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Има такава любов. Тя съществува, защото в нея 
вярват! Подобно на Бог.

Светът се крепи на обичащите!
Ботев е поет и хъш – красив, ухажван, бунтовен. За 

такива и бъдещето се оказва тясно!
Венета не е млада, бедна е, разведена, с дете...
Той живее с нея 10 месеца, а тя с него – 43 години. 

До сетния си дъх!
Какво чудо скрепява тези два несъвместими свята 

в безсмъртно единство?
Истината е прозряла дъщеря им Иванка:
„Другите жени са искали баща ми заради живота 

с него. Само мама го е приела заедно с дебнещата го 
смърт”. 

Не любов, а балада. Българската балада на века!

Прегърна ме така силно, като че искаше да ме 
вмести в себе си.

Рязко ме откъсна от гърдите си, придърпа ме да зас
тана до него – двамата рамо до рамо – като пред съд 
или пред олтар... И запя високо и силно като в катедрала...

– Венчается рабиня Божия Евгения рабу Божему Ва
силу... венчается раб Божий Васил рабине Божей Евге
нии... во имя Отца и Сина, и Святого духа... Амин...

Там, на ръба между живота и смъртта... един миг, в 
който щях да остана заключена до края на живота си.

– Защо, Василе...
– За да сме заедно Горе, Евгения...
И пак. Притиснати, двамата с общ дъх, с общ пулс... 

невинни като токущо сътворени... Той прегръщаше 
живота, аз прегръщах смъртта.

Това е един майсторски написан роман, болезнено 
откровен, еротично и любовно провокативен. 
Роман за смисъла на живота, за надеждата, за 
свободата, за магичното в раждането и смъртта.

Йоана е най-добрият неонатолог в парижката болни-
ца „Некер”. Едно телефонно обаждане от София – точно 
на рождения ґ ден – преобръща нейния уреден и щастлив 
живот. Жената е покрусена от смъртта на своя пръв 
любим – неустоимия и безпощаден Найден.

Йоана приема командировка до Мадагаскар, където 
ще работи в болница. Там тя ще опита да възстанови 
миналото си, за да намери отговор на въпроса защо 
тази отдавна отминала любов продължава да я измъчва.

Увлекателна книга с амбициозен замисъл да се 
изложат фундаменталните закони на успеха.   
       Файненшъл Таймс

Какво означава „лунатизми”? Така Сафи Бахкал на-
рича налудничави проекти или идеи, които обикновено 
са отхвърляни и отричани, а авторите им са считани 
за безумци. Всъщност това са едни от най-важните 

Франсис Мейс ни разкрива непознатата Италия в 
един интригуващ разказ за пътешествията ґ из 
страната. 

Авторката ни представя една Италия, позната 
единствено на местните, която двамата със съпруга 
ґ са обикнали по време на кулинарните им пътешест-
вия из тринайсетте региона – от Фриули до Сицилия. 
По пътя те търсят културните и историческите 
сък ровища, които не могат да се открият между 
страниците на традиционните пътеводители.

Франсис Мейс ни повежда из очарователни улички, 
през глъчката на пазарите и магията на онези лежерни 
следобеди, в които просто се наслаждаваш на деня. 

Българска литература

БАЛАДАТА
Любовта на Ботев  
и Венета
Неда Антонова

Българска,
второ издание
стр. 304
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2101-0

Българска литература

ПЪРВИЯТ СЛЕД БОГА
Любовта и смъртта  
на Васил Левски
Неда Антонова

Българска, 
допечатка
стр. 320
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2068-6

Българска литература

ПРЕОБЪРНАТИ 
СЪЗВЕЗДИЯ
Деметра Дулева

Българска, 
първо издание
стр. 288
цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-2089-1

Мениджмънт

ЛУНАТИЗМИ 
Сафи Бахкал

Американска, 
първо издание
стр. 464
цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-1992-5

Пътешествия

ЩЕ СЕ ВИДИМ  
НА ПИАЦАТА
Франсис Мейс

Американска, 
първо издание
стр. 480
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2020-4

Българска литература

СТРАНСТВАЩИЯТ 
АЛБАТРОС
Деметра Дулева

Българска, допечатка
стр. 240, цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-1938-3

„Странстващият албатрос” печели през 2020 г. 
наградата „Перото” за най-добър дебют, втора 
награда на „Портал Култура” и е номиниран за 
роман на годината на Фонд „13 века”. 

Габриела слиза на гарата в Брюксел с малко багаж, 
китара и котка. Но храброто ґ пътуване едва сега за-
почва. Животът в крайните квaртали на София, Брюк-
сел и Париж е удивително еднакъв. Защото най-трудно 
е това, което тя търси: да бъде отново щастлива...

пробиви в науката, които стоят в основата на редица 
изобретения – като транзистора, реактивния двига-
тел и новите медикаменти за лечение на рак. Съдбата 
на цели империи е била предопределена от това дали се 
приемат и развиват новаторски идеи. Лунатизмите 
са запалили искрата на Индустриалната революция и 
последвалите социални промени, оформили съвремен-
ното общество. Днес оцеляването и развитието на 
компаниите повече от всякога зависи от това дали 
насърчават лунатизми.

И все пак възможно ли е да се поощряват всички 
необикновени идеи? Как да се превърнат тези пробиви 
в печеливши технологии, животоспасяващи лекарства 
или стратегии, преобразяващи цели индустрии? Как 
да се създаде среда, която да насърчава лунатизми? 
В книгата ще намерите изчерпателни отговори на 
тези въпроси, както и редица любопитни примери и 
факти, например какво е общото между сватбите, 
горските пожари и терористичните атаки.
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Бизнес литература

РУСКАТА ШКОЛА  
ПО ПРЕГОВОРИ
Игор Ризов

Руска, 
първо издание
стр. 344
цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-2062-4

Художествена литература

ИСКРИЦИ В МРАКА
Шарън Камерън

Американска, 
първо издание
стр. 400
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2065-5

Българска литература

МОМИЧЕТО, КОЕТО 
ПРЕДСКАЗВАШЕ 
МИНАЛОТО
Красимир Димовски

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

След дълго мълчание – едно невероятно завръщане
Може ли да се предскаже миналото и да си спомним 

бъдещето? Защо светът е все още толкова непод-
реден като в детска игра? И защо Бог не е това, за 
което го мислим? 

Отговорите може да са скрити в тези 13 вели-
колепни разказа, в които децата разказват съпрежи-
вения свят на възрастните. Разкази от деца за въз-
растни. 13 наситени с драматизъм истории, белязани 
от неповторимия стил, роден от детското въобра-
жение, характерен за прозата на Красимир Димовски. 
Това са разкази за любовта и омразата, за страстта 
към летене и страстта към унищожение, за женската 
красота като еротика, провокация и вдъхновение, за 
смъртта и безсмъртието.

12-те истории са разказани от момчета, а 13-ата 
– от момиче, което знае възрастта на Бог. 

 
Красимир Димовски е от моето поколение писате

ли. И мога да кажа, че той беше найдобрият. 
             Деян Енев

Духовна литература

КНИГАТА НА РУМИ
Мариам Мафи

Американска, 
допечатка, луксозна
стр. 272, цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1887-4 

Бизнес общуване 

ЗАОБИКОЛЕНИ  
ОТ ИДИОТИ
Томас Ериксон

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

Бестселър

ЧОВЕКЪТ В  
ТЪРСЕНЕ НА СМИСЪЛ
Виктор Франкъл

Австрийска, допечатка, луксозна
стр. 200, цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-2037-2

Духовна литература

ПЕТЪР ДЪНОВ: ЗА 
ЕНЕРГИИТЕ НА ПРИРОДАТА
Д-р Светла Балтова 

Българска, допечатка
стр. 240, цена 8,95 лв.
ISBN 978-954-26-2061-7

от 18.05

Непреходните послания на великия мистик  
на Изтока 

В този сборник са събрани 105 притчи от Руми, 
които представят същността на шестте книги на 

Как да разберем тези, които не разбирамеЛуксозно издание на едно от класическите  
произведения в психологията

Поколения читатели откриват вдъхновение и 
смелост в малката книжка на Виктор Франкъл, кой-
то описва живота си в нацистките концентрационни 
лагери и научените там уроци за духовно оцеляване. 
Дори и в най-ужасните обстоятелства, когато сме 
изгубили всичко, когато страдаме от глад и студ и 
сме подложени на нечовешко отношение, дори тога-
ва вътрешната сила на човека може да го издигне над 
външната му участ, твърди той. Защото на човека 
може да се отнеме всичко, освен едно: последната чо-
вешка свобода да избере своето отношение при вся-
какви обстоятелства, да избере свой собствен път. 

Как да преоткрием изгубената хармония  
с природата

Бизнес книга на 2016 г. в Русия
Игор Ризов е водещ руски експерт по преговори с 

над 20 години опит в областта на търговията и висо-
коуважаван лектор на корпоративни тренинги. В тази 
книга той обединява базовите теории с обширните 
си практически знания за водене на преговори с бизнес 
партньори и с държавни институции. В нея той опис-
ва специални техники за постигане на споразумения, 
вдъхновени от принципите на кремълската диплома-
тическа школа от началото на миналия век, станала 
известна с твърдия си подход. 

Този практически наръчник ще ви помогне:
• да усвоите най-важните умения при преговори;
• да прилагате основните стратегии за поемане и 

задържане на контрола в сложни ситуации;
• да придобиете навици, които ще ви позволяват да 

вземате адекватни решения.
Теоретичните основи, разнообразните примери и 

множеството практически упражнения превръщат 
тази книга в настолно четиво за всеки, който иска да 
овладее изкуството за водене на преговори.

Роман, базиран на истинската история за 
удивителна проява на героизъм по време на 
Втората световна война

1942 г., Пшемишъл, Полша
Стефания Подгорска е на шестнайсет и през пос-

ледните четири години е успяла да влезе в живота на 
семейство Диамант. Тя работи в магазина им за хра-
нителни стоки, живее в дома им. И се влюбва в сина 
им Изио, който я моли да се омъжи за него. Но трябва 

„Маснави”. Адаптирани от изтъкнатата преводачка 
от персийски – иранката Мариам Мафи, непреходни-
те послания на тези поучителни истории оживяват 
в проза, за да пленят ума и сърцето на съвременния 
читател. Един от най-великите поети и духовни мис-
лители в историята, Руми обяснява принципите на су-
физма посредством на пръв поглед обикновени случки 
от всекидневието. Историите, сред които „Ангелът 
на смъртта”, „Суфистът и неговата невярна съпру-
га”, „Моисей и пастирът”, носят автентичния дух на 
древния мистицизъм и внушават философски проник-
новения и трансцендентни ценности.

да пазят годежа си в тайна, защото Стефания е като-
личка, а Диамант са евреи.

Всичко обаче се променя, когато германската 
армия стига до Пшемишъл. Семейство Диамант са 
изселени в гетото, а Стефания остава в окупирания 
град да се грижи за сестричката си. 

Една нощ на вратата се чука. Макс, братът на 
Изио, е скочил от влака по пътя към концентрационен 
лагер. Стефания взема трудното решение да скрие 
Макс, а впоследствие и още дванайсет евреи. 

Скоро обаче се появяват есесовци и конфискуват 
къщата, в която настаняват две медицински сестри 
германки.

Стефания е изправена пред още един мъчителен 
избор. Да избяга или да остане.

Вълнуващият роман на Шарън Камерън разказва за 
добротата, неподправения ужас и невероятната вът
решна сила на тази млада жена – моята майка. Книгата 
надхвърли всичките ми очаквания. 

      Ед Бурзмински, син на Стефания Подгорска


