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Семейни тайни. Загубена и намерена любов. 
Вековно английско имение.

Поузи израства в идиличната атмосфера на краси-
во английско имение. Втората световна война обаче 
прек ратява безгрижното  детство и отнема живота 
на обичния  татко. 

Десетилетия по-късно тя е изправена пред труд-
но решение. Трябва да продаде величествения си дом, 
защото няма средствата да върне предишния му бля-
сък. Към притесненията  се добавят и финансовите 
проблеми на сина  Сам, и неочакваното завръщане на 
другия  син Ник. Тогава една случайна среща ще пре-
обърне живота . Защото се появява Фреди, който я е 
изоставил с разбито сърце преди петдесет години. И е 
напът да разкрие ужасяваща тайна за семейството .

Заповядайте в най-сладкия магазин  
на очарователната уличка „Валери Лейн“

Кийра обича това, което прави. В малката си шо-
колатерия тя изработва ръчно сладкарски изделия 
– домашните  бисквитки, шоколадовите бонбони и 
плодовете с кувертюр привличат любители на вкус-
нотийки на всякаква възраст. А често и самата тя 
не може да устои на апетитните сладкиши. Но какво 
значение има? Тя не би се отказала от своята страст, 
пък и харесва извивките си. Но гаджето  Джордан, с 
когото вечно спорят, е на друго мнение. 

За щастие Кийра има верни приятелки, които я 
под крепят и я харесват каквато е. Освен това напос-
ледък един очарователен клиент пазарува все по-чес-
то в магазинчето за шоколад...

Художествена литература

СТАЯТА НА 
ПЕПЕРУДИТЕ
Лусинда Райли

Английска,
първо издание
стр. 472
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2174-4

Златно перо

ПЪТЕШЕСТВИЯТА НА 
БАРОН МЮНХАУЗЕН
Рудолф Ерих Распе

Английска, допечатка
стр. 160, цена 4,50 лв.
ISBN 978-954-26-0902-5

Художествена литература

ВИНАГИ
Сара Джио

Американска, допечатка
стр. 320, цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-1893-5

Златно перо

ПРИКАЗКИ
Братя Грим

Немска, допечатка
стр. 144, цена 4,00 лв.
ISBN 978-954-459-531-9

Валери Лейн

МАГАЗИНЧЕТО ЗА 
ШОКОЛАД И МЕЧТИ
Мануела Инуса

Немска, допечатка
стр. 224, цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-1973-4

Мотивационна литература

КОМПАС НА ЦЕННОСТИТЕ
Мандийп Рай

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

Исторически роман

ГЕРОИЧНАТА АРКА
Жозе Родригеш душ Сантуш

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

Изпълнена с аромат на книги история за дръзки 
мечти и една красива, но обречена любов

Библиотекарката Валентина неочаквано наследява 
от майка си Елоиз книжарница в един от най-живопис-
ните лондонски квартали. Когато пристига в английс-
ката столица, младата жена се изправя пред най-голя-
мото предизвикателство в своя живот: да разбере коя 
в действителност е била майка , която я е изоставила 
като дете.

Приживе Елоиз е съставила игра с откриване на бе-
лежки, чрез която дъщеря  да опознае и обикне града. 
Валентина се впуска в приключението и макар да няма 
намерение да се установява в Лондон, скоро очарова-
нието на квартала я завладява.

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

Генерал Артур Тейшейра пристига в Макао, за да по-
еме поста на губернатор на малката португалска ко-
лония на брега на Южнокитайско море. Той ще трябва и 
да опази суверенитета на колонията и безопасността 
на населението  в задаващите се смутни времена.

Книгата ни отвежда в сърцата, умовете и 
традициите на културите и народите по света.

Далай Лама
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, 
фор мирани в продължение на векове и предавани от 
поколение на поколение.

Една история за невъзможен избор и силата на 
истинската любов

Кайли има успешна кариера като журналистка и е 
сгодена за перфектния мъж. След романтична вечеря 
в шикозен ресторант тя подава остатъците от хра-
ната им на бездомник. И тогава светът  се преобръ-
ща, защото в него разпознава любовта на живота си 
Кейд. През следващите седмици Кайли му помага да си 
върне поне част от предишния живот.

И докато се грижи за него, а спомените от общото 
им минало постоянно изникват, тя осъзнава, че трябва 
да реши с кого иска да остане завинаги.

Художествена литература

С ОБИЧ ОТ ЛОНДОН
Сара Джио

Американска,
първо издание
стр. 352
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2186-7

Тя случайно се натъква на екземпляр от любимата 
си книга, изпълнен с коментари, които разпалват лю-
бопитството . Името на притежателя на романа е 
изписано от вътрешната страна на корицата. Дали 
той няма да се окаже сродната  душа? Но докато 
го търси, бъдещето на книжарницата е заложено на 
карта. За да предотврати фалита , Вал трябва да 
раз чита на подкрепата на общността и да се зарови 
дълбоко в миналото на Елоиз.
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Художествена литература

БРЕГЪТ НА ТЪМНАТА ВОДА
Нора Робъртс

Американска, допечатка
стр. 496, цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1910-9

Драматичен край на трилогията „Нация“
След наказателната акция в общежитието на „Ро-

зенбаум“ изгнаниците от клуб „Патриот“ си завоюват 
още по-голямо уважение сред националистическите 
групировки. Странните им покровители в лицето на 
двама влиятелни мъже се възползват от положението 
и услугите им, за да търсят сметка на корумпирани 
чиновници от най-високите етажи на властта и да ги 
принуждават да се самоубиват. 

Младите бегълци обаче осъзнават, че дните им 
са преброени – от една страна, ги грози затвор, от 
друга страна, ги заплашва отмъщението на засегна-
ти престъпни организации. Освен това приятелят 
им чака присъдата си в ареста, но враговете им под-
готвят неговото отвличане и кървава саморазправа. 
В напрегнатия хаос от събития обаче постепенно се 
изяснява кой е поръчителят на атаките срещу славя-
ните в Русия и каква е целта на терористичната орга-
низация, която подкупва висши чиновници.

Миниране на публични сгради и взривове, отвлича-
ния, преследвания и престрелки насред Москва... Кни-
гата поставя драматичен край на трилогията, повди-
гайки неудобни въпроси за корупцията, беззаконието и 
цената да им се противопоставиш.

Любимата говореща книжка на поколения деца!
От забавните стихчета в тази книжка децата 

опознават чудния свят на животните, техните домо-
ве и малките им, с какво са полезни, как се защитават и 
какви звуци издават. Натиснете музикалните бутони 
и се забавлявайте!

Да се изправиш пред спомените от миналото 
понякога е по-опасно от очакваното

Тори не е като останалите деца. Понякога вижда раз-
ни неща, друг път усеща какво ще се случи. Една вечер 
тя просто знае, че нещо ужасно се е случило на най-доб-
рата  приятелка – Хоуп. 

Години по-късно Тори се завръща в родния си град, 
за да се изправи пред спомените от детството. Тя е 
твърдо решена да отвори стилен магазин със стоки за 
дома въпреки прекомерното любопитство и враждеб-
ността на своите съседи. 

Да живее толкова близо до спомените от преживяно-
то ще бъде по-трудно и опасно, отколкото Тори е очак-
вала. Защото убиецът на Хоуп е все още на свобода и е 
набелязал следващата си жертва.

Роман

ТЕРОРИСТ
Лев Пучков

Руска,
първо издание
стр. 368
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2131-7

Художествена литература

ЛЯТОТО НА ТАЙНИТЕ
Барбара Ханей

Австралийска,
първо издание
стр. 360
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2194-2

Клуб Класика

ДУШИ В ОКОВИ
Съмърсет Моъм

Английска,
четвърто издание, луксозна
стр. 624
цена 24,95 лв.
ISBN 978-954-26-2161-4

Луксозно издание на блестящия роман на един от 
най-обичаните английски писатели

Останал сирак отрано, Филип Кери копнее за живот, 
изпълнен с любов и приключения. След мъчително детс-
тво при студения си чичо Филип най-сетне се чувс тва 
порасъл и свободен да започне живота си далеч от 
ограниченията. Заминава за Хайделберг, а след това и 
за Париж, решен да осъществи мечтата си да стане 
художник. Скоро обаче разбира, че му липсва талант. 
Филип се връща в Лондон и се захваща с медицина. Там 
среща Милдрид и се влюбва безпаметно и страстно. 
Попаднал в оковите на любовта, Филип достига до 
най-дълбоките дебри на отчаянието. И разбира: любов-
та може да унищожи човека. Или да го въздигне.

Образователна поредица за деца на възраст 6–8 години

Детски образователни книжки

МОЯТА КНИЖКА С 
УПРАЖНЕНИЯ
Белгийски, допечатки
стр. 32, цена 4,95 лв.
ISBN 978-954-26-1672-6 (синя)
ISBN 978-954-26-1673-3 (лилава)
ISBN 978-954-26-1674-0 (жълта)
ISBN 978-954-26-1675-7 (оранжева)

Някои тайни е по-добре да бъдат разкрити. За да 
донесат изцеление, надежда и любов.

Журналистката Клоуи с тревога осъзнава, че био-
логичният  часовник започва да тиктака все по-бързо. 
Тя поставя въпроса пред дългогодишния си приятел, но 
той категорично отказва да има деца. Тогава тя на-
пуска Сидни, за да започне нова работа в провинциален 
вестник в градчето Буралея. 

Главният редактор, сдържаният и затворен Фин, 
е бивш международен кореспондент, който изоставя 
бляскавата си кариера след трагичната смърт на съп-
ругата и сина си. Собственичката на вестника – Еми-
ли, пък се опитва да преодолее загубата на единстве-
ния си син и предателството на съпруга си. 

Когато местният пекар изчезва безследно, общ-
ността се сплотява в издирването му, а Клоуи и Фин се 
заемат с журналистическото разследване. Те най-нак-
рая разполагат с история, която ще надхвърли грани-
ците на Буралея. А разплитането  ще им върне вкуса 
към живота и вярата в любовта.

Златно перо

БАСНИ
Езоп

Гръцка, допечатка
стр. 112, цена 4,00 лв.
ISBN 978-954-459-863-1

Златно перо

СТАРОГРЪЦКИ МИТОВЕ 
И ЛЕГЕНДИ
Николай Кун

Руска, допечатка
стр. 288, цена 4,95 лв.
ISBN 978-954-26-1879-9

Златно перо

БАЙ ГАНЬО
Алеко Константинов

Българска, допечатка
стр. 176, цена 4,00 лв.
ISBN 978-954-459-780-1

Бестселър

МОИТЕ ПРИЯТЕЛИ – 
ЖИВОТНИТЕ

Руска, допечатка
стр. 18, цена 24,95 лв.
ISBN 978-954-26-0874-5


