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Роман за въображаемото и реалното, за прия-
телството и за любовта, която прави живота 
по-красив

Елза, Маги, Светла и Александър са съученици и 
приятели. Двайсет години по-късно трите момичета 
все още са близки. Александър се е реализирал успешно 
в чужбина. И на четиримата обаче нещо не им дости-
га, за да са щастливи. Александър случайно разбира, че 
покойният му баща си е писал с Елза, като се е пред-
ставял за него. И последната му молба към Александър 
е да предаде на младата жена един плик.

Един забравен ръкопис може да спаси света от 
хилядолетна омраза

Папата е покосен от инфаркт, но Габриел Алон мис-
ли, че старият му приятел е убит. Писмо, адресирано до 
Габ риел, е изчезнало заедно с книга, имаща силата да сло-
жи край на хилядолетна убийствена омраза. Шефът на 
израелското разузнаване се впуска в разследване, което 
ще го доведе до Ордена на света Елена – организация, 
готова на всичко, за да сложи свой човек начело на Като-
лическата църква.

Една бляскава и забавна история за аристократи, 
шпиони и неочаквания сблъсък с любовта

1956 г., Брюксел.
Пиер Пиерло си спомня за славните години в бор-

бата на Съпротивата. А днес стои на пост под едно 
хилаво дръвче пред кабинета на премиера на Белгия. 
Сега неговото задължение е да пази първия министър 
от опасности в мирно време.

Но на хоризонта се задава буря. И в сърцето на 
Пиерло избуява надежда, че пак ще настъпят вълнува-
щи дни. Защото монархията е разтърсена от неби-
вал скандал. Говори се, че крал Бодуен и мащехата му 
имат връзка и се канят да заминат заедно на почивка 
в Ница.

Пиерло е изпратен да шпионира кралската двойка. 
Но изкушенията на Лазурния бряг са по-силни и от вра-
га по време на война. А когато пътя му пресича една 
изискана аристократка, Пиер ще забрави и мисия, и 
родина, че и собственото си име. Защото Гудула е кол-
кото красива, толкова и предизвикателна. И има своя 
мисия на Лазурния бряг.

Съвети на Учителя за разбирателство и хармония 
в отношенията

Прилагайте Любовта, за да живеете добре, казва 
Учителя Петър Дънов. Това послание е особено зна-
чимо в днешното „време на криза”: икономическа, ре-
лигиозна, социална, екологична, но най-вече – духовна. 
Кризата в моралните ценности е следствие на това, 
че добрите пориви на сърцето, човеколюбието и чест-
ността са изместени от стремежа към материално 
благополучие. Ето защо напътствията на Учителя са 
ни така нужни, за да подобрим отношенията си.

„Правата и положителна мисъл е път за 
постигане на всички блага в живота.” Петър 
Дънов

Според Петър Дънов с мисълта си ние привличаме 
добра или лоша съдба: това, което желаем, ще дойде; 
онова, от което се страхуваме, също ще дойде. И в 
двата случая интензивната ни мисъл действа като 
магнит и притегля подобни на нея сили. Защото та-
къв е основният закон: мислите, които изпращаме 
навън, се връщат след време към нас като бумеранг.

Научнопопулярна литература

ЕНИГМАТА 
СБОРЯНОВО
Драгомир Богомилов

Българска, 
първо издание
стр. 160
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2099-0

Българска литература

С ОБИЧ,  
АЛЕКСАНДЪР
Катя Караиванова

Българска, 
първо издание
стр. 192
цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-2100-3

Художествена литература

ОРДЕНЪТ
Даниъл Силва

Американска, 
първо издание
стр. 384
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2080-8

Художествена литература

ЛАЗУРНИЯТ БРЯГ
Мамен Санчес

Испанска, 
първо издание
стр. 272
цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-2079-2

Духовна литература

ПЕТЪР ДЪНОВ:  
ЗА ОТНОШЕНИЯТА 
МЕЖДУ ХОРАТА
Д-р Светла Балтова 

Българска, 
второ издание
стр. 256
цена 8,95 лв.
ISBN 978-954-26-2077-8

Духовна литература

ПЕТЪР ДЪНОВ: 
ЗА СИЛАТА НА 
МИСЪЛТА
Д-р Светла Балтова 

Българска, 
второ издание
стр. 256
цена 8,95 лв.
ISBN 978-954-26-2078-5

Българска литература

МОРСКИ ЗАПИСИ
Антон Георгиев

Българска, допечатка
стр. 128, цена 11,95 лв.
ISBN 978-954-26-1936-9

от 29.06

Увлекателна и изчерпателна книга за Историко-
археологическия резерват „Сборяново”

Преди повече от 2000 години територията на 
днешния резерват Сборяново е била център на мистич-
ните ритуали на гетите. Древният тракийски народ е 
издигнал тук над 100 могили, които пресъздават небес-
ни съзвездия и отразяват стремежа към безсмъртие 
на душата и хармония между Земята и Вселената. 

„Енигмата Сборяново” представя интригуващи 
факти и любопитни хипотези за изследваните до 
този момент могили, съкровища, гробници, храмове 
и светилища.
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Художествена литература

НОЩНА МУЗИКА
Джоджо Мойс

Английска,
първо издание
стр. 416
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2071-6   

Художествена литература

НАРОДЪТ СРЕЩУ 
АЛЕКС КРОС
Джеймс Патерсън

Американска, 
първо издание
стр. 320
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2017-4

Художествена литература

КОГАТО  
ТЕ СЪНУВАХ
Холи Милър

Английска, 
първо издание
стр. 400
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2064-8

Мотивационна литература

ЗАВРЪЩАНЕ В 
КАФЕНЕТО НА 
КРАЯ НА СВЕТА
Джон П. Стрелеки 

Американска, 
първо издание
стр. 256
цена 12,95 лв.
ISBN 978-954-26-2052-5

Българска литература

БЪЛГАРСКИЯТ 
ЛИТЕРАТУРЕН 
АВАНГАРД
Иван Сарандев

Българска, първо издание
стр. 168
цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-2107-2

Майстори на приказката

ПРИКАЗКИ
Елин Пелин

Българска, 
първо издание, луксозна
стр. 80
цена 12,95 лв.
ISBN 978-954-26-2108-9

Едни от най-обичаните приказки оживяват пред 
очите на децата 

С много хумор и добродушна ирония Елин Пелин 
осмива редица човешки слабости: алчност, злоба, 
глупост. И утвърждава ценности като трудолюбие, 
честност и доброта. Наричан „певец на българското 
село”, авторът разказва приказките „Сливи за смет”, 
„Торбаланци”, „Петачето ми дай”, „Гонка-Вихрогонка”, 
„Рибарка и жерав”, „Що е щастие” и още много други.

Художествена литература

МОМИЧЕТО, КОЕТО БЯХ
Джоджо Мойс

Английска, допечатка
стр. 432, цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1667-2

Мотивационна литература

КАФЕНЕ НА КРАЯ  
НА СВЕТА
Джон П. Стрелеки 

Американска, допечатка
стр. 160, цена 12,95 лв.
ISBN 978-954-26-1886-7

от 22.06

от 08.06
Пленителна и топла история за превъзмогването 
на трудностите

Испанската къща е старо, порутено имение на бре-
га на живописно езеро. Но след смъртта на собстве-
ника унаследяването му събужда стари вражди и нови 
страсти.

За Мат Маккарти придобиването на къщата сим-
волизира отмъщението му към семейството, съсипа-
ло баща му. Съпругата му пък я приема като гнездо за 
идеален семеен живот. Чрез имота разорен предприе-
мач ще възстанови репутацията и богатството си. 

За Изабел Дюланси обаче да се нанесе там е един-
ственият начин да оцелее. Неотдавна съпругът ґ 
е починал и е оставил на нея и двете им деца един-
ствено дългове. Доскоро водила охолен живот на из-
вестна цигуларка, сега Изабел трябва да се справя с 
всекидневните финансови нужди на семейството си. 
Както и с безбожно скъпия и крайно необходим ремонт 
на Испанската къща, чиято наследница се оказва.

Освен това Изабел трябва да се справи и с всички, 
които искат да се домогнат до имота.

Би ли избрал любовта, ако знаеше как ще приключи 
всичко?

Джоуел се е зарекъл никога повече да не се влюбва. 
Защото любовта води след себе си болка. Но когато 
среща Кали, той не може да устои на привличането. 
В нея вижда тихия пристан и буйния огън, от които 
така силно се нуждае. А Кали открива в Джоуел онази 
истинска любов, за която всички бленуваме. Те риску-
ват, за да следват мечтите си, да бъдат по-добри, да 
живеят истински. Но Джоуел има страхове. Той съну-
ва за хората, които обича. И сънищата му винаги се 
сбъдват. Без значение дали са добри, или лоши. 

Една нощ неизбежното се случва. Джоуел сънува 
Кали. И този път сънят е кошмар. Сега двамата са 
изправени пред трудно решение. Може ли Кали да ос-
тане, знаейки съдбата си? Джоуел обича ли я доста-
тъчно, за да избере нейното щастие пред своето?

Джоуел се страхува от бъдещето.
Кали не може да се освободи от миналото.
И двамата се нуждаят от причина да заживеят в 

настоящето.

Продължение на бестселъра „Кафене на края на 
света”

Джон отново попада в кафене „Защо си тук”, къде-
то го очакват старите му познати –  сервитьорката 
Кейси и собственикът Майк. Към тях обаче ще се при-
съедини нов посетител – работохоличката Джесика, 
която е изгубила пътя и обхвата на телефона си. Джон 
ще се постарае да ґ помогне да постигне хармония 
със себе си. Той обаче не подозира, че самия него го 
очакват вълнуващи предизвикателства, които ще го 
насочат по нов път.

Експлозивни обвинения. Шокиращи доказателства. 
Съдебният процес на века.

Този път Алекс Крос е на подсъдимата скамейка. 
Отстранен от работа, той решава да се върне към 
първата си професия – психологията. Но приятелят 
му Джон Сампсън се появява с молба за помощ. Той 
разследва отвличането на млада жена и смята, че слу-
чаят е свързан с няколко други. Всички жертви са кра-
сиви блондинки, а следите на похитителите потъват 
в тъмната мрежа на интернет.

Крос се впуска в издирването на момичетата, ма-
кар то да застрашава собственото му бъдеще.

Проф. д-р Иван Сарандев (1934–2020) е един от 
най-добрите познавачи и тълкуватели на българ-
ската литературна класика.

„Българският литературен авангард” е фокусира-
на върху модерните литературни явления в България 
в началото на ХХ век. Експресионизъм, диаболизъм, 
футуризъм, имажинизъм... Знакови имена от българ-
ската литературна история творят на това попри-
ще. За пръв път националната ни литература се родее 
с най-добрите образци в европейската литература.

Книгата би представлявала интерес за студенти, 
преподаватели, както и за всички ревностни почита-
тели на литературната ни класика.


