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В далечни времена някои катедрали са служели 
като „стълби към небето”. Днес те отново са 
активирани.

Геостационарен сателит на Европейската косми-
ческа агенция се натъква на нещо необяснимо. Спът-
никовите снимки на района на Шампан са запечатали 
странни бели петна. Ръководителят на проекта за-
почва разследване, което ще доведе до уволнението 
му и ще го тласне по дирите на една загадка, чиито 
следи се губят осем века назад във времето.

Разследването се преплита с историята около раз-
копките при древния Храм на Соломон. 

Екзотика и страст се преплитат в една гореща 
любовна история

На малък хавайски остров отбрано общество праз-
нува откриването на луксозен хотел. Строителният 
инженер Скаут Ритлънд забелязва сред гостите неве-
роятно красива и магнетична жена – Шантал Дюпон. 
Замаян от напитките и насърчен от непознатата, 
Скаут я целува, но се оказва, че е попаднал в клопка. 
Пленен е от екзотичната Шантал, чиито действия са 
изненадващо враждебни...

Лусинда Райли се завръща с незабравима история 
за лъжи, предателства и една всепоглъщаща 
любов

Розана е само на единайсет, когато се запознава 
с Роберто. Тя се влюбва в красивия оперен певец и се 
заклева, че един ден ще се омъжи за него. Той също не 
остава безразличен към ангелския ґ глас. 

Благодарение на безспорния си талант Розана 
печели стипендия за миланската „Ла Скала”. Не след 
дълго пътищата им с Роберто отново се преплитат. 
Любов та им е всепоглъщаща, но и разрушителна. Тай-
ните от миналото на Роберто заплашват да изплу-
ват на повърхността и да помрачат щастието им.

„Щастието се постига при трудности и страдания.” 

   Петър Дънов

Животът ни е низ от уроци и задачи за разреша-
ване. Страданията не могат да бъдат избегнати, но 
могат да послужат като средство за развитие, за 
придобиване на нови качества и сила на характера. 
Учителя дава конкретни указания как да се справяме с 
трудните моменти, как да преминаваме по-осъзнато 
през болката и страданието и да ги трансформираме 
в добро и светлина. И напомня: Каквото и да се случи в 
живота ви, ще се превърне на добро. Силата на човека е 
в изпълнението на Божията воля.

Художествена литература

ТАМПЛИЕРСКИТЕ 
ПОРТИ
Хавиер Сиера

Испанска, 
второ издание
стр. 256
цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-2043-3

Художествена литература

НЕЖНО ОТВЛИЧАНЕ
Сандра Браун

Американска, 
трето издание
стр. 208
цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-2085-3

Художествена литература

ИТАЛИАНСКОТО 
МОМИЧЕ
Лусинда Райли

Английска, 
първо издание
стр. 432
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2097-6

Духовна литература

ПЕТЪР ДЪНОВ:  
ЗА ТРУДНОСТИТЕ 
В ЖИВОТА
Д-р Светла Балтова

Българска, 
второ издание
стр. 256, цена 8,95 лв.
ISBN 978-954-26-2110-2

Трилогия „Хотелът”

ОТ ПРЪВ ПОГЛЕД
Нора Робъртс

Американска, допечатка
стр. 352, цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-2041-9
Трета книга

Тотален хит в Германия с над 1 милион продадени 
екземпляра!

Когато на 40-годишна възраст започва да получа-
ва сърдечни кризи, Бас Каст решава да се откаже от 
вредните хранителни навици. За да подбере най-под-
ходящия режим, той внимателно анализира последни-
те научни открития в областта на метаболитната 
биохимия, диетологията и геронтологията. Той из-
вежда най-важните заключения и представя кратко 
и достъпно научните факти зад тях, като накрая 
формулира 12 практически правила за здравословно 
хранене. 

Една от най-добрите и амбициозни книги на 
авторката!

След атентат майор Трапър извежда неколцина 
оцелели, като в прегръдките си държи момиченце. 
Това го превръща в национален герой.

Години по-късно той отказва да дава интервюта. 
Но момичето се е превърнало в амбициозна журна-
листка, готова да преследва докрай своя герой. Кера 
обаче не подозира, че срещу майора се планира покуше-
ние и тя ще бъде следващата мишена.

Хотел „Бунсборо” ви приветства с уют, топлина и 
сбъднати мечти

На пръв поглед сдържаният Райдър Монтгомъри е 
груб и необщителен. На пръв поглед Хоуп Бомон е съ-
вършена. Загърбила стария си начин на живот, сега 
Хоуп е изправена пред ново предизвикателство – да 
се справи с искрите, които прехвърчат между нея и 
Райдър. 

от 31.08

Здравна литература

КОМПАС НА 
ХРАНЕНЕТО
Бас Каст

Немска, 
първо издание
стр. 320
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2111-9

Художествена литература

ЯРОСТ
Сандра Браун

Американска, 
допечатка
стр. 400
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1902-4
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Художествена литература

ЕДНО 
НЕЗАБРАВИМО ЛЯТО
Сю Муркрофт

Английска, 
първо издание
стр. 352
цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-2083-9

Художествена литература

САМО ЗА 
ВАКАНЦИЯТА
Сю Муркрофт

Английска, 
допечатка
стр. 344
цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-1927-7

Духовна литература

ПЕТЪР ДЪНОВ: ВЯРА, 
НАДЕЖДА, ЛЮБОВ
Д-р Светла Балтова
Българска, второ издание
стр. 256, цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-1372-5

Разговорници ХЕРМЕС

БЪЛГАРСКО-ТУРСКИ  
РАЗГОВОРНИК

Българска, допечатка
стр. 192, цена 5,00 лв.
ISBN 954-459-970-3

Разговорници ХЕРМЕС

БЪЛГАРСКО-НЕМСКИ  
РАЗГОВОРНИК

Българска, допечатка
стр. 192, цена 5,00 лв.
ISBN 978-954-459-792-4

Просветляващи послания, които стоплят 
сърцето и извисяват духа

Днес, сто години след като са били изговорени, 
мъдрите съвети на Учителя, правилата за ежедневие-
то и знанията, пренесени от полетата на Духа, са все 
така актуални. Любовта, Мъдростта и Истината са 
неподвластни на времето. Всеки, който се е докоснал 
до думите на Учителя, може да усети живата сила в 
тях. Сила, която трансформира негативните емоции, 
внася светлина в ума и покой и радост в душата.

Заповядайте да прекараме заедно едно 
незабравимо лято край морето!

ТЪРСИ СЕ уредник за ваканционно селище.
КЪДЕ? Идилично селце на бреговете на Норфък.
КОЙ? Идеалната кандидатка търси бягство от 

изневеряваща отрепка, известна още като бивш го-
деник, спасение от приумиците на странната си бра-
товчедка и почивка от предателите, доскоро познати 
като приятели.

КАКВО ЩЕ ПОЛУЧИТЕ? Настаняване в кокетна вила, 
плюс лято, изпълнено със слънчеви дни и разходки по 
брега на морето. О, и среща с мъжа на мечтите ви.

НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ: Не поемаме отговорност, 
в случай че гореспоменатите отрепки, братовчедки 
и/или предатели се намърдат обратно в живота ви.

На теория няма нищо по-хубаво от лято, 
прекарано под горещото слънце във Франция. Ако 
не броим трима тийнейджъри, любовна интрига, 
развод и непредвидена бременност.

Това със сигурност не е ваканцията, на която Лия 
се е надявала. Но семейството на сестра ґ – Мишел, 
се разпада и сестринският дълг повелява на Лия да по-
могне в трудната ситуация. Когато всичко се обърква, 
Лия е оставена да се справя сама с племенниците си. На 
помощ ґ се притичва съседът – привлекателен пилот 
на хеликоптер, разведен, баща на тийнейджър. Двама-
та обединяват сили, за да бъдат децата винаги нахра-
нени и в добро настроение. А в крайна сметка може да 
се окаже, че и на двамата им се иска летният флирт 
помежду им да не е само за ваканцията.

Напрежението нараства във втора част на 
трилогията „Нация” 

Среднощният сблъсък между момчетата от клуб 
„Патриот” и кавказките бандити завършва с трупо-
ве. Дима и Федя са обявени за федерално издирване, а 
освен това няколко казакски клана са обявили парична 
награда за главите им. Двамата учители от провин-
циалния руски град се превръщат в изгнаници и са при-
нудени да бягат, като към тях се присъединяват Лена 
и Борман. Бегълците се укриват в Москва и извърш-
ват наказателни акции с подкрепата на нелегални на-
ционалистически организации и тайни благодетели.

Отбийте се в най-жизнерадостното магазинче на 
„Валери Лейн”

В магазинчето на Орхид всеки може да намери 
най-подходящия подарък за любимия човек. Винаги в 
добро настроение, тя е готова да помогне на всеки, 
дошъл в магазинчето ґ. Напоследък обаче радостта 
все по-често ґ убягва, защото приятелят ґ Патрик не 
желае да ґ се довери. Връзката им е в криза, а негова-
та затвореност довежда Орхид до отчаяние. Особено 
сега, когато в живота ґ се появява нов мъж.

Художествена литература

ИЗГНАНИК
Лев Пучков

Руска, 
първо издание
стр. 336 
цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-2032-7

Валери Лейн

МАГАЗИНЧЕТО  
ЗА ПОДАРЪЦИ  
И УСМИВКИ
Мануела Инуса

Немска, 
първо издание
стр. 240
цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-2121-8

Ново луксозно издание на един от шедьоврите на 
XIX в.

Когато бедно семейство разбират, че произхож-
дат от влиятелен род, изпращат Тес да възстанови 
връзките с роднините им. 

Алек д’Ърбървил е очарован от нея. Безскрупулен и 
себичен, той я прелъстява и променя живота ґ.

Няколко години по-късно Тес среща Ейнджъл Клер, 
той е нежен, искрен и ґ предлага любов и спасение. 
Младата жена е изправена пред избор. Да прегърне 
възможността за щастие, като загърби преживяно-
то. Или да разкрие миналото си пред своя любим.

Антиквариатът на Руби ви кани да откриете 
ключа към сърцето на „Валери Лейн”

Руби обича красивите стари книги и вещи, нашеп-
ващи отдавна забравени истории. Все по-рядко обаче 
влизат клиенти. 

Руби знае, че се нуждае от промяна. Но какво да нап-
рави, когато се страхува да не опетни паметта на 
майка си, ако преобрази магазина? Как да постъпи, ко-
гато единственият мъж, за когото мечтае, е обвит 
в мистерия?

от 24.08

Клуб Класика

ТЕС ОТ РОДА 
Д’ЪРБЪРВИЛ
Томас Харди

Английска, 
ново издание, луксозна
стр. 432
цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-1956-7

Валери Лейн

МАГАЗИНЧЕТО 
ЗА АНТИКИ И 
ВЪЛШЕБСТВА
Мануела Инуса

Немска, 
допечатка
стр. 240
цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-2048-8


