят за проблемите 
си и просто празнуват, че са заедно.

Холи обича да прекарва коледните празници в се-
мейната вила в Нашвил. Но тази Коледа ще е различ-
на... Джоузеф е наел вилата преди седмица, но не може 
да я освободи заради невиждана снежна буря. По всичко 
личи, че ще прекара празниците с Холи и баба є. Холи  
все пак решава да поддържа празничния дух, като пече 
коледни сладки и украсява вилата с гирлянди, лампички 
и свещи. Скоро тя е привлечена от Джоузеф, който е 
чаровен, различен и... обвързан. Ще открие ли Холи лю-
бовта, за която е мечтала?

Луксозен сборник с най-популярните и обичани 
пиеси на великия драматург, преразказани за деца

Пиесите на Уилям Шекспир се играят и четат по-
вече от 400 години. Те са оказали огромно влияние не 
само върху литературата и изкуството, но са форми-
рали в известна степен и света, в който живеем днес. 
Този красиво илюстрован сборник съдържа петнайсет 
от неговите вечни истории, адаптирани за малките 
читатели. Запознайте се с незабравими герои като 
влюбените Ромео и Жулиета, постоянно спорещата 
двойка в „Много шум за нищо“, невероятните шега-
джии в „Дванайсета нощ“.


