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Фердинанд се жени за Елеонора, а Елеонора  
се омъжва за България. 

	 	 	Нейно	Императорско	Височество	
		 	 	Мария	Павловна	Романова

За деветте години на своето царуване – бляска-
вите и трагични години на Балканските войни – от 
мащеха на височайшите сираци царица Елеонора се 
превръща в Майка на Отечеството. Световната пре-
са я нарича „Коронованият ангел на България”.

Последното ґ желание е изпълнено: погребана е в 
святата българска земя, до стената на Боянската 
църква, която лично бе спасила от разрушаване и така 
я бе подарила на поколенията и на света.

План за постигане на целите и реализиране на 
пълния потенциал

Собственик на медийна компания, бестселъров ав-
тор и майка на четири деца, Рейчъл Холис неотлъчно 
следва призванието си да вдъхновява жените по цял 
свят да преследват мечтите си. Твърде често обаче 
тя среща дами, които не разгръщат потенциала си 
поради страх или неувереност. С тази книга Рейчъл 
ги окуражава да повярват в себе си и да реализират 
най-съкровените си желания. Тя отлично познава соци-
алните стереотипи, според които ролите на жената 
като съпруга и майка се смятат за единствените дос-
тойни за уважение. Рейчъл пламенно настоява жените 
да спрат да си търсят оправдания да не се борят за 
мечтите си и ги приканва още днес да предприемат 
първите крачки към постигането на личните си цели.

Българска	литература

ЦАРИЦА ЕЛЕОНОРА 
БЪЛГАРСКА
Неда Антонова

Българска, 
трето издание
стр. 288
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2143-0

Мотивационна	литература

МОМИЧЕ, СПРИ ДА 
СЕ ОПРАВДАВАШ
Рейчъл Холис

Американска, 
първо издание
стр. 240
цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-2142-3

Златно	перо

ЗА ВАС, ДЕЦА ЛЮБИМИ
Елисавета Багряна

Българска, допечатка
стр. 112, цена 4,50 лв.
ISBN 978-954-26-1532-3

Скъпо	тъпо	дневниче

ДА СЕ ПРЕСТОРИМ, ЧЕ 
ТОВА НЕ СЕ Е СЛУЧВАЛО
Джим Бентън

Американска, допечатка
стр. 112, цена 9,95 лв.
ISBN 978-954-26-1487-6

Този дневник е собственост на Джейми Кели от ос-
новно училище „Макъръл”. Тя е готова на всичко, за да не 
се превърне в поредната жертва на официалния създа-
тел на прякори Майк Пинсети. И за да впечатли Хъдсън 
Ривърс (осмото най-готино момче в класа по скалата за 
популярност на най-добрата ґ приятелка Изабела). Има 
само един проблем – красивата ґ съученичка Анджелин. 

Най-новата книга от серията „Скъпо тъпо дневниче”
Време е за лятна ваканция, а това значи край на 

уроците, домашните и скуката. Леля Каръл и чичо Дан 
планират пътуване до най-готиния увеселителен парк 
и канят Джейми, Изабела и Анджелин с тях. Но понеже 
чичо Дан е заместник-директор, тоест хитроумно съ-
щество по рождение, има уловка: децата сами трябва-
ше да си платят входа. Нуждаят се от по сто долара на 
човек и разполагат само с три седмици да ги съберат. 

Джейми и Изабела имат революционни идеи за пе-
челене на пари, включващи щанд за лимонада, гледане 

76 коучинг модела, които ще ви помогнат да 
извличате най-доброто от хората, с които 
работите

„Малка книга за големите модели в коучинга” пред-
ставя най-популярните теории и модели, които всеки 
мениджър трябва да умее да използва. В наръчника е 
описано какво представлява всеки модел и как можете 
веднага да започнете да го прилагате на практика, за 
да надграждате знанията и уменията на своя екип и да 
го мотивирате.

Един оригинален поглед към българската история, 
разказана за деца, но подходяща и за възрастни. 
История без дати и години, вдъхновена от 
изворите на времето. 

„Разказите на стария дъб. Приказки за български-
те владетели” е книга, която се опитва да доближи 
историята до нейния изначален разказ, когато се е 
предавала от уста на уста.

С времето този разказ на родовата памет пре-
връща събитията в легенди, легендите – в приказки, и 
в края на краищата приказките стават история.

Скъпо	тъпо	дневниче

НАЙ-ЛОШИТЕ НЕЩА 
В ЖИВОТА СЪЩО  
СА БЕЗПЛАТНИ
Джим Бентън

Американска, първо издание
стр. 160
цена 9,95 лв.
ISBN 978-954-26-2140-9

Бизнес	литература

МАЛКА КНИГА ЗА 
ГОЛЕМИТЕ МОДЕЛИ 
В КОУЧИНГА
Боб Бейтс
Английска, 
първо издание,  
твърда корица
стр. 432, цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-2162-1

Детско-юношеска	
литература

РАЗКАЗИТЕ  
НА СТАРИЯ ДЪБ
Приказки за 
българските владетели

Богдана Кривошиева
Българска, второ 
преработено издание  
стр. 144, цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-2154-6

В томчето са събрани най-хубавите детски сти-
хотворения на Елисавета Багряна. С искрена обич и 
топлота поетесата разкрива красотата и величие-
то на природата и очарованието на сезоните. Чрез 
прекрасните стихотворения децата ще усетят ма-
гията на празниците и съпътстващите ги народни 
обичаи. Ще изпитат трепета от първия учебен ден и 
вълнението от досега с книгите и знанието. И ще се 
научат да обичат дома и близките си и да се гордеят 
с родината си!

на деца и разхождане на кучета. Всички те се провалят 
с гръм и трясък и момичетата са на ръба на отчая-
нието. Казват, че най-хубавите неща в живота са 
безплатни, но дали същото не важи и за най-лошите? 
Но точно когато са загубили надежда,  момичетата 
откриват неочакван съюзник…
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Златно	перо

ЯН БИБИЯН
Елин Пелин

Българска, допечатка
стр. 200, цена 4,00 лв.
ISBN 978-954-26-0318-4

В томчето са събрани „Ян Бибиян – приключенията 
на едно хлапе” и „Ян Бибиян на Луната” – първият 
български фантастичен роман за деца.

Най-новият трилър от авторката на световния 
хит „Сушата”

Кийрън прекарва незабравимо лято в пещерите 
край скалите, където изпитва първите любовни тре-
пети, преди ужасна трагедия да промени всичко. Два-
надесет години по-късно той се завръща в родното 
си градче. Кийрън не може да забрави опустошител-
ната буря, отнела три живота и променила неговия 
безвъзвратно. Сред жертвите е и брат му Фин. 

Здравна	литература

ЯЖТЕ МРЪСНО
Джош Акс

Американска, допечатка
стр. 384, цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1681-8

Детска	литература

ПРИКАЗКИ ЗА БЕЗ-
СТРАШНИ МОМИЧЕТА 
Анита Ганери (съставител), 
Куа Лей (илюстрации)
Английска, допечатка
стр. 128, цена 24,95 лв.
ISBN 978-954-26-2047-1

Най-новото допълнено и преработено издание на 
най-авторитетното ръководство за отглеждане 
на бебето и детето

Изпитаните във времето съвети са вдъхнали уве-
реност на поколения родители да се справят с труд-
ностите в грижите за новороденото, да се информират 
подробно за различните етапи в развитието на детето 
и съпътстващите ги предизвикателства, да реагират 
бързо и адекватно в случай на травма или заболяване.

Но времената се менят, а научните открития во-
дят до нови теории и лекарски предписания, което из-
правя днешните родители пред неочаквани тревоги и 
проблеми. За да отговори на промените и предизвика-
телствата в съвременната действителност, уважа-
ваният педиатър д-р Робърт Нийдълман обновява и 
разширява класическия труд на д-р Спок. Организиран 
по начин, позволяващ бърза и лесна справка, наръчникът 
предлага нова и актуална практическа информация.

Тук ще намерите всички изпитани с времето съве-
ти на д-р Спок и последните новости при грижите за 
детето, както и обновен списък с най-често предпис-
ваните медикаменти за деца.

„Рекет” беше разказ за една образована млада 
жена, която се съгласява да стане рекетьор. 
Следва продължението…

Не	бях	планирал	„втора	серия”,	но	се	замислих.	Какво	
би	се	случило	с	героинята,	попаднала	в	една	необичайна	
среда?	В	компанията	на	проститутки.	Подзаглавието	
„Бардакът	срещу	държавата”	подсказва	накъде	тръгна	
разказът.

Изкушавах	се	и	от	факта,	че	някои	действия	на	дру-
ги	герои	в	„Рекет”	се	оказаха	близки	до	действията	на	
реални	 публични	 личности	 веднага	 след	 излизането	 на	
романа.

Новите приключения на пакостливите мишоци 
Миш и Маш

Мило дете, спомняш ли си как една вълшебна ду-
мичка прогони двата мишока Миш и Маш? Те хукнаха 
да бягат, колкото сили имат, и попаднаха в едно съв-
сем необикновено мазе! От тази красива илюстрирана 
книжка ще научиш за един чуден град на име Мишкоград 
и дали ще се намери в него място за още два мишока...

С хиляди последователи по цял свят и личен 
диетолог на олимпийски шампиони като Майкъл 
Фелпс, д-р Акс представя революционния си подход 
и на българските читатели

Философията „Яжте мръсно” включва здравосло-
вен начин на хранене и живот, с който да преборите 
синдрома на чревната пропускливост – основната 
причина за множество разпространени болести. Д-р 
Джош Акс ни призовава да се върнем към забравени, но 
доказани във времето навици, сред които контактът 
с „мръсната” природа. 

Вдъхновяващи истории за силни и независими 
приказни героини от цял свят 

Този прекрасно илюстриран сборник съдържа 15 
приказки от цял свят с необикновени главни героини. 

За	родителите

Д-Р СПОК:  
ГРИЖИ ЗА БЕБЕТО 
И ДЕТЕТО
Д-р Бенджамин Спок, 
д-р Робърт Нийдълман
Американска, 
десето издание
стр. 616, цена 29,95 лв.
ISBN 978-954-26-2128-7

Българска	литература

РЕКЕТ 2 БАРДАКЪТ 
СРЕЩУ ДЪРЖАВАТА
Евгений Тодоров

Българска, 
първо издание
стр. 248
цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-2155-3

Художествена	литература

ОЦЕЛЕЛИТЕ
Джейн Харпър

Австралийска, първо издание
стр. 344
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2146-1

За	децата

КАК МИШ И МАШ 
СИ ТЪРСИЛИ ДОМ
Анита Тарасевич и 
Надежда Кацарова

Българска, 
първо издание
стр. 32, цена 9,95 лв.
ISBN 978-954-26-2159-1

В тази книга световноизвестният лечител медиум 
Антъни Уилям описва основното средство за спра вяне с 
най-разпространените болести и симптоми: прочиства-
нето. В днешния свят сме непрекъснато изложени на 
вредни вещества и патогени и затова детоксикацията 
на организма е по-важна от всякога. Още по-важно е да 
я провеждаме по правилния начин, за да се освободим от 
токсичния товар и да сме здрави и енергични. 

В този ценен наръчник ще откриете причините за 
съвременната епидемия от хронични заболявания и симп-
томи; трите основни разновидности на Прочистване 
3:6:9, както и предложения за сутрешно прочистване.

Пълно ръководство за лечение на остри и хронични 
заболявания с методите на детоксикацията

Само ден след завръщането му на плажа е намере-
но тялото на млада жена, загинала при подозрителни 
обстоятелства. То събужда болезнените спомени за 
една безразсъдна постъпка с пагубни последствия. Не 
само Кийрън обаче крие истината за онази злополучна 
вечер. Нечии други дълбоко пазени тайни заплашват да 
изплуват на повърхността...

Опитах	се	отново	да	позная	какво	ще	се	случи	в	Бъл-
гария...

Този	път	обаче	май	не	познах.	Поне	засега.	Може	би	
утре...	Не	дай	си	боже.

   Авторът

Здравни	съвети

ЛЕЧИТЕЛЯТ МЕДИУМ: 
ПРОЧИСТВАНЕ ЗА ЗДРАВЕ
Антъни Уилям 

Американска, допечатка
стр. 672, цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-2076-1 


