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Детска литература

ЖИВОТЪТ Е  
ПРЕКРАСЕН
Вероник Каплен  
и Микаел Дерюлийо 

Белгийска, първо издание
стр. 32, цена 9,95 лв.
ISBN 978-954-26-2054-9

Българска литература

ОТКЛОНЕНИЕ
Блага Димитрова

Българска, осмо издание
стр. 208, цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-1379-4

За начинаещи

НАРЪЧНИК ПО ОСНОВИ  
НА РИСУВАНЕТО
Барингтън Барбър

Английска, допечатка
стр. 208, цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1748-8
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Кулинария

ТЕФТЕРЪТ  
НА БАБА
Светлана Илиева,  
Илиан Илиев 

Българска, 
първо издание, луксозна
стр. 176
цена 24,95 лв.
ISBN 978-954-26-2075-4

Художествена литература

МОРЕ ОТ  
СПОМЕНИ
Фиона Валпи

Английска, 
първо издание
стр. 320
цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-2011-2

Рецепти за любими ястия от кухнята на баба 
Шеф Светлана Илиева, популярно и обичано лице от 

телевизионния екран, представя любимите си рецепти 
от тефтера на баба си – жената, запалила в нея любовта 
към кулинарията. Светлана приготвя с много обич реди-
ца типични за трапезата на много български семейства 
ястия: тестени изделия, постни и месни гозби, сладки и 
туршии. Тя споделя не просто рецепти, а привързаност-
та си към семейството и страстта си към храната. 

Красивите фотографии на Илиан Илиев допълват 
чудесно тази безценна колекция от рецепти и правят 
това издание незаменим помощник за всеки, който 
обича българската кухня.

Пленителна история за силата на паметта и лю-
бовта

Когато Кендра отива да посети Ела в старческия 
дом, тя не подозира колко малко знае за живота на 
баба си. Паметта на Ела отслабва и тя е решила да 
направи един последен подарък на внучка си – своите 
спомени. През 1938 г. Ела заминава за Франция. Там 
тя се запознава с очарователните Кристоф и Каро-
лин. Между Ела и Кристоф пламва любов. Тогава избух-
ва войната. Ела се завръща в Шотландия и се записва 
като доброволка във военновъздушните сили. Имен-
но там среща Ангъс, за когото се омъжва. Защото 
смята, че Кристоф е загинал.

от 30.03

Чудесна история за любовта и подкрепата в се-
мейството

Свито на топло в гнездо, под нежните грижи на 
мама и татко, Бухалчето все още не знае нищо за све-
та. Когато мама го окуражава да излезе от гнездото 
за пръв път, то открива, че навън го очакват много 
изненади и приключения. Бухалчето опознава красота-
та на природата, намира приятели и се учи да лети. То 
знае, че ще се справи, защото мама и татко винаги 
са до него! 

Драматична развръзка на „Героичната арка”, в 
която съдбата на Макао и тайната любов на гу-
бернатора са поставени на карта.

Тихоокеанската война между Япония и съюзнически-
те сили достига критичен етап, като Макао се оказва 
в крайно неизгодна позиция. За губернатор Тейшейра е 
все по-трудно да защити неутралитета на португал-
ската колония, притиснат от заплахите на японците 
и опасността да бъде заподозрян за техен съюзник. 
Проблемите с доставките на храна продължават, Им-
ператорската армия засилва захвата си, а скоро Ма-
као става обект на бомбардировки. Губернаторът и 
директорът на Службата по финансово-икономически 
въпроси трябва да обмислят внимателно всяко свое 
действие и всеки дипломатически ход, за да гаранти-
рат сигурността на колонията.

В тези страшни времена на война и глад Артур Тей-
шейра намира утеха в споделената любов на Лиен Хуа 
– красивата китайска наложница на полковник Сава. 
Двамата започват връзка, съзнавайки, че ако японе-
цът разбере, последствията ще са фатални не само 
за тях, но и за Макао. В малката колония обаче почти 
нищо не може да остане тайна дълго време.

Продължението на „Островът”
Ветроходната лодка БЪРБОЛЕТА плава из Йоний-

ско море. На борда ґ са четири момчета, едно рижаво 
куче и един странен капитан. Неочаквано събитие я 
принуждава да хвърли котва край пуст албански бряг. 
В тъмната нощ приближава рибарска гемия без от-
личителни знаци. И с явно враждебен екипаж. Никой не 
предполага какво ще се случи, когато сред опасните 
мъже, уплашените момчета и настръхналото куче се 
появи момиче с очи като зелени гейзери. 

Дали на борда няма да се качи някой, чието име 
всички знаят, но се страхуват да произнесат?

Исторически роман

ЛЮБОВНИЦАТА  
НА ГУБЕРНАТОРА
Жозе Родригеш  
душ Сантуш

Португалска, 
първо издание
стр. 328
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2067-9 

Българска литература

СКИТНИКЪТ И 
СИНОВЕТЕ
Александър Секулов

Българска, 
второ преработено 
издание
стр. 256
цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-2059-4

Да обичаш, защото обичаш...
„Отклонение” е сред най-обичаните романи на 

незабравимата Блага Димитрова. Тя успява да ни 
разкрие любовта във всичките ґ форми и измерения, 
независимо от това дали ни носи радост, тъга или 
разочарование. Роман за невъзможността влюбени-
те да се завърнат в миналото и да изживеят любов-
та си.
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Нов роман от кралицата на романтичния съспенс
Дрекс има само една цел. Да залови негодника, убил 

майка му. От трийсет години измамникът променя 
външността и самоличността си. Оплита в мрежите 
си богати жени, присвоява парите им и изчезва, без да 
оставя следи. Изчезват и жертвите му. Осем жени, в 
живота на които наскоро се е появил нов мъж. 

Когато успява да стигне до него, Дрекс знае, че за 
да го залови, трябва да е внимателен и много изобре-
тателен. Но първо трябва да разбере дали младата и 
привлекателна Талия Шафър е следващата жертва на 
измамника, или е негов съучастник.

От автора на бестселъра „Яжте мръсно”
Колагенът е най-разпространеният протеин в чо-

вешкото тяло и е от критично значение за състоя-
нието на костите и ставите, възстановяването на 
тъканите, оптималното функциониране на имунната 
система и червата. С възрастта обаче синтезът на 
колаген в организма рязко намалява и недостигът му 
става все по-осезаем. 

Като се опира на последни научни изследвания, в 
тази книга Джош Акс разкрива благотворния ефект 
от приема на колаген и разглежда необходимите пред-
поставки за максималното му усвояване.

Художествена литература

ИГРА НА КОТКА  
И МИШКА
Сандра Браун

Американска, 
първо издание
стр. 448
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2016-7

Здравна литература

ЧУДОТО  
КОЛАГЕН
Джош Акс

Американска, 
първо издание
стр. 304
цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-2051-8

Художествена литература

МЪГЛИВОТО  
ЕЗЕРО
Джейн Ан Кренц

Американска, 
първо издание
стр. 288
цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-2074-7

Бестселър

КОЛИБАТА
Уилям Пол Йънг

Американска, 
трето издание
стр. 320
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2091-4 

Любов, мистерия и интрига в най-новия роман на 
авторката

Преди няколко десетилетия в градчето Фог Лейк се 
случва инцидент – експлозия, при която се отделят 
опасни газове. Когато жителите се събуждат, откри-
ват, че нещата са се променили. Те са се променили. 
Някои имат видения. Други чуват гласове. Но никой не 
подозира, че тези последици ще бъдат наследени от 
бъдещите поколения...

Каталина и Оливия са приятелки и имат разслед-
ваща кантора в Сиатъл. Те използват „другото си 
зрение”, за да разрешават случаите. Когато Оливия 
изчезва, Каталина започва издирване. Никой не прие-
ма изчезването сериозно, освен Слейтър Арганбрайт. 
Той се появява в офиса ґ с предупреждение и аура, коя-
то привлича Каталина, но и на която не може да се 
довери. Двамата узнават, че убиец е по следите на 
единствените свидетели на престъпление, извърше-
но в пещерите на Фог Лейк преди петнайсет години. 
Свидетелки са Каталина и Оливия. И някой иска те да 
изчезнат.

Къде е Бог в един свят, изпълнен с толкова болка?
Шестгодишната дъщеря на Макензи Алън е отвле-

чена. Всички улики сочат, че е била жестоко убита в 
запустяла колиба в планината. Четири години по-късно 
съкрушеният ґ баща получава странна бележка, която, по 
всичко изглежда, е от... Бог. Той го кани на среща в съща-
та колиба. Макензи има лични сметки за уреждане с Бог. 
Ето защо приема предизвикателството. Онова, което 
ще преживее там, ще промени живота му завинаги.

Бестселър

РАЗГОВОРИ  
С БОГА
Нийл Доналд Уолш

Американска, допечатка, луксозна
стр. 648, цена 24,95 лв.
ISBN 978-954-26-1107-3

Бизнес литература

ЧЕТВЪРТАТА ИНДУСТРИАЛНА 
РЕВОЛЮЦИЯ
Клаус Шваб

Швейцарска, допечатка
стр. 240, цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-1630-6

Клуб Класика

ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Джейн Остин

Английска, 
допечатка, луксозна
стр. 240, цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1787-7

от 23.03

от 16.03

Тази книга засяга всички въпроси, които някога 
сме си задавали. За живота и любовта, прошката 
и изкуплението, пътя към Бога и пътя към ада...

Книгата на основателя и председател на Светов-
ния икономически форум е задълбочен и проницате-
лен анализ за бъдещето на световната икономика.

Луксозно издание на последния и най-зрял роман на 
Джейн Остин

Когато една догма падне, се ражда нов свят.
В деня, когато Арис навършва осемнайсет, полу-

чава много странно писмо. То пристига при нея от 
Атина с инструкции да бъде прочетено незабавно. 
Написано при изключителни обстоятелства, в него 
обичната ґ леля я връща към спомените от послед-
ното пътуване, което са предприели заедно през 
Южна Европа. С писмото тя поверява на Арис хиля-
долетна тайна. 

Време е за „сбогом”...
Главният герой емигрира преди 40 години в Амери-

ка. Донко, избрал някога свободата, най-после се връ-
ща в родния си град. И започва да търси живите си 
приятели. Намира някои от тях и е щастлив. 

Носталгията към миналото до един момент ги 
обединява, но скоро се оказва, че са се променили не-
обратимо. Променил се е и градът, променил се е може 
би и светът.

Художествена литература

ПОСЛАНИЕТО  
НА ПАНДОРА
Хавиер Сиера

Испанска, 
първо издание
стр. 184
цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-2070-9

Българска литература

СБОГОМ, АМЕРИКА, 
СБОГОМ, ПЛОВДИВ
Евгений Тодоров

Българска, 
първо издание
стр. 192
цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-2069-3


