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Български ритуали, вярвания, приказки и игри  
за децата ни 

Българските фолклорни традиции в отглеждане-
то на децата ни учат как да възпитаме добър човек, 
как да му дадем най-важните понятия и морални цен-
ности, да му вдъхнем любов и нежност чрез песен, да 
играем и да бъдем до него в най-важните години от 
израстването му. Книгата съдържа част от това 
първо, най-важно училище за децата на българина. 
Дава възможност да им покажем един богат, прика-
зен и красив свят. Броенки, залъгалки, наричания, игри. 
Прекрасни образци, чрез които децата се учат най-
добре, развиват се като личности и творци.

Как да направим дома си щастливо място

В новата си книга Майк Викинг обяснява как дизай-
нът на домовете влияе на качеството на живот и как 
благодарение на хюга можем да създадем възможно 
най-добрата среда за нашето здраве и благополучие. 
Като се позовава на последните проучвания на Инсти-
тута на щастието в Копенхаген, авторът дава идеи 
за малки промени, с които да постигнем впечатлява-
щи резултати: как стаята да изглежда по-просторна, 
защо да събираме гостите си около кръгла маса и как 
да използваме правилно осветлението.

История, вълшебна и романтична като разходка  
в снега

Сесилия се грижи за своята ферма за ванилия и не 
само произвежда подправката, но и приготвя вкусни 
изкушения с нея. И е така отдадена на своята страст, 
че не ѝ остава време за любов. Скоро обаче това ще се 
промени, защото от телевизията искат да излъчат 
репортаж за фермата. А той предизвиква интереса не 
само на потенциални клиенти. 

Ричард Банкс притежава хотел на езерото Тахо. Той 
е запленен от думите на младата жена и иска на всяка 
цена да се запознае с нея. В заснежения курорт Сесилия 
я очаква най-голямото чудо в живота ѝ.

Ефективен модел за личностна трансформация  
Настоящият наръчник за психологическа и духовна 

промяна се основава на мъдростта на енеаграмата – 
изключително точна древна система, която описва 9 
личностни типа и служи като рамка за разбиране на чо-
вешкото его и планиране на процеса на израстване. Този 
модел има за цел да ви помогне да опознаете по-добре 
себе си и околните. В книгата ще откриете: отделни 
глави, посветени на всеки от типовете; практически 
напътствия как да използвате информацията, за да 
извлечете максимална полза от нея; задълбочен анализ 
на връзките на вашия личностен тип със съседните и 
противоположните типове.

Серия „Калифорнийски мечти“

ЗИМНА  
ВАНИЛИЯ
Мануела Инуса

Немска, 
първо издание
стр. 400
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2206-2

Личностно израстване

ЕНЕАГРАМАТА
Беатрис Честнът  
и Уранио Паес

Американска, 
първо издание
стр. 352
цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-2193-5

Бестселър

ЛЕЧИТЕЛЯТ МЕДИУМ
Антъни Уилям

Американска, второ издание
стр. 592, цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-2178-2

Български традиции

ДЕТЕТО –  
ПО-ГОЛЯМО  
И ОТ ЦАРЯ
Лилия Старева
Българска, 
първо издание
стр. 272
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2172-0

Лайфстайл

МОЯТ ХЮГА ДОМ 
Майк Викинг

Английска, 
първо издание,  
твърда подвързия
стр. 272
цена 24,95 лв.
ISBN 978-954-26-2216-1

Преработено и допълнено издание 
След световния успех на поредицата „Лечителят 

медиум“ авторът преработва първата книга. Наред с 
вече познатите фундаментални принципи на лечение-
то на хронични болести, той излага нова информация, 
специално съобразена с нуждите на нашето време: ис-
тината за връзката между COVID и хроничните болес-
ти, допълнения към списъците с хранителни добавки  
и нови техники за емоционална подкрепа и изцеление.

Бестселър

ДЕЙСТВАЙ КАТО ЖЕНА,  
МИСЛИ КАТО МЪЖ 
Стив Харви

Американска, допечатка
стр. 248, цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-1407-4 

Бестселър

СПОМЕНИ  
ОТ ОТВЪДНОТО 
Майкъл Нютън

Американска, допечатка
стр. 408, цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2090-7

В любовта и на война всичко е позволено
Според автора на тази книга проблемът се корени 

във факта, че жените търсят съвет относно личния 
си живот от други жени, а само мъжете знаят какво 
може да привлече и задържи един мъж. По същността 
си тази книга представлява един вид стратегическо 
ръководство: ако познаваш тактиката на противника 
си, много по-лесно е да спечелиш играта. А както зна-
ем, в любовта и на война всичко е позволено.

Забавна, откровена и винаги правдива, „Действай 
като жена, мисли като мъж“ е книга, която всяка жена 
трябва да прочете, за да проумее какво наистина мис-
лят мъжете за любовта и брака.

Ако можехте да узнаете каква е истинската мисия 
на душата ви, щеше ли това да промени живота ви?

Д-р Майкъл Нютън, автор на бестселърите „Път-
ят на душите“ и „Следите на душите“, се завръща с 
поредица лични истории, които разкриват дълбокото 
въздействие на духовната регресия върху живота на 
хората. В книгата са описани различни случаи, в които 
пациентите имат възможност да преживеят отново 
ключови минали животи, да видят себе си като без-
смъртни души, да се върнат у дома – в света, който 
обитават между преражданията си. Там те се срещат 
със своите духовни водачи и мъдри наставници и об-
щуват активно със сродните си души.
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Клуб Класика

ВРЕМЕ ДА СЕ ЖИВЕЕ  
И ВРЕМЕ ДА СЕ МРЕ
Ерих Мария Ремарк

Немска, допечатка, луксозна
стр. 368, цена 24,95 лв.
ISBN 978-954-26-1786-0

За децата

44 ПРИКАЗКИ  
ЗА ХИТЪР ПЕТЪР
Сава Попов

Българска, допечатка
стр. 72, цена 6,95 лв.
ISBN 978-954-26-0281-1

Приложна психология

ЗАОБИКОЛЕНИ  
ОТ ИДИОТИ
Томас Ериксон

Шведска, допечатка
стр. 304, цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1984-0

Владимир Зарев вкарва в синергия съвременност  
и Средновековие, плете плътна мрежа от истории, 
многоизмерност, разгърната вещо – със знание  
и майсторлък. 
   Проф. Георги Каприев

Романът „Объркани в свободата“ се състои от 
два сюжетни и мисловни потока. Едната сюжетна ли-
ния се развива в съвременността и разказва за наси-
лието и несвободата, предизвикани от пандемията, 
която ни отне различието и ни потопи в нереалното 
виртуално съществуване. Втората сюжетна линия 
ни пренася в Средновековието и времето на исихаз-
ма  – едно удивително духовно учение в търсене на 
единение с Бог.

Привидно тези две сюжетни линии изглеждат не-
съвместими. Това, което ги обединява в романа, е 
проблемът за свободата, за величието на човешката 
свобода, която до голяма степен осмисля живота ни.

Изящно илюстрована книжка с прекрасно послание
Калинката Сюзет е направила хубав подарък за 

мама, но силен повей на вятъра го съсипва. Горските 
животинки є дават предложения с какво да го замени. 
Накрая на Сюзет є хрумва чудесна идея, защото най-ху-
бавият подарък е този, който си направил от сърце.

Понякога границата между любовта и омразата  
е прекалено тънка, а времето не е на страната  
на лейтенант Ив Далас

Лейтенант Ив Далас е свикнала да се намира под 
светлината на прожекторите. Публичните случаи, 
които разследва, и бракът є с милиардера Рурк вина-
ги са привличали медийното внимание и са пораждали 
клюки. Сега обаче тя се превръща в обект на желание, 
което граничи с мания. 

С партньорката є Пийбоди са извикани на поред-
ното местопрестъпление в Ню Йорк. Жертвата е 
известната адвокатка Лианор Бастуик, с която Ив е 
влизала в множество ожесточени спорове. Убиецът е 
оставил лично послание до лейтенант Далас, изписано 
с кръвта на Лианор. Той вярва, че между тях същест-
вува специална връзка и не би се поколебал да убива 
заради нея.

Ив е принудена да се впусне в опасна психологическа 
игра, чийто залог са човешки животи. В началото на 
нейните врагове, след това на най-близките є прия-
тели, а накрая и нейният собствен.

Лесни и бързи рецепти в един съд
„Готвенето означава различни неща за различните 

хора. То е прекрасно занимание, но когато е ежеднев-
но задължение, удобството неизменно идва на първо 
място. Ето защо книгата Едно цели да направи живо-
та ви по-лесен, когато искате да сложите на масата 
хубава храна без никакви компромиси във вкуса, и да 
ви помогне да планирате седмичното си пазаруване, 
така че да приготвяте бързи и невероятно вкусни яс-
тия по всяко време на годината, в работни и почивни 
дни, без напрежение.“

   Джейми Оливър 

Красиво луксозно издание на един от знаковите 
антивоенни романи

Как да разберем тези, които не разбираме

Холистична медицина

ДРЕВНИТЕ ЛЕКОВЕ
Джош Акс

Американска, 
първо издание
стр. 496
цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-2198-0

Майстори на приказката

ПРИКАЗКИ
Братя Грим
Немска, допечатка, луксозна
стр. 80, цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-1145-5

FAIRY TALES
Brothers Grimm
на английски език
стр. 80, цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1704-4

от 08.11

Българска литература

ОБЪРКАНИ  
В СВОБОДАТА
Владимир Зарев

Българска, 
първо издание
стр. 312
цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-2222-2

Детска литература

ПОДАРЪК  
ЗА МАМА
Кантен Гребан

Белгийска, 
първо издание
стр. 32
цена 9,95 лв.
ISBN 978-954-26-2204-8

Серия „В смъртта“

ОБСЕБЕНИ  
В СМЪРТТА
Нора Робъртс

Американска, 
първо издание
стр. 416
цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-2176-8

Кулинария

ЕДНО
Джейми Оливър

Английска, 
първо издание,  
твърда подвързия
стр. 312
цена 39,95 лв.
ISBN 978-954-26-2207-9

Пълен наръчник за лечение с природни средства
Векове наред лечителите използвали природни 

средства, за да отстранят първопричините за болес-
тите и да възстановят баланса в организма. Този 
холистичен подход е напълно пренебрегнат от съвре-
менната медицина, която цели потискане на симпто-
мите с фармацевтични продукти.

Ревностен поддръжник на древната философия за 
диагностика и лечение, д-р Акс отсява есенцията на 
многовековния опит на Аюрведа, китайската и близко-
източната медицина, за да направи това знание широко 
достъпно. В книгата той разглежда подробно древния 
лечебен арсенал от храни, билки и подправки, етерични 
масла, промени в начина на живот, духовни практики и 
терапевтични движения. За всеки, който търси алтер-
нативно решение на здравословните си проблеми, са 
предложени протоколи с храни, билки, практики и ете-
рични масла за над 70 често срещани заболявания.

В продължение на десетилетия Вилхелм и Якоб Грим 
събират и преразказват немски народни приказки. Те 
въвеждат малките читатели в един чуден свят, в 
който доброто винаги побеждава злото. В тази лук-
созна книга са събрани дванадесет от най-хубавите 
им приказки.


