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КОЛЕДА
В СИЛВЪР ФОЛС
Джени Хейл

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

Приказна история  
за втория шанс  
в любовта

МАГАЗИНЧЕТО
ЗА ПРЕЖДА  
И ЧУДЕСА
Мануела Инуса

стр. 256, цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-2049-5

Очакваме ви в 
най-топлото магазинче 
на „Валери Лейн”!

Дамска проза

ДНЕВНИКЪТ НА СВЕКЪРВАТА
Мария Метлицкая

Руска, 
допечатка
стр. 320, цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-2027-3
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Исторически роман

ГЕРОИЧНАТА АРКА
Жозе Родригеш душ 
Сантуш

Португалска, 
първо издание
стр. 344
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2025-9

Домашна библиотека

РЪКОВОДСТВО 
ЗА НЕДОСПАЛИ 
РОДИТЕЛИ
Трейси Хог и Мелинда Блау

Американска,
второ издание, луксозна
стр. 416 
цена 24,95 лв.
ISBN 978-954-26-1111-0

Вълнуваща история за война и любов, базирана на 
реални лица и събития.

Генерал Артур Тейшейра пристига в Макао, за да 
поеме поста на губернатор в малката португалска 
колония на брега на Южнокитайско море. На управника 
му предстои не само бързо да възприеме неписаните 
правила на общуване в местната странна смесица от 
китайска и португалска култура. Той ще трябва и да 
опази суверенитета на колонията и безопасността на 
населението ґ в задаващите се смутни времена.

След като атакува Пърл Харбър и нахлува в Хон-
конг, японската армия поставя под обсада Макао, за 
да възпрепятства доставките на храна за Китай.  
С помощ та на адютанта си Тавареш и директора на 
Службата по финансово-икономически въпроси – Жор-
же Лобо, губернаторът се опитва да поддържа не-
утралитета на страната си във войната. Бъдещето 
на Макао зависи от отношенията му с полковник Сава 
и Тейшейра хитро поддържа дружески отношения с 
него. А когато съзира сред наложниците на японеца 
една красива синеока китайка, сърцето на губернато-
ра се изпълва с чувства, които правят мисията му 
още по-трудна.

Изпитани съвети за храненето, съня и възпита-
нието през първите 3 години

Трейси Хог има дългогодишен опит като консул-
тант по въпросите на съня и храненето при бебе-
тата и малките деца. Водена от принципа, че всяко 
дете се нуждае от обич и разбиране, Трейси печели 
доверието на милиони родители по света с разумния 
си и умерен подход. Книгата се основава на концеп-
цията, че родителите трябва търпеливо да приучат 
децата си към режим, съобразявайки се с индивидуал-
ните им особености. 

КУЛИНАРНА  
КНИГА НА  
МАЛКИЯ ГОТВАЧ
 
Луксозно издание
стр. 208, цена 24,95 лв.
ISBN 978-954-26-1962-8

Детска кулинарна  
книга на 2018 г.  
на „Амазон”

И ЗАМИРИСА НА
БАБИНИ ГОЗБИ  
И СПОМЕНИ
Ивинела Самуилова, 
Илиана Николова

стр. 256, цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-2058-7

Eдинствено по рода си у нас 
кулинарно издание, събрало 
автентични готварски 
рецепти от нашите баби и 
съкровени истории за тях

ПРИКАЗКИ  
ЗА БЕЗСТРАШНИ
МОМИЧЕТА
Анита Ганери, Хуа Лей

Луксозно издание
стр. 128, цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-2047-1

Вдъхновяващи истории 
за силни и независими 
приказни героини  
от цял свят 

МЕЧТАНИ
ПЪТЕШЕСТВИЯ

Луксозно издание
стр. 320, цена 29,95 лв.
ISBN 978-954-26-2031-0

500 вълнуващи  
дестинации и най- 
подходящите начини 
да уловите духа на 
всяко място

Най-забавният роман за най-деликатните отношения
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Дългоочакван нов роман на руската кримикралица 
Анастасия Каменская се съгласява да направи 

необичайна услуга – да научи младия журналист и на-
чинаещ писател на детективски романи Пьотър 
Кравченко да чете криминално дело. За целта той 
настоява да разгледат старо дело за тройно убийс-
тво на семейство в Москва. Осъденият по него вече 
двайсет години излежава доживотна присъда. Въпреки 
че извършителят сам отива в милицията и признава 
вината си, Кравченко е твърдо убеден в невинността 
му. Каменская обаче няма никакво намерение да тър-
си доказателства за пропуски в разследването и се 
опит ва да се фокусира изцяло върху документацията 
по делото. От дългия си професионален опит тя знае, 
че безпристрастното отношение и съвестното 
следване на процедурите ще я отведат до истината.

Ново издание в твърда подвързия
Книгата е дългоочакваното продължение на основ-

ния труд на Виктор Франкъл – „Човекът в търсене на 
смисъл”. В настоящия сборник от есета и лекция авто-
рът надгражда теориите си. Той утвърждава тезата 
си за присъщата на всеки воля за смисъл, която в сблъ-
съците ни със смъртта, болката и вината ни мотиви-
ра не само да не се отчайваме, но и да израстваме.

„Несъмнено нашето индустриализирано общество 
се старае да задоволи всички човешки потребности, а 
неговият спътник, консуматорското общество, се е 
заел дори непрекъснато да създава нови потребности, 
които да бъдат задоволявани; но най-човешката пот-
ребност – потребността да открием и реализираме 
смисъл в своя живот – бива фрустрирана от това об-
щество. Най-засегнато е младото поколение и такива 
феномени, като зависимостите, агресията и депресия-
та, в крайна сметка се дължат именно на усещането за 
безсмислие.” – Виктор Франкъл 

Луксозно издание на романа, скандализирал англий-
ското общество с излизането си.

Гилбърт Маркъм е силно заинтригуван от Хелин 
Грейъм – красивата и тайнствена млада жена, коя-
то наскоро се е преместила в Уайлдфел Хол заедно с 
петгодишния си син. Той бързо ґ предлага своето 
приятелство, но когато резервираното ґ поведение и 
саможив характер стават повод за клюки сред мест-
ното общество, Гилбърт започва да се пита дали до-
верието му не е било прибързано. Едва когато Хелин му 
позволява да прочете дневника ґ, наяве излиза исти-
ната за един злощастен брак, от който тя е избягала, 
опитвайки се с всички сили да предпази детето си.

Разказана с остроумие и ирония, историята на Хе-
лин Грейъм изобразява борбата на една жена за незави-
симост и свобода на духа.

Печеливши стратегии как да се разделите с нега-
тивните мисловни модели и да реализирате пъл-
ния си потенциал.

Кои модели на мислене и поведение ни помагат да 
посрещнем достойно изпитанията и да ги преодоле-
ем? Ейми Морин си задава този въпрос не само като 
психотерапевт, но и като човек, претърпял няколко 
тежки загуби. Когато се сблъсква с поредната си лич-
на трагедия, тя обмисля същността на психическата 
сила и формулира тринайсетте неща, които ни пре-
чат да я развием. 

В тази книга Ейми Морин описва лошите навици, 
които ни възпрепятстват да реализираме пълния си 
потенциал. Тя предлага подход за развиване на мен-
тална сила, насочен към овладяване на мислите, емо-
циите и поведението. Благодарение на изпитаните 
съвети и интересните истории от практиката на 
авторката вие ще съумеете да придобиете навиците 
на психически силните хора.

Криминален роман

ДРУГАТА ИСТИНА
Александра Маринина

Руска, 
първо издание
стр. 528
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2042-6 

Класическа психология

ЧОВЕКЪТ В ТЪРСЕНЕ 
НА ВИСШ СМИСЪЛ
Виктор Франкъл

Австрийска, 
второ издание, луксозна
стр. 256
цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-2066-2

Психология за всеки ден 
13 НЕЩА, КОИТО 
ПСИХИЧЕСКИ СИЛНИТЕ 
ХОРА НЕ ПРАВЯТ
Ейми Морин

Американска, 
допечатка
стр. 296
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1939-0

Клуб Класика

ТАЙНСТВЕНАТА 
НЕПОЗНАТА
Ан Бронте

Английска, 
допечатка, луксозна
стр. 472
цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-1955-0

Клуб Класика

ВРЕМЕ ДА СЕ 
ЖИВЕЕ И ВРЕМЕ  
ДА СЕ МРЕ
Ерих Мария Ремарк

Немска, 
допечатка, луксозна
стр. 368
цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-1786-0

Красиво луксозно издание на един от най-знакови-
те антивоенни романи

Втората световна война е в разгара си. След две 
години на Източния фронт немският редник Ернст 
Гребер очаква с нетърпение триседмичния си отпуск. 
Той се завръща у дома и се изправя пред другото лице 
на войната: родният му град е бомбардиран, навсякъ-
де цари разруха.

Случайната среща с Елизабет, негова бивша съуче-
ничка, връща желанието му за живот. Макар любовта 
по време на война да изглежда невъзможна, двамата се 
отдават на чувствата си. Отпускът обаче изтича и 
Гребер трябва да се върне на фронта...

Подаръчно издание

ТАЕН ДНЕВНИК 
за момичета

Австралийска,  
допечатка,  
луксозна
стр. 96
цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-1602-3

Подаръчно издание

ТАЕН ДНЕВНИК 
за момчета

Австралийска,  
допечатка,  
луксозна
стр. 96
цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-1603-0

Забавни дневници с флумастер с невидимо мастило и UV светлина!
В тези пълноцветни дневници децата ще могат да записват мисли, случки и разбира се, тайни. В тях 

момичетата ще намерят тестове и идеи как да се забавляват с приятелките си. Момчетата ги очакват 
страхотни предизвикателства и секретна шпионска информация.


