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Ново луксозно издание на вечната полска класика
Световноизвестният хирург Рафал Вилчур се рад-

ва на блестяща кариера и щастлив брак с любимата 
жена. Един ден обаче у дома го очаква писмо, в което 
съпругата му съобщава, че го напуска заради друг мъж 
и взема дъщеря им със себе си. Съкрушеният Вилчур 
се напива и става жертва на крадци, които го удрят 
силно по главата. След нападението професорът полу-
чава амнезия и не помни нищо от миналото си.

Минават години. Антони Кошиба се скита по села-
та и се препитава с каквото намери. Незнайно откъ-
де неукият селянин знае да лекува различни болести и 
травми. Когато Кошиба вдига на крака тежко болния 
син на заможен воденичар, славата на знахаря бързо 
се разнася из околността. Местният лекар обаче иска 
да отстрани конкурента си, който дори не взема пари 
от пациентите. Скоро срещу Кошиба е заведено дело, 
което привлича общественото внимание. Един от 
медицинските експерти в съдебната зала ще познае в 
лицето на обвиняемия отдавна изчезнал човек, когото 
всички смятат за мъртъв...

Нежна история за постигането на мечтите  
и цената, която трябва да платим  
по пътя към себе си

1890 г. Кийоки учи традиционните техники на япон-
ското изобразително изкуство. А мечтае да замине за 
Париж и да рисува в багрите на импресионистите. 

Рюсей, бащата на Кийоки, е посветил живота си на 
изработването на маски за театър Но. Почитан като 
най-вдъхновения майстор на своето поколение, той 
очаква единственият му син да го наследи, а не да се 
влияе от западните представи за красота. 

В търсенето на своя път Кийоки трябва да избере 
между синовния дълг и следването на собствените си 
мечти.

Мъдър и трагичен роман за миналото, 
предателството и любовта

Действието се развива във Велико Търново с него-
вата приказност. Редуват се трагични и красиви мо-
менти, а сред грохота на прелитащите американски 
самолети през Втората световна война се заражда 
истинска любов. 

Проследени са човешките радости и трагедии 
преди и след радикалните промени през 1918, 1944 и 
1989 г. Поколенията се сменят, но не и ролите.

И през годините, като красиво знамение, с дълга 
синя рокля на големи бели точки, с везани ръкави на 
блузата, приличащи на крила на загадъчна птица, пре-
минава Мариола – Търновската царица. 

Българска литература

ДЪЖДЪТ ОСТАВЯ 
СЛЕДИ
Александър Чобанов

Българска, първо издание
стр. 272
цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-2002-0

Клуб Класика

ЗНАХАР
Тадеуш Доленга-
Мостович

Полска, 
четвърто издание, луксозна
стр. 288
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2082-2

Художествена литература

СИНЪТ НА МАЙСТОРА 
НА МАСКИ
Алисън Ричман

Американска, 
първо издание
стр. 352
цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-2106-5

Българска литература

СВЕТУЛКИТЕ ЩЕ ТИ 
ПОКАЖАТ ПЪТЯ
Христо Добротинов

Българска, първо издание
стр. 272
цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-2115-7

Психология за всеки ден

ДЕЙСТВАЙ КАТО ЖЕНА, 
МИСЛИ КАТО МЪЖ
Стив Харви

Американска, допечатка
стр. 296, цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-1407-4

Приложна психология

СКРИТИЯТ АЗ
Карл Густав Юнг

Швейцарска, допечатка
стр. 128, цена 11,95 лв.
ISBN 978-954-26-1426-5

Вашата кухня

МОЕТО МЕНЮ  
ЗА 30 МИНУТИ
Джейми Оливър

Английска, допечатка, луксозна
стр. 288, цена 34,95 лв.
ISBN 978-954-26-1162-2

Според автора на тази книга проблемът се корени 
във факта, че жените търсят съвет относно личния 
си живот от други жени, а само мъжете знаят какво 
може да привлече и задържи един мъж. По същността 
си тази книга представлява един вид стратегическо 
ръководство: ако познаваш тактиката на противника 
си, много по-лесно е да спечелиш играта. А както зна-
ем, в любовта и на война всичко е позволено.

От тази книга ще научите как точно за 30 мину-
ти да приготвите цяло меню! Не само едно, а няколко 
вкусни ястия! Книгата съдържа 50 менюта с комби-
нации от ястия, които се съчетават отлично, както 
и уникален и лесен начин за изпълнение на рецептите. 
При този метод на готвене използвате всяка минута 
рационално и същевременно се забавлявате, докато 
сте в кухнята. 

Джейми Оливър в момента е най-известният 
готвач в света. Той е автор на няколко бестселърови 
кулинарни книги, водещ на многобройни телевизионни 
готварски програми и собственик на ресторанти.

от 30.09

Александър Чобанов е познат като сценарист на 
някои от най-разпознаваемите български сериали 
– „Под прикритие”, „Дяволското гърло”, „Отдел 
Издирване” и други.

„Дъждът оставя следи” е криминален роман, кой-
то проследява разследването около една мистериозна 
находка в тайно скривалище в Рилския манастир. На-
мерени са човешки кости, които крият дълбоко пазени 
тайни. Открива ги йеромонах Климент, насочен от 
анонимно писмо.

 Разплитането на случая води двамата главни ге-
рои – инспектор Ангел Обретенов и бившия полицай 
Борислав Андреев, към убийства от миналото, които 
ще променят живота и на двамата.
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Енциклопедия

МОЯТА ПЪРВА КНИГА 
ЗА ПРИРОДАТА
Камила де ла Бедойър 
и Джейн Нюланд

Английска, 
първо издание, луксозна
стр. 64
цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-2104-1

С бонус четири изтриващи се карти  
за многократно попълване!

От тази книга децата ще научат много за природ-
ния свят: как поникват семенцата, защо някои насеко-
ми имат необикновени шарки, как живеят пингвините, 
защо хамелеоните променят цвета си и още много 
интересни неща. Красивите илюстрации чудесно до-
пълват кратките текстове и правят това луксозно 
издание чудесен подарък за малките любители на при-
родата.

Мъдри послания, които вдъхват сила  
и ободряват духа

„Книгата с мъдростта на Руми” съдържа откъси 
от по-малко популярното произведение – „Фихи ма 
фих”, известно още като „Беседите”, написано в проза 
от учениците на Руми. То включва коментари и раз-
говори на великия поет и суфистки мистик с негови 
последователи и приятели. Подборът и преводът от-
ново са дело на изтъкнатата преводачка от персийски 
– иранката Мариам Мафи.

Цитатите и притчите на Руми, събрани в тази 
книга, съдържат дълбоки проникновения за същ-
ността на божественото и на човешката природа. 
Мъдрите послания вдъхват сила и ободряват духа, а 
чувството за хумор стопля сърцето и разсейва мрач-
ните мисли, което превръща този сборник в чудесен 
източник на вдъхновение в ежедневието. 

Ценен наръчник за всеки амбициозен мениджър
Мениджърите ежедневно следят за постигане-

то на визията и стратегическите планове на своя 
екип или компания. В хода на работния процес на тях 
непрекъснато им се налага да решават множество 
проблеми, свързани с ръководене на хора и проекти, 
с противоречия между висшестоящи и подчинени и с 
провеждането на фирмената политика. Тази книга има 
за цел да помогне на ръководителите от всички нива 
на управление, като даде отговори на широк кръг от 
въпроси, които всеки от тях си задава в даден мо-
мент от кариерата си.  

Духовна литература
КНИГАТА С 
МЪДРОСТТА  
НА РУМИ 
Мариам Мафи

Английска, 
първо издание, луксозна
стр. 192
цена 17,95 лв.
ISBN 978–954–26–2103–4

Бизнес литература
МАЛКА КНИГА ЗА 
ГОЛЕМИТЕ ВЪПРОСИ 
В МЕНИДЖМЪНТА
Джеймс Макграт 

Английска, 
първо издание, луксозна
стр. 368
цена 19,95 лв.
ISBN 978–954–26–2093–8

Детска литература

ВИНАГИ ЩЕ СЪМ 
ДО ТЕБ 
Смрити Прасадам-
Холс и Алисън Браун

Английска, 
първо издание
стр. 32, цена 9,95 лв.
ISBN 978-954-26-2116-4

Детска литература

ПРАВИШ МЕ 
ЩАСТЛИВ 
Смрити Прасадам-
Холс и Алисън Браун

Английска, 
първо издание
стр. 32, цена 9,95 лв.
ISBN 978-954-26-2117-1

С това пъстро издание децата ще се веселят за-
едно с животните в гората, в зоопарка, в джунглата 
и на двора, с техните малки, както и с домашните 
любимци. Истинско забавление и радост за малчугани-
те ще донесат ярките илюстрации, които създават 
весело настроение.

Идеалната книжка за скъп човек, специално 
създадена от авторите на международния 
бестселър „Ще те обичам нощ и ден” 

Понякога всички имаме нужда да знаем, че в живота 
ни има някого, на когото винаги можем да разчитаме. 
Тези нежни и затрогващи стихове разказват за сила-
та на безусловната любов и колко е важно да се чувст-
ваме обичани във всеки един момент – добър или лош, 
радостен или тъжен. 

Световна сензация с над 1 милион  
продадени екземпляра

„Истории за лека нощ за момичета бунтарки” съ-
бира историите на 100 изключителни момичета и 
жени от миналото и настоящето, които да вдъхно-
вят читателките да се борят за мечтите си и да 
вярват, че могат да променят света към по-добро.

С красивите си илюстрации и вълнуващи послания 
тази книжка е чудесен подарък, с който да 
изразите обичта си към специален човек 

Любимите ни хора могат да ни правят щастливи 
навсякъде и по най-различни начини. В тази пълна с по-
ложителни емоции и ведро настроение история Лиси-
чето и Таралежчето откриват, че независимо какво се 
случва, всичко е по-хубаво, когато са заедно. 

от 14.09

За децата

ВЕСЕЛИ  
СТИХЧЕТА
Колектив

Българска, 
ново издание
стр. 64
цена 5,95 лв.
ISBN 978-954-26-2096-9

Бестселър
ИСТОРИИ ЗА ЛЕКА НОЩ 
ЗА МОМИЧЕТА БУНТАРКИ
Елена Фавили, Франческа Кавало

Американска, допечатка, луксозна
стр. 224, цена 24,95 лв.
ISBN 978-954-26-1737-2

Световен бестселър в сферата на езотериката, 
вдъхновил милиони хора да проучат миналите 
си животи и да открият свръхсъзнателните си 
спомени!

Д-р Майкъл Нютън е световноизвестен със свои-
те новаторски техники за духовна регресия. Бестсе-
лърите „Пътят на душите” и „Следите на душите” 
събуждат у милиони читатели желанието да открият 
своите собствени предишни животи, своите спът-
ници и духовни водачи, както и целта на настоящия 
си живот.

В „Следите на душите” 67 човека, обикновени като 
нас, подложени на хипнотерапия от д-р Нютън, си 
спомнят за случилото се между техните минали пре-
раждания на земята.

Серия „Феникс”

СЛЕДИТЕ НА ДУШИТЕ
67 нови доказателства  
за прераждане
Майкъл Нютън

Американска, 
допечатка
стр. 416
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-0366-5


