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Мъдра книга, мъдра и ефирна
Животът на всеки от нас се побира в десетина 

изречения. Има дни, дори години, минали, без да ни ос-
тавят спомен. Като че друг ги е живял вместо нас.

Човек невинаги знае, че е жив.
И идва ден, когато – за да се увери! – той си брои 

белезите: външни – от нанесените му рани, вътреш-
ни – от раните, които той е нанасял.

Тази книга е такава: сборник белези от съществу-
ването. Тук са подбрани дори синините, с които идни-
те битки ще ме отличат.

	 	 	 							Авторката

Въздействащи истории и послания от сеанси по 
регресивна хипнотерапия

Книгата представя мъдри съвети и прозрения, 
които клиентите на терапевтите от институт 
„Майкъл Нютън” споделят, за да помогнат на други 
хора в трудни житейски ситуации. Независимо дали 
става въпрос за здравословни или междуличностни 
проблеми, всяка трудност предоставя възможност за 
духовно израстване. Такова разбиране за болестите и 
проблемите променя изцяло светогледа и прави живо-
та ни на земята по-пълноценен и по-щастлив.

Коледа е време за семейството. Или пък не?
Али Ричфийлд обича Коледа. Затова е на седмото 

небе, когато започва работа като управител на ста-
рото имение Ашфорд. А това включва и организира-
нето на коледното тържество на семейство Марли. 
С бюджет, по-голям от всичките ґ спестявания, и 
цял отряд от персонала по поддръжката, това не би 
трябвало да е особено трудно… 

Срещайки се обаче с членовете на семейството, 
Али започва да се пита дали ще се справи със задача-
та. Но тя е решена на всичко, за да събере семейство-
то и те да прекарат една незабравима Коледа. Дори да 
ґ е нужно малко вълшебство. 

Красиво издание на една от най-вълнуващите 
любовни истории в световната класика

Ана, изглежда, има всичко: красива е, богата, омъ-
жена е за влиятелен политик и обожава сина си. Но тя 
усеща, че животът ґ е пуст – до момента, в който 
среща граф Вронски. В отчаян опит да открие смисъла 
в живота си, тя се противопоставя на традициите. И 
напуска съпруга и сина си, за да живее със своя любим. 

Заклеймена и изолирана, Ана все по-често се подда-
ва на пристъпите си на ревност към Вронски. А това 
го отчуждава. 

Въпреки силната им любов, връзката между Ана и 
Вронски е обречена.

Българска	литература

ПЕПЕЛ ОТ МИСЛЕЩА 
ТРЪСТИКА
Неда Антонова

Българска, второ 
преработено и допълнено 
издание, луксозна
стр. 160, цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-2133-1

Художествена	литература

У ДОМА ЗА КОЛЕДА
Джени Хейл

Американска, 
първо издание
стр. 304
цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-2125-6

Клуб	Класика

АНА КАРЕНИНА
Лев Толстой

Руска, 
допечатка, луксозна
стр. 832
цена 24,95 лв.
ISBN 978-954-26-1952-9

Българска	литература

ГЛУХАРЧЕТО
Блага Димитрова

Българска, 
допечатка
стр. 240, цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-1546-0

Българска	литература

МОМИЧЕТО, КОЕТО 
ПРЕДСКАЗВАШЕ МИНАЛОТО
Красимир Димовски

Българска, допечатка
стр. 152, цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-2102-7

За	децата

КОЛЕДНА МАГИЯ

Българска, 
допечатка, луксозна
стр. 72, цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-1635-1

Завладяваща и тайнствена книга, изпълнена с 
древни вярвания, легенди и любовни заклинания.

Анастасия се самоубива малко след като завършва 
училище. Най-добрата ґ приятелка – Вангелия, се нае-
ма със задачата да открие истината за смъртта ґ. 
След поредица от странни събития тя се натъква на 
дневника ґ. Вангелия започва все повече да се добли-
жава до образа на мъртвата. Тя дотолкова се слива с 
чувствата и възприятията ґ, че започва да вярва, че 
Анастасия се е вселила в нея.

Духовна	литература

МЪДРОСТТА  
НА ДУШИТЕ
Институт  
„Майкъл Нютън”

Американска, 
допечатка
стр. 320, цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2057-0

В това красиво илюстровано издание са събрани 
прекрасни коледни стихотворения и разкази от големи 
български писатели и поети. Умели разказвачи като 
Иван Вазов и Асен Разцветников разкриват на децата 
коледните традиции и обичаи, а от веселите истории 
на Ангел Каралийчев блика празничен дух и настроение. 
Коледната магия ще завладее всеки български дом с 
обичаните от поколения деца стихотворения на Елиса-
вета Багряна, Дора Габе, Гео Милев и Димитър Спасов. 

от 23.11

След дълго мълчание – едно невероятно завръщане

Може ли да се предскаже миналото и да си спомним 
бъдещето? Защо светът е все още толкова неподре-
ден като в детска игра? 

Отговорите може да са скрити в тези 13 велико-
лепни разказа, в които децата разказват съпреживе-
ния свят на възрастните. 12-те истории са разказани 
от момчета, а 13-ата – от момиче, което знае въз-
растта на Бог.

Красимир	Димовски	е	от	моето	поколение	писате-
ли.	И	мога	да	кажа,	че	той	беше	най-добрият.

   Деян Енев

https://www.book.store.bg/c/p-l/c-276/koledni-knizhki.html
https://www.book.store.bg/c/p-l/c-705/detski-stihcheta-i-gatanki.html
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Самопомощ

ТЪНКОТО 
ИЗКУСТВО НА 
СЪБЛАЗНЯВАНЕТО 
Марк Mенсън

Американска, 
първо издание
стр. 336, цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-2122-5

Алтернативно	лечение

ЗДРАВЕ, СИЛА И ЖИВОТ 
Петър Дънов

Българска, 
допечатка, твърда подвързия
стр. 400, цена 21,95 лв.
ISBN 978-954-26-1278-0

Клуб	Класика

БРУЛЕНИ ХЪЛМОВЕ
Емили Бронте

Английска, 
допечатка, луксозна
стр. 320, цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-2044-0

Психология

ПОТОК 
Михай Чиксентмихай

Американска, 
допечатка
стр. 384, цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-1561-3

За	децата

БЪЛГАРСКИ  
НАРОДНИ ПРИКАЗКИ

Българска, 
допечатка, луксозна
стр. 104, цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-1634-4

Какво определя здравето и къде се крие коренът 
на болестта? 

Големият духовен учител Петър Дънов полага ос-
новите на холистичната медицина в България и дава 
ключовите концепции за човека като триединство на 
дух, душа и тяло. Учителя предлага множество мето-
ди и средства за лечение, които ще намерите в нас-
тоящото издание.

Светът е връхлетян от Апокалипсиса
Годината е 2020. Времето е разделно и всеки тряб-

ва да избере своя път. Писателят Недялко Славов е 
в стихията си. Блестящият стилист и дълбок хума-

Отмъщението ще застигне идното поколение,  
за да измие болката от една несбъдната любов.

Като дете Хийтклиф намира подслон в богато име-
ние. Господарят го отглежда редом с другите си деца. 
След смъртта му за Хийтклиф настъпват тежки дни, 
но близостта им с Катрин прераства във всепомита-
ща любов. Поредица от избори обаче ще донесат също 
толкова силна омраза.

Една от най-важните книги в сферата на 
съвременната психология

Книгата обобщава десетилетия изследвания върху 
положителните страни на човешкия опит – радост-
та, съзидателността, процеса на пълно потапяне в 
живота, което авторът нарича поток. 

В луксозното томче са включени най-популярните 
и обичани приказки от българския фолклор, с които 
са израснали поколения деца. 

От автора на световните бестселъри „Тънкото 
изкуство да не ти пука” и „Всичко е прецакано” 
практически наръчник за запознанства и срещи 
специално за мъже!

В тази книга Марк Менсън представя нов тип 
стратегия за успешно флиртуване и интимни от-
ношения, като призовава: Не се прави на готин 
мъж, стани готин мъж! Според него, вместо да 
използват глупави трикове и евтини номера, мъже-
те трябва да залагат на личностното си развитие и 
честността. Съветите му се базират както на личен 
опит, така и на психологически проучвания, като фоку-
сът е върху емоционалния аспект на съблазняването. 
Авторът не обещава да разгадае мистерията какво 
искат жените, но гарантира, че благодарение на съ-
ветите в книгата мъжете ще подобрят значително 
отношенията си с нежния пол.

Екология	

ЖИВОТ НА  
НАШАТА ПЛАНЕТА 
Дейвид Атънбъро

Английска, 
първо издание,  
твърда подвързия
стр. 368 + цв. приложение
цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-2120-1

Приветстваме ви на „Валери Лейн” –  
най-романтичната улица в света!

Много неща са се случили на „Валери Лейн” през 
последните три години. Нови любови са разцъфтели, 
токсични връзки са се разпаднали. Детски крачета 
вече припкат по паважа на любимата уличка в Оксфорд. 
Есента приближава бавно и уханието ґ вече се носи 
във въздуха заедно с обещанието за уютни следобе-
ди с чаша чай, любима книга и топло одеяло, ароматни 
свещи, а защо не и някое шоколадово лакомство. 

Промени са настъпили в живота на всички 
собственици на магазинчета, но едно си остава съ-
щото – топлото приятелство, което ги свързва. И 
желанието да помогнат на всеки в нужда.

Но тогава се случва нещо неочаквано и Лори, Кийра, 
Руби, Сюзън и Орхид трябва да са по-сплотени от вся-
кога, за да изпълнят желанието на скъп приятел.

от 16.11
от 09.11

Валери	Лейн

МАЛКАТА УЛИЧКА 
НА ГОЛЕМИТЕ 
СЪРЦА
Мануела Инуса

Немска, 
първо издание
стр. 240, цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-2123-2

Българска	литература

2020
Недялко Славов

Българска, 
първо издание
стр. 192
цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-2139-3

нист е верен на себе си – романът е побит като сло-
весен знак в центъра на събитията, които бележат 
духа на времето.

„2020”	 е	 роман	 за	 абсурдите	 в	 съвременния	 пан-
демичен	 свят.	 Затворени	 домове,	 градове,	 държави...	
Защитени	и	незащитени	зони.		Страхът	и	сянката	на	
смъртта	витаят	в	ежедневието.	Светът	е	станал	ог-
ромен	концентрационен	лагер,	в	който	човечеството	
води	битка	за	собственото	си	оцеляване.	На	този	фон	
героите	от	романа	на	Недялко	Славов	преследват	меч-
тите	си	и	търсят	спасение	не	само	за	себе	си.

„2020”	 е	 антиутопичен	 роман,	 в	 който	 страхови-
тaта	реалност	е	изместила	утопията.	

   Стойо Вартоломеев

Сър Дейвид Атънбъро прави равносметка на 
промените в околната среда и споделя надеждата 
и визията си за по-устойчиво бъдеще.

„Когато заснемах първите си филми, мислех, че се 
намирам сред дивата природа и бродя из девствени 
земи, но това е било илюзия. Трагедията на нашето 
време се е случвала около нас почти незабележимо с 
всеки изминал ден – прогресивният упадък на биоло-
гичното разнообразие на нашата планета и загубата 
на дива природа. Свидетел съм на този упадък и в тази 
книга споделям разказа си от първо лице за това какво 
се случи и моята визия за бъдещето. Това е историята 
на най-голямата ни грешка и как стигнахме дотук.

Имаме последна възможност да построим стаби-
лен дом за себе си и да възстановим богатия и прек-
расен свят, който сме наследили от предците си. 
Всичко, от което се нуждаем, е воля.”


