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Художествена литература

МАГАЗИНЧЕТО 
ЗА АНТИКИ И 
ВЪЛШЕБСТВА 
Мануела Инуса

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

Българска литература

ЗАБРАВЕНИТЕ  
ОТ НЕБЕТО
Екатерина Томова

Българска, 
четвърто издание
стр. 152
цена 11,95 лв.
ISBN 978-954-26-2036-5

Бестселър

ТЪНКОТО ИЗКУСТВО
ДА НЕ ТИ ПУКА
Марк Менсън

Американска, допечатка
стр. 224, цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-1730-3
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Българска литература

И СТАНАХ РЕКА
Недялко Славов

Българска, 
първо издание
стр. 144
цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-2021-1

Под тепетата

СПОМЕНЪ  
ОТЪ ПЛОВДИВЪ
Димитър Райчев

Българска, 
първо издание
стр. 128
цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-2045-7

Всеки от нас е кратка история на човечеството...
Подобно на вечно подгизналите жители на Макон-

до, все повече се приближаваме до деня, когато окон-
чателно ще изгубим смисъла на думите. И тогава, 
безпомощно търсейки смисъл в безсмислието, което 
сами сътворихме, повече от всякога ще имаме нужда 
от писатели като Недялко Славов.

„И станах река” не е книга за забавление. А за сми-
съл. Защото съвсем скоро Бог ще въздъхне и ще дойде 
пролет, в която ще сме винаги деца и вечно влюбени. 
Напук на безсмислието.

   Димитър Стоянович 

Изключителна книга, която не може да бъде пов-
торена!

Пловдив – ДРЕВЕН И ВЕЧЕН! 
Книгата се опитва да върне читателя към оне-

зи стари времена, за които има запазени документи 
за живота и нравите тогава. Това е този Пловдив, 
който отдавна го няма. Пловдив с малките улици, с 
прашните мегдани. Това е Пловдив с новостроящите 
се красиви къщи в началото на XX век. Това е Пловдив 
на нашите предшественици, които след Освобожде-
нието са започнали да развиват индустрия, търго-
вия, да създават интелигенция и да дават различен 
облик на любимия ни град. 

Пловдив заживява своя нов живот. 

Антиквариатът на Руби ви кани да откриете клю-
ча към сърцето на „Валери Лейн”!

Руби обича всички красиви стари вещи, нашепващи 
отдавна забравени истории. Затова и не може да си 
представи живота си далеч от семейния антиквари-
ат. Дори и в най-лошите дни може просто да затвори 
и да потъне в някоя прашна книга. Все по-рядко обаче 
има клиенти, които влизат, за да си купят някой ценен 
предмет. Освен това сърцето ґ вече не се задоволява 
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само с романтичните истории от пожълтелите стра-
ници.

Руби знае, че се нуждае от промяна.
Но какво да направи, когато се страхува да не опет-

ни паметта на майка си? Как да постъпи, когато един-
ственият мъж, за когото мечтае, е обвит в мистерия?

Техники за реализиране на личната духовна мисия, 
основани на непреходните послания на Едгар Кейси 

Според Едгар Кейси всички се раждаме с определе-
ни умения и таланти, за да изпълним своята уникална 
мисия на земята. Само когато се свърже с Висшия си 
Аз и тръгне по пътя на предназначението си, човек 
постига вътрешен мир и душевна хармония. Как оба-
че да намерим своето призвание? В тази книга Марк 
Търстън, който работи 36 години в основаната от 
Кейси асоциация, дава необходимите инструменти да 
постигнете баланс между материалните и духовните 
си стремежи.

Красиво издание на най-вълнуващата любовна ис-
тория в световната класика

Ана Каренина, изглежда, има всичко: красива е, бога-
та, омъжена е за влиятелен политик и обожава сина си. 
Но тя усеща, че животът ґ е пуст – докато не среща 
елегантния Вронски. В опит да открие смисъла в жи-
вота си, тя се противопоставя на традициите на 
общес твото. И напуска съпруга и сина си, за да жи-
вее със своя любим. Заклеймена и изолирана, Ана все 
по-често се поддава на пристъпите си на ревност 
към Вронски. А това го отчуждава. Въпреки силната 
им любов, връзката между Ана и Вронски е обречена.

Духовна литература

ЕДГАР КЕЙСИ: 
КАК ДА ОТКРИЕМ 
ПРИЗВАНИЕТО  
НА ДУШАТА СИ
Марк Търстън

Американска, първо издание
стр. 288, цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-1994-9

Клуб Класика

АНА КАРЕНИНА
Лев Толстой

Руска, 
второ издание, луксозна
стр. 832
цена 24,95 лв.
ISBN 978-954-26-1952-9

Най-продаваната нехудожествена книга в Бълга-
рия през последните 3 години!

Повечето хора мечтаят за безоблачно щастие, 
вечна любов, привлекателна външност, вдъхновяваща 
и високоплатена работа... Накратко – живот, за кой-
то останалите да им завиждат. Социалните мрежи и 
консуматорската ни култура постоянно подхранват 
този фалшив идеал за щастие. Гарантираните начи-
ни да го постигнем обаче все повече заприличват на 
сапунен мехур, който авторът на тази книга спуква, 
като заявява смело: „Ключът към добрия живот е да 
не ви пука за това да трупате още и още, а да ви пука 
само за истинските и важните неща”.
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Агата Кристи разплита мистерии на остров Те-
нерифе...

През януари 1927 г. Агата Кристи се отправя на 
пътешествие до Канарските острови. Идеята е да 
си отдъхне от напрежението покрай скандала с тайн-
ственото ґ изчезване месец по-рано.

Това, което никой не знае обаче, е, че госпожа 
Кристи е натоварена със секретна мисия. Неин близък 
приятел има нужда от помощта ґ при разкриването 
на убиеца на негов колега. Главният заподозрян е из-
вестен окултист и познавач на всички колкото краси-
ви, толкова и отровни растения на остров Тенерифе.

Мистериите обаче започват още на парахода: пред 
очите на Агата една млада жена се хвърля от борда. Не 
след дълго около това наглед очевидно самоубийство 
възникват въпроси.

Агата Кристи е по следите на мрачна тайна, която 
застрашава живота ґ. Нищо не е такова, каквото из-
глежда. Злото има много лица...

Биографичен роман за големия художник Никола 
Манев

Париж ме направи българин. Тук разбрах, че ние 
имаме качества, които французите нямат, че сме 
по-чувствителни, по-сърдечни и по-топли от тях. 
Че се влюбваме на мига, а там едно приятелство 
се планира и готви двайсет и пет години. Ако съм 
постигнал нещо във Франция, ако имам някаква те-
жест, ако по света моите картини носят радост на 
всякакви хора и раси, то е, защото съм български 
художник.

Първата си картина в Париж продадох за каса бор-
до, а втората – за кожено яке. Нямах самочувствие, 
идвах от свят, който тук считаха за второ качест-
во. Но мина време и започнах да се тупам по гърдите: 
„Булгар, булгар”.

За мен България си остана един вечен мираж. В кой-
то и свят да съм, винаги ще я нося като ранена птица 
в сърцето си.   Никола Манев

Мистерии с Агата Кристи

ДРУГ ВИД ЗЛО
Андрю Уилсън

Английска, 
първо издание
стр. 320
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2013-6

Здравна литература

ВАЛСЪТ НА 
ХОРМОНИТЕ
Д-р Наталия Зубарева

Руска, 
първо издание
стр. 336
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2026-6

Българска литература

ЖИВЕЯ В СВЕТЛИНА
Исак Гозес

Българска, 
първо издание
стр. 264 + 8 стр. 
приложение
цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-2000-6

Самопомощ

НАРЪЧНИК ЗА ТИЙНЕЙДЖЪРИ  
ЗА (ПОЧТИ) ВСИЧКО
Д-р Шари Кумс

Английски, 
първо издание
стр. 72
цена 11,95 лв.
ISBN 978-954-26-2029-7 (момичета)
ISBN 978-954-26-2030-3 (момчета)

Бизнес литература
10 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ 
ЧЕТИВА ПО 
ЕМОЦИОНАЛНА 
ИНТЕЛИГЕНТНОСТ
Колектив Харвард 
Бизнес Ревю

Американска, първо издание
стр. 208, цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-1989-5

Съвременна енциклопедия на женското здраве и 
красота

Тази книга е посветена на най-важното и крехко 
равновесие, което определя женското здраве: хор-
моналния баланс. От него зависят физическото и 
психическото здраве на дамите, нивата на енергия и 
качеството на живот. Авторката обяснява как да се 
постигне и поддържа този баланс, като дава съвети 
за здравословно хранене, физическа активност, добър 
сън и ефективно справяне със стреса. 

Този полезен наръчник ще помогне на дамите да се 
чувстват и изглеждат добре без драстични режими, 
изтощителни тренировки и съмнителни медикаменти.

Най-важните публикации за емоционалната инте-
лигентност, подбрани от екипа на „Харвард Бизнес 
Ревю”

Авторът на международни бестселъри за емо-
ционална интелигентност и специалист по темата 
Даниъл Колман посочва, че тя е два пъти по-важна 
за успеха на лидерите от всяка друга компетенция. 
Статията му „Какво ни прави лидери” е изведена на 
челна позиция в това практично четиво. От книгата 
ще научите още как да вземате умни решения, бази-
рани на емпатия; как да се справяте с конфликти и да 
направлявате емоциите в екипа си.

Серия „Психология за всеки ден”

ИЗКУСТВОТО  
ДА ВОДИМ РАЗГОВОР
Лейл Лоундз

Американска, допечатка
стр. 400, цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-1545-3

За децата

СБОГОМ, ДНЕВНИКО!
Ненко Генов

Българска, допечатка
стр. 160, цена 9,95 лв.
ISBN 978-954-26-1891-1

Как да сме здрави и щастливи през пубертета
Училище, хормони, промени, стрес, социални мрежи – тийнейджърите трябва да се справят с толкова 

много неща! В тези книги те ще открият (почти) всички отговори на въпросите, които си задават, и проб-
лемите, които ги вълнуват. 

Д-р Шари Кумс е детски и семеен психотерапевт с дълга практика в работата с деца и семейства като 
училищен педагогически съветник и консултант към Националната здравна служба на Великобритания. 
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92 малки хитрини за успешна комуникация
Книгата „Изкуството да водим разговор” е настолно 

четиво за всеки, който иска да се научи да общува ефек-
тивно. В нея ще откриете техники, които ще превър-
нат и най-стеснителния човек в отличен събеседник.

Тази книга не е за сухари!
Е, това е краят... Щом този дневник е в ръцете ти, 

значи, ме е сполетяло нещо ужасно. Явно родителите 
ми са разбрали, че загубих чисто новия си суперскъп 
телефон, и са ме заточили на доживотна каторга. 


