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Приложна психология

НАРЪЧНИК  
ЗА ДВОЙКИ
Демиан Букай

Аржентинска, 
първо издание
стр. 192
цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-2006-8

Дамска проза

ДНЕВНИКЪТ  
НА СВЕКЪРВАТА
Мария Метлицкая

Руска, 
първо издание
стр. 320
цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-2027-3

Наръчник? За какво ни е наръчник? Обичаме се, 
събираме се и готово...

Не съвсем! Както се казва, само любов не стига. И да 
си мислим, че тя ще ни измъкне от затрудненията ни, 
означава сами да предизвикаме катастрофа. Сформира-
нето на двойка е първата стъпка от дълго пътуване. 
Когато двама души споделят любов, страст и обща цел 
в живота, им предстои да поработят здраво върху пре-
оценката на приоритетите си. 

На базата на професионалния си опит Демиан Бу-
кай преминава през трудни теми – от изневярата и 
ревност та до организирането на времето заедно и 
справянето с конфликти. 

Най-забавният роман за най-деликатните отно-
шения

Този пълен със забавни истории и житейска мъд-
рост дневник се води от Елена – московска инте-
лектуалка, чието спокойно и подредено ежедневие 
е разтърсено от най-големия катаклизъм за една 
майка с единствено дете син. В живота ґ се появява 
най-страшната особа от женски пол – бъдещата ґ 
снаха, с която тя ще трябва да дели Даня. Нюся опре-
делено не е подходящата половинка за този красавец 
с телосложение на римски атлет (както го описва 
майка му). Затова Елена едва прикрива своята непри-
язън към момичето и провинциалните му родители. 

Един повик от детството. Едно пътуване към 
себе си. Един урок за любовта.

от 27.10

    Като дете домът на Елин се намира само на някол-
ко минути неспирен бяг от брега на морето. Тя помага 
на майка си в къщната работа и при грижите за по-мал-
ките ґ братя. Най-добрият ґ приятел е Фредрик, с ко-
гото обичат да гледат нощното небе. Детството им 
не е лесно, но намират утеха в чудесата на природата. 
Докато един ден не се случва нещо ужасно...

    Днес Елин е световноизвестен фотограф. Но ся-
каш живее с половин сърце. Така и не е успяла да изтрие 
от съзнанието си спомените за детството. Нито ху-
бавите, нито лошите.

    Един неочакван подарък ще напука тънкия лед, по 
който Елин едва балансира. След толкова години на мъл-
чание Фредрик е кръстил звезда на нейно име.

Приказна история за втория шанс в любовта
Скарлет Бейли и семейството ґ винаги са праз-

нували коледните празници в „Белите дъбове” – ста-
рия хотел, ухаещ на шоколад и канела. Но сега той е 
заплашен от бързо изникващите модерни комплекси 
в курортното градче. И това може да е последната 
Коледа, която семейство Бейли ще прекара тук. 

Скарлет е решена да направи и невъзможното, за 
да спаси хотела. Затова между традиционното пече-
не на сладки и украсяването на елхата се среща със 
строителния предприемач Чарлс Брайънт. Между им-
пулсивната Скарлет и сдържания Чарлс прехвърчат 
искри, но двамата имат коренно различна представа 
за бъдещето на хотела. 

Докато Скарлет се опитва да убеди Чарлс колко са 
важни уютната атмосфера и приветливото отно-
шение към гостите, тя ще открие дълбоки рани от 
миналото, скрити под лустрото му на сериозен биз-
несмен.

Разказите в тази книга са любовни.
Действието в тях се развива в годините между 

двете световни войни. В един красив български град 
на брега на Дунава. Преди да стигнат тук, героите са 
минали през вестникарските хроники. Искат да разка-
жат своето време. Днес то ни изглежда легендарно. Но 
всъщност прилича на всички останали времена. Защо-
то любовта няма никакво отношение към годините и 
вековете. Роклите, файтоните, гемиите и вечеринки-
те са тялото на времето. А човекът е неговата душа. 

Художествена литература

КОЛЕДА  
В СИЛВЪР ФОЛС
Джени Хейл

Американска, 
първо издание
стр. 280
цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-2014-3

Българска литература

ВЕЧЕРНА СВАТБА
Иван Станков

Българска, 
първо издание
стр. 144
цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-2050-1

15 класически приказки, които ще ни помогнат да 
разберем по-добре себе си.

В приказките са заключени нашите страхове, фан-
тазии и мечти, целите ни, предизвикателствата, 
които трябва да преборим. Хорхе Букай разказва на 
един модерен език 15 класически истории: Грозното 
патенце, Спящата красавица, легендата за Одисей и 
други. Авторът изказва традиционната поука, но об-
ръща внимание и на съвременната интерпретация, 
чрез която разкрива най-доброто и най-лошото в нас.
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За деца над 8 години
В книгата има над 100 рецепти, изпробвани и одоб-

рени от 750 деца. Повечето от тях са ги приготвяли у 
дома, а други – в кухнята на America’s Test Kitchen рамо 
до рамо с професионалисти.

В този момент стотици (и дори хиляди!) деца пра-
вят тези ястия и се наслаждават на готвенето и на 
крайния резултат. Да готвиш за себе си, за семейс-
твото и приятелите си може да бъде много забавно и 
удовлетворяващо. 

Хапваш вкусна храна и се чувстваш добре, защото 
си сътворил нещо с ръцете си и споделяш резултата 
от труда си.

Дънкан просто иска да рисува, но когато от-
варя кутията си с пастели, намира само писма, 
в които пастелите му обясняват защо са си 
тръгнали. Бежовият пастел е силно разочарован, 
че постоянно е пренебрегван заради Кафявия. Си-
ният пастел е крайно изтощен от много работа, 
а Розовият настоява да рисуват с него. Какво да 
направи Дънкан? 

Авторът Дрю Дейуолт и илюстраторът Оли-
вър Джефърс дават креативно решение на пробле-
ма в тази забавна история. Тя ще провокира въ-
ображението на децата и ще ги разсмее, а освен 
това те никога повече няма да гледат на пастели-
те – и на света около тях – по същия начин.

Хоби
КУЛИНАРНА КНИГА 
НА МАЛКИЯ ГОТВАЧ
America’s Test Kitchen

Американска, 
първо издание, луксозна
стр. 208
цена 24,95 лв.
ISBN 978-954-26-1962-8

Детско илюстровано издание

ДЕНЯТ, В КОЙТО 
ПАСТЕЛИТЕ СИ 
ТРЪГНАХА
Дрю Дейуолт и 
Оливър Джефърс

Американска, първо издание
стр. 36, цена 11,95 лв.
ISBN 978-954-26-1997-0

Българска литература

СЪН
Камелия Кучер

Българска,  
първо издание
стр. 520
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2056-3

Бестселър

ЗОВ ЗА 
ЗАВРЪЩАНЕ
Арнолд Шварценегер

Американска,
допечатка, луксозна
стр. 528
+ 64 стр. приложения
цена 29,95 лв.
ISBN 978-954-26-1257-5

Мотивационна литература

КОМПАС НА 
ЦЕННОСТИТЕ
Мандийп Рай

Американска, 
първо издание
стр. 384
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2024-2

Като репортер за „Ройтерс” и Би Би Си Мандийп 
Рай е посетила над 120 държави и прави едно и също 
поразително откритие – във всяка страна има нещо 
едновременно явно доловимо и неизказано в отноше-
нията между хората, особен вид културен език, който 
определя много от аспектите на ежедневието. Спо-
ред нея това са основните ценности на един народ, 
формирани в продължение на векове и предавани от 
поколение на поколение. И макар страните да тър-
пят постоянно развитие, тези ценности запазват 
същността си и стоят в основата на националната 
идентичност. По такъв начин французите са ста-
нали символ на гражданските протести, руснаците 
вдъхват респект със силата на духа си, а бразилците 
са считани за най-страстните и непринудени хора. 
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Алтернативно лечение

КОДЪТ НА 
СПОМЕНИТЕ
Д-р Александър Лойд

Американска, 
първо издание
стр. 256
цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-2003-7

Подаръчно издание

РЕЦЕПТИ С
5 СЪСТАВКИ
Джейми Оливър

Английска,
допечатка,
луксозна
стр. 320
цена 34,95 лв.
ISBN 978-954-26-1851-5

От автора на световния бестселър „Лечебният код” 

В тази книга д-р Александър Лойд предлага нов 
подход за изцеление и личностно израстване, наречен 
проектиране на спомени. Той влияе директно върху 
източника на проблеми от всякакво естество и дава 
възможност да бъдат решени. В дългогодишната си 
работа с пациенти от цял свят д-р Александър Лойд 
установява, че болестите и житейските несгоди чес-
то се дължат на лоши спомени за отминали събития 
– и по-скоро на начина, по който сме ги интерпрети-
рали и запечатали в паметта си. Именно негативните 
чувства, които пораждат те, ни пречат да развием 
пълния си потенциал. Техниката за проектиране на 
спомени е форма на енергийна медицина, която лекува 
случката и свързаните с нея емоции, като ги заменя 
с позитивни образи. Това води до дълготрайни поло-
жителни промени, които могат да бъдат ускорени от 
Лечебните кодове II. 

Най-лесните рецепти на Джейми Оливър за заети
хора

Нов вълнуващ роман от Камелия Кучер

Лисабон, 1978 г. След загубата на майка им Жоао, 
Алешандре и Илва се учат да живеят с пустотата, 
която остава след нея. Пустота, която баща им – 
Фернао, не може да запълни. 

Алешандре, наследил музикалния талант на майка 
си, получава шанс за стипендия в престижно училище. 
Въпреки несъгласието на баща си. Същия ден Жоао 
среща Белен, която живее във великолепно имение, 
пазещо тайната на фамилното богатство. Погълнат 
от магичната аура и гласа на момичето, в което се 
влюбва, Жоао поема по пътя, който ще бележи съдба-
та му. Въпреки несъгласието на баща си.

В града, където се долавя шепотът на къщите и 
вълните на океана, историите на три семейства се 
преплитат на фона на диктатурата на Салазар, Рево-
люцията на карамфилите и фадото, чрез което гово-
рят изтерзаните души. 

Вдъхновяващата история на най-успелия емиг-
рант

Книгата ни отвежда в сърцата, умовете и тра-
дициите на културите и народите по света.   
   Далай Лама

Книжен феномен с над 300 седмици в Топ 10  
на „Ню Йорк Таймс”Детска кулинарна книга на 2018 г. на „Амазон” 


