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ЗИМНА ВАНИЛИЯ
Кн. 1 от серията „Калифорнийски мечти“
Мануела Инуса

Сесилия се грижи за своята ферма за ванилия и не 
само произвежда подправката, но и приготвя вкусни 
изкушения с нея. И е така отдадена на своята 
страст, че не ѝ остава време за любов. Но това ще 
се промени, защото от телевизията искат да излъ-
чат репортаж за фермата. А той предизвиква инте-
реса не само на потенциални клиенти.
Ричард Банкс притежава хотел на езерото Тахо. Той е 
запленен от думите на младата жена и иска да се за-
познае с нея. В заснежения курорт Сесилия я очаква 
най-голямото чудо в живота ѝ.

400 с., цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2206-2

КОЛЕДА КРАЙ КАМИНАТА
Джени Хейл

За Лайла, която е загубила родителите си, коледните 
празници са най-тежкият и самотен период. Тази го-
дина обаче тя ще посрещне празника с най-добрите 
си приятелки в кокетни вили насред заснежените 
склонове на Тенеси. Но очакваната зимна приказка се 
оказва мираж – градчето е скучно и почти безлюдно, 
а вилите са занемарени. Момичетата се колебаят 
дали да не анулират резервацията си, но сърце не им 
дава да разочароват собственичката, милата вдови-
ца Елинор. Затова се залавят да вдъхнат нов живот 
и коледен дух на вилите.272 с., цена 16,95 лв.

ISBN 978-954-26-2192-8

СРЕБЪРНИЯТ ЗАЛИВ
Джоджо Мойс

Лиза напуска Англия, за да започне начисто с дъщеря 
си Хана. Двете се установяват в курортното градче 
Силвър Бей и заживяват в едноименния хотел на леля-
та на Лиза. Красивите плажове и сплотената общ-
ност им предлагат това, от което най-много се 
нуждаят: свобода и сигурност.
Майкъл пристига в Силвър Бей, за да проучи дали 
местността е подходяща за построяването на лук-
созен комплекс. Лиза се страхува, че той ще унищожи 
всичко, за което се е борила: семейния бизнес и зали-
ва, който приютява любимите ѝ китове. Както и 
увереността ѝ, че никога повече няма да се влюби...

400 с., цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2150-8

ДЪРВОТО НА АНГЕЛИТЕ
Лусинда Райли

Грета се завръща в имението „Марчмънт Хол“, за да 
прекара Коледа с приятеля си Дейвид. Тя обаче няма и 
спомен от живота си там – трагичен инцидент е 
заличил почти три десетилетия от паметта ѝ.
Тя внезапно си припомня, че в края на Втората све-
товна война се влюбва в американски войник. Той я 
изоставя бременна, но Дейвид я приютява в имение-
то. С помощта на стария си приятел Грета осъзна-
ва, че дъщеря ѝ е станала жертва на обстоятелства 
извън нейния контрол. И че далеч не е била ангелът, за 
когото всички са я смятали...480 с., цена 17,95 лв.

ISBN 978-954-26-2098-3

С ОБИЧ ОТ ЛОНДОН
Сара Джио

Библиотекарката Валентина неочаквано наследява от 
майка си Елоиз книжарница в един от най-живописните 
лондонски квартали. Когато пристига в английс ката 
столица, младата жена се изправя пред най-голямото 
предизвикателство в своя живот: да разбере коя в 
действителност е била майка ѝ, която я е изос тавила 
като дете.
Приживе Елоиз е съставила игра с откриване на бе-
лежки, чрез която дъщеря ѝ 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.

352 с., цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2186-7

ЛЯТО КРАЙ МОРЕТО
Джени Хейл

Фейт се завръща в градчето Аутър Банкс на Източ-
ното крайбрежие, за да отпразнува юбилея на баба си 
със семейството си. Тук тя е прекарвала безгрижни 
летни месеци във фамилната вила на плажа заедно с 
по-голямата си сестра Кейси.
Фейт все още не може да забрави онова лято, в кое-
то сестра ѝ отмъква любовта на живота ѝ и ѝ раз-
бива сърцето. Тя не е виждала Кейси от години, но 
вече е готова да ѝ прости предателството. Но не е 
готова за срещата с Джейк – привлекателния работ-
ник, който довършва фасадата на вилата, в която са 
отседнали.

304 с., цена 16,95 лв.
ISBN 978-954-26-2175-1

СТАЯТА НА ПЕПЕРУДИТЕ
Лусинда Райли

Поузи израства в идиличната атмосфера на красиво 
английско имение. Втората световна война обаче 
отнема живота на обичния ѝ татко.
Десетилетия по-късно тя е изправена пред трудно ре-
шение. Трябва да продаде величествения си дом, защо-
то няма средствата да го поддържа. Към притеснения-
та ѝ се добавят и финансовите проблеми на сина ѝ Сам, 
и неочакваното завръщане на другия ѝ син Ник.
Тогава една случайна среща ще преобърне живота ѝ. 
Защото се появява Фреди, който я е изоставил с раз-
бито сърце преди петдесет години.472 с., цена 17,95 лв.

ISBN 978-954-26-2174-4

ОБЩЕСТВОТО ДЖЕЙН ОСТИН
Натали Дженър

Джейн Остин прекарва последните осем години от 
живота си в къщата на брат си в английското про-
винциално градче Чотън. Сто и петдесет години 
по-късно, малко след края на Втората световна вой-
на, една необичайна група се събира точно там, за да 
опази наследството на любимата си писателка.
Всеки от осмината членове на Обществото „Джейн 
Остин“ води безмълвна борба със собствените си 
житейски драми. Младата прислужница в имението 
намира писмо на писaтелката до сестра ѝ Касандра, 
за чието съществуване светът дори не подозира и 
което може да промени хода на събитията.

328 с., цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2215-4

БУНГАЛОТО
Сара Джио

Ан заминава за Бора Бора, за да служи като медицин-
ска сестра в американската военна база на острова. 
Макар наскоро да се е сгодила за заможен банкер, тя 
иска да изпълни своя дълг и да открие себе си.
По време на танцова забава Ан се запознава с войника 
Уестри. Двамата намират изоставено бунгало на 
плажа, сгушено между екзотичните яркожълти цве-
тове на хибискуса. Местните вярват, че над него 
тегне проклятие и престъпилите прага му са обрече-
ни на вечно страдание. Ан и Уестри обаче се захва-
щат с възстановяването му и постепенно се влюб-
ват, но дали проклятието няма да ги застигне?

296 с., цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-2137-9

СЛЕД ПЕТ ГОДИНИ
Ребека Сърл

След като получава желаната позиция в престижна адво-
катска кантора и пръстен с диамант от любимия си 
Дейвид, Дани си ляга с увереността, че държи живота 
си под контрол. Но когато се събужда, се озовава в чужд 
апартамент и до непознат мъж. От включения телеви-
зор в стаята разбира, че датата е същата, но пет 
години по-късно. След един час, прекаран в компанията 
на непознатия, Дани се събужда у дома – до Дейвид.
Четири години и половина по-късно Дани се озовава 
лице в лице с мъжа от съня си. Тя е готова на всичко, 
за да попречи на странното видение да се сбъдне, но 
съдбата има други планове.

264 с., цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-2210-9
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ОБСЕБЕНИ В СМЪРТТА
Нора Робъртс

Лейтенант Ив Далас е свикнала да се намира под 
светлината на прожекторите. Сега обаче тя се прев-
ръща в обект на желание, което граничи с мания.
С партньорката ѝ Пийбоди са извикани на поредното 
местопрестъпление в Ню Йорк. Жертвата е извест-
ната адвокатка Лианор Бастуик, с която Ив е влизала 
в множество ожесточени спорове. Убиецът е оста-
вил лично послание до лейтенант Далас, изписано с 
кръвта на Лианор. Той вярва, че между тях съществу-
ва специална връзка, и не би се поколебал да убива за-
ради нея.416 с., цена 19,95 лв.

ISBN 978-954-26-2176-8

ВИДЕНИЕ В БЯЛО
Нора Робъртс

Специализирала сватбена фотография, Мак запечат-
ва на лента най-щастливите моменти на влюбените 
двойки, но самата тя не вярва в любовта. Докато не 
среща случайно свой съученик от гимназията. Сдър-
жаният интелектуалец Картър не е нейният тип, но 
темпераментната Мак е заинтригувана от него. 
Флиртът им е на път да прерасне в сериозна връзка, 
но червенокосата бунтарка изпитва страх от об-
вързване. Разкъсвана от вътрешни съмнения, тя се 
опитва да си отговори на въпроса дали Картър е 
любовта на живота ѝ.368 с., цена 17,95 лв.

ISBN 978-954-26-2187-4

ПРЕВРЪЩАНЕ
Кн. 2 от трилогията „Сърцето на дракона“
Нора Робъртс

Брийн се завръща в Талаф заедно с най-добрия си прия-
тел Марко, който е очарован от това магично място. 
Тук тя не е неуверената учителка от преди, а силна 
жена, която се учи да прегърне истинската си същ-
ност. Марко е приет радушно от нейните хора и от 
Кийган – водача на Талаф, чието възхищение от нейни-
те умения нараства заедно с влечението му към нея.
Но прокуденият бог Одран иска да завладее Талаф. Сега 
всички трябва да се обединят срещу тъмните му 
сили. А Брийн ще се превърне в това, което е родена 
да бъде.

504 с., цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2147-8

ЛЕГЛО ОТ РОЗИ
Нора Робъртс

Ема винаги е мечтала за нежна романтика и изгарящи 
страсти. Макар около дизайнерката на украса да има 
много ухажори, тя чувства, че все още не е намерила 
мъжа на мечтите си. А дори не подозира, че той ви-
наги е бил до нея. Джак и Ема са приятели от много 
години, но напоследък той усеща силно привличане 
към нея. Младата жена също отвръща на чувствата 
му, но двамата първо трябва да изгладят различията 
помежду си. Въпреки опасенията си, Ема и Джак се 
отдават на зараждащото се чувство, съзнавайки, че 
трябва да направят компромиси в името на любов-
та.

368 с., цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2188-1

ПРОБУЖДАНЕ
Кн. 1 от трилогията „Сърцето на дракона“
Нора Робъртс

Когато е малка, бащата на Брийн ѝ разказва приказки 
за вълшебни места. Днес Брийн е тревожна млада 
жена. Един ден тя разбира за банкова сметка на нейно 
име, която майка ѝ е крила от нея. Използвайки част 
от сумата за дълго жадувано пътуване до Ирландия, 
тя ще намери отговори на въпроси, които дори не е 
подозирала, че иска да зададе.
Тук тя ще научи кой е мъжът със сребристи коси, 
който я преследва от известно време. А също и защо 
сънува дракони. И че съществува магичен портал, 
който ще я отведе до съдбата ѝ.

480 с., цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2086-0

НАСЛАДИ СЕ НА МИГА
Нора Робъртс

Лоръл е отговорна за приготвянето на изкусителни 
сладки вълшебства, а нетрадиционните сватбени 
торти са нейна запазена марка. Работата ѝ носи усе-
щане за удовлетворение, уют и пълноценен живот. 
Тя е влюбена в по-големия брат на Паркър – Дилейни, 
адвокат и възпитаник на престижен университет 
от Бръшляновата лига. Лоръл е убедена, че Дел я въз-
приема като по-малка сестра и че дори и не подозира 
за чувствата ѝ. Когато обаче двамата се отдават 
на гореща, страстна целувка, на Лоръл ѝ се налага да 
отхвърли съмненията, за да се наслади на красивия 
миг.

368 с., цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2195-9

ЦВЕТОВЕТЕ НА НОЩТА
Джейн Ан Кренц

Норт притежава необичайна дарба – паранормално 
нощно зрение, с което проследява най-опасните пси-
хо престъпници. Той научава, че баща му е изпаднал в 
кома след нападение заради артефакт, принадлежал на 
дядо му, който е работил за тайна правителствена 
лаборатория. За да спаси живота на баща си, той 
трябва да намери въпросния артефакт.
Дарбата му обаче отслабва с всеки изминал ден и 
Норт съзнава, че не може да се справи сам. Обръща 
се за помощ към посредничката Сиера и двамата се 
впускат във вълнуващо, но опасно приключение.320 с., цена 16,95 лв.

ISBN 978-954-26-2144-7

ЩАСТЛИВИ ЗАВИНАГИ
Нора Робъртс

Паркър, съсобственичка на сватбена агенция „Обе-
ти“, е богата, красива и интелигентна, но няма мъж 
до себе си. За сметка на това е претрупана с работа, 
която обожава. До края на годината агенцията орга-
низира три специални сватби – тези на Лоръл, Ема и 
Мак. Паркър планира традиционно тържество с ар-
тистичен привкус за Мак, романтична приказка за 
Ема и стилно празненство за Лоръл. Но точно в 
най-неподходящия момент две спукани гуми заплаш-
ват да провалят плановете ѝ. Паркър с неохота приз-
нава, че се нуждае от помощта на самоуверения ме-
ханик и приятел на брат ѝ Малкълм Кавана.

352 с., цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2196-6

304 с., цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2200-0

ЛЯТОТО НА ТАЙНИТЕ
Барбара Ханей

Журналистката Клоуи с тревога осъзнава, че биоло-
гичният ѝ часовник се забързва все повече. Дългого-
дишният ѝ приятел обаче категорично отказва да има 
деца. Тогава тя напуска Сидни, за да започне нова рабо-
та в провинциален вестник в градчето Буралея. Глав-
ният редактор Фин Латимър е бивш международен 
кореспондент, който изоставя бляскавата си кариера 
след трагичната смърт на съпругата и сина си.
Когато местният пекар изчезва безследно, общ-
ността се сплотява в издирването му, а Клоуи и Фин 
се заемат с журналистическото разследване, което 
ще надхвърли границите на Буралея.

КЛУБ ПЕТЪК ВЕЧЕР
София Лундберг, Алисън Ричман и М. Дж. Роуз

Стокхолм, края на XIX век
Всяка седмица пет жени се събират, за да споделят 
творческите и духовните си търсения. Те рисуват и 
провеждат спиритични сеанси. Сред тези необикно-
вени жени е Хилма аф Клинт, пионерка в абстрактна-
та живопис. Но светът не е готов за радикалната 
иновативност в творчеството ѝ.
Век по-късно картините ѝ са изложени в „Гугенхайм“ и 
това е най-посещаваната експозиция на музея. Ав-
торките на романа изследват съдбата, страстта и 
нишките, които свързват пет жени, предизвикващи 
традициите в изкуството и обществото.

360 с., цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2194-2
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ДЕНЯТ НА ЖЕНАТА
Мария Метлицкая

В навечерието на Деня на жената три успели жени 
гостуват в популярно токшоу. И трите знаят, че от 
тях се очаква да разкажат за невероятната си карие-
ра, изградена с много труд и лишения. Всяка от тях е 
давала толкова интервюта, че с времето истината 
и измислицата са се смесили дотолкова, че и самата 
героиня вече едва ги различава. Водещата на шоуто 
обаче има други планове и интервюто се развива по 
коренно различен сценарий.

320 с., цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-2112-6

И ДЪБЪТ ОЩЕ Е ТАМ
София Лундберг

Естер е загубила опората си след тежък развод. В 
търсене на утеха тя се разхожда на една живописна 
поляна на брега на Балтийско море.
Един ден там среща Рут, възрастна дама с неверо-
ятна способност да се радва на красивото в живота. 
Между двете жени се създава неочаквано и силно 
прия телство. Но не всичко е такова, каквото изглеж-
да. Какви ли тайни крие Рут?
Търсенето на отговори отвежда Естер до езерото 
Комо в Италия, където разбира, че житейската ис-
тория на Рут е много по-сложна, отколкото си е 
представяла.

368 с., цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2124-9

ПЕРФЕКТНАТА ЛЪЖА
Джо Спейн

След семейна трагедия ирландката Ерин се мести в 
Ню Йорк, където намира работа в престижно изда-
телство. Тя се омъжва за детектив Дани Раян, кого-
то познава едва от шест месеца, и двамата заживя-
ват щастливо. Но когато една сутрин на вратата 
им се появяват колегите от отдела на Дани, той се 
отправя към прозореца и скача от четвъртия етаж.
Осемнайсет месеца по-късно Ерин е на подсъдимата 
скамейка, обвинена в убийството на съпруга си. До-
като се опитва да разкрие истината за миналото на 
съпруга си, собствените ѝ репутация и свобода са 
заложени на карта.

392 с., цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2202-4

СЛЕПИЯТ МУЗИКАНТ
Владимир Короленко

Първородният син на семейство богати помешчици 
в Югозападна Украйна се ражда сляп. Петрус израства 
под всеотдайните грижи и възпитание на майка си и 
вуйчо си. За формиране на характера му помага и му-
зиката, която тихо и неусетно, с малоруските си 
напеви, запълва огромна душевна празнина. Младе-
жът обаче жадува да опознае заобикалящия го свят, 
но трудностите да се впише в обществото го из-
пълват с озлобление и отчаяние. Дали музиката и 
любовта на Евелина, с която израстват заедно, ще 
му помогнат да победи мрака в себе си?136 с., цена 19,95 лв.

ISBN 978-954-26-2205-5

ОТНЕСЕНИ ОТ ВИХЪРА (том 1)
Маргарет Мичъл

Скарлет О’Хара е южняшка красавица, разглезена от 
охолния живот в памукова плантация. Тя има изискани 
маниери, буен нрав и неустоим чар. Когато решава, 
че ще се омъжи за съседа си Ашли Уилкс, тя не допус-
ка провал. Но той е сгоден за друга и скоро заминава 
за фронта.
Гражданската война води до немислимото – Северът 
помита стария начин на живот на южняците. Скар-
лет трябва да се бори за всеки залък. Тогава се закле-
ва, че никога повече няма да гладува. Дори да се налага 
да търпи арогантния и изгарящ поглед на спекуланта 
Рет Бътлър.

576 с., цена 24,95 лв.
ISBN 978-954-26-2170-6

ДУШИ В ОКОВИ
Съмърсет Моъм

Останал сирак, Филип Кери копнее за живот, изпълнен 
с любов и приключения. След мъчително детство Фи-
лип заминава за Париж, решен да осъществи мечта-
та си да стане художник. Скоро обаче разбира, че ис-
тинският живот не е такъв, какъвто го е виждал в 
бляновете си. Осъзнал, че му липсва талант, Филип се 
връща в Лондон. Там среща Милдрид и се влюбва без-
паметно и страстно. Попаднал в оковите на любов-
та, Филип достига до най-дълбоките дебри на отчая-
нието. И разбира: любовта може да унищожи човека. 
Или да го въздигне.624 с., цена 24,95 лв.

ISBN 978-954-26-2161-4

ПАЗИТЕЛКАТА НА ПЧЕЛИТЕ
Фиона Валпи

Аби приема сезонна работа в Шато Белвю във френ-
ската провинция. Там тя се оказва неустоимо привле-
чена от забележителната история на пчеларката Ели-
ан, живяла в замъка преди близо осем десетилетия.
Годината е 1938. Младата и красива Елиан помага в 
кухнята, грижи се за кошерите в градините на Белвю 
и продава ароматния мед на пазара. Тя се влюбва в 
загадъчния Матийо, но сянката на Втората светов-
на война все повече надвисва над Франция. Немската 
окупация разделя влюбените – явно съдбата има други 
планове за пазителката на пчелите.344 с., цена 17,95 лв.

ISBN 978-954-26-2163-8

ОТНЕСЕНИ ОТ ВИХЪРА (том 2)
Маргарет Мичъл

След победата си янките се опитват да изкоренят 
южняшките традиции и начин на живот. Но Скарлет 
О’Хара е твърдо решена не само да се приспособи, но 
и да се замогне. От разглезена девойка тя постепен-
но се превръща в силна и целеустремена жена, която 
управлява собствената си съдба въпреки неодобре-
нието на близките си и обществото.
В суматохата на следвоенния период до нея неизмен-
но е безскрупулният Рет Бътлър. Между него и Скар-
лет се зараждат силни чувства, но и двамата са 
твърде горди, за да им се отдадат.576 с., цена 24,95 лв.

ISBN 978-954-26-2171-3

МОРАЛ
Тадуеш Доленга-Мостович

След като възвръща паметта си, професор Вилчур 
отново оглавява кардиологичната клиника във Варша-
ва. Но не всички се радват на завръщането му. Док-
тор Добранецки няма намерение да се откаже от 
предимствата на ръководния пост. Подтикван от 
алчната си млада съпруга, той изплита коварен план 
как да унижи и дискредитира своя учител.
Омерзен от задкулисните интриги и липсата на мо-
рал, Вилчур доброволно напуска клиниката и Варшава. 
Той отива там, където се е чувствал щастлив и ну-
жен – провинциалното градче Радолишки.352 с., цена 19,95 лв.

ISBN 978-954-26-2189-8

ГОРДОСТ И ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ
Джейн Остин

Любовните отношения между своенравната Елиза-
бет Бенет и нейния високопоставен ухажор – Фицуи-
лям Дарси, минават през големи перипетии. За да 
възтържествува любовта обаче, тя трябва да прео-
долее своите предразсъдъци, а той – да смири гор-
достта си. Или може би тя да се избави от своята 
криворазбрана гордост, а той – от класовите си 
предразсъдъци. Само тогава любовта е възможна.
Един от най-обичаните романи на Джейн Остин в нов 
превод от Ивинела Самуилова.

400 с., цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-2158-4
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БЕЗСМЪРТНИЯ
Жозе Родригеш душ Сантуш

В Хонконг високоуважаваният професор Яо Бай неочак-
вано обявява раждането на две генетично модифици-
рани бебета. Противоречивата новина се превръща в 
световна сензация и насочва всички погледи към Ки-
тай. Не след дълго ученият изчезва безследно.
В Лисабон Томаш Нороня се запознава със служителя на 
секретна американска технологична агенция Курт 
Вайлман, който се интересува от връзката му с Яо 
Бай. Внезапно апартаментът, в който се намират 
двамата, експлодира, а влакът в метрото се сблъсква 
с още две композиции. Сякаш целият свят е полудял и 
се е впуснал в преследване на Томаш и Курт, но защо?

464 с., цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-2209-3

ЧЕЛИСТКАТА
Даниъл Силва

Виктор Орлов е открит мъртъв в кабинета си, а 
тялото му и купчина документи са покрити с нерв-
нопаралитично вещество новичок. Полицията смя-
та, че разследващата журналистка Нина Антонова е 
отговорна за смъртта му. Габриел Алон обаче е на 
мнение, че колегите му допускат огромна грешка. Той 
се впуска в преследване на истината от Лондон до 
Амстердам и Женева и открива неочакван съюзник в 
лицето на красивата челистка Изабел.
Легендарният шпионин се изправя срещу най-опасния си 
враг: руския президент. Той възнамерява да подкопае 
устоите на демокрацията, но дали може да бъде спрян?

384 с., цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2151-5

ОЦЕЛЕЛИТЕ
Джейн Харпър

Кийрън прекарва незабравимо лято в пещерите край 
скалите, където изпитва първите любовни трепети, 
преди ужасна трагедия да промени всичко. Дванадесет 
години по-късно той се завръща в родното си градче, 
за да помогне на майка си в грижите за болния му баща.
Само ден след завръщането му на плажа е намерено 
тялото на млада жена, загинала при подозрителни 
обстоятелства. То събужда болезнените спомени за 
друго безследно изчезнало момиче. За една безразсъд-
на постъпка с пагубни последствия. Не само Кийрън 
обаче крие истината за онази злополучна вечер преди 
дванадесет години.

344 с., цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2146-1

ИЗГУБЕНИЯТ АНГЕЛ
Хавиер Сиера

Докато работи по реставрацията на катедралата в 
Сантяго де Компостела, Хулия разбира, че съпругът ѝ 
е отвлечен край връх Арарат. Зад похищението стои 
секта, чиито последователи вярват, че са наследни-
ци на ангелите. Тяхната цел е Мартин да им помогне 
да се върнат в райските градини.
Единствената надежда за спасение на Мартин е Хулия. 
Тя е въвлечена в опасна надпревара за контрола над два 
древни камъка, които според легендите могат да ус-
тановят връзка с Всевишния. Само че от тази невиж-
дана власт е поблазнен и президентът на САЩ.384 с., цена 17,95 лв.

ISBN 978-954-26-2173-7

ОТВЛИЧАНЕТО НА ВЕКА
Джеймс Патерсън

Риалити звездата Ерин Истън се омъжва и телеви-
зионен екип документира всеки екстравагантен де-
тайл. Но изчезването на булката не е по сценарий. 
Гримьорната ѝ е празна, с изключение на окървавена-
та сватбена рокля и следи от борба.
Детектив Кайли Макдоналд е на събитието като 
гост. Тя веднага се обажда на партньора си Зак Джор-
дан. Но когато видеото, доказващо, че Ерин е жива, 
се появява в ефир, всяка знаменитост от звездния 
списък с гости се превръща в обект на подозрение... 
Или в следващата мишена.296 с., цена 17,95 лв.

ISBN 978-954-26-2114-0

МИШЕНА: АЛЕКС КРОС
Джеймс Патерсън

Президентът на САЩ е починал неочаквано и хиляди 
опечалени наблюдават процесията по улиците на Ва-
шингтон.
Снайперист нанася съкрушителен удар в сърцето на 
столицата – виден сенатор е убит пред дома му. На съп-
ругата на Алекс Крос е поставен ултиматум – да разре-
ши случая бързо, за да докаже, че заслужава поста си.
Алекс предчувства, че убийството е само началото на 
много по-мащабен план. Твърде скоро този страх се 
сбъдва. Ужасяваща поредица от събития хвърля прави-
телството и цялата страна в хаос.320 с., цена 17,95 лв.

ISBN 978-954-26-2134-8

БЕЗУПРЕЧНА РЕПУТАЦИЯ
Александра Маринина

Филмовият продуцент Латипов случайно попада на 
посредствено написан роман, който обаче се отлича-
ва с интересен сюжет с огромен потенциал за успе-
шен сериал. Първоначално авторът с радост приема 
предложението, но по-късно заявява, че не желае да 
подпише договор. Латипов ангажира детективска 
агенция „Власта“, за да се изяснят причините за зага-
дъчния отказ. Анастасия Каменская се заема със 
странния случай и съвсем скоро се оказва заподозряна 
в... убийство!

512 с., цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2138-6

ПОГРЕШНИ СТЪПКИ
Катрине Енгберг

Когато 15-годишният Оскар изчезва, полицията 
предполага, че просто е избягал. Родителите му оба-
че са сигурни, че с него се е случило нещо ужасно. 
Единствената улика е загадъчно писмо с цитат от 
Оскар Уайлд, което никой не може да разгадае. Дали 
става въпрос за оплетена схема за отвличане, или  за 
прощално писмо от депресиран тийнейджър?
Тогава тялото на млад мъж е открито в инсинератор 
за отпадъци. Жертвата е убита същата нощ, кога-
то Оскар изчезва. Следователи Йепе Кьорнер и Анете 
Вернер се натъкват на шокиращи семейни тайни.352 с., цена 17,95 лв.

ISBN 978-954-26-2199-7

320 с., цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-2129-4

ТЕРОРИСТ
Лев Пучков

Младите бегълци от клуб „Патриот“ вече осъзнават, 
че дните им са преброени – от една страна, ги грози 
затвор, от друга страна, ги заплашва отмъщението 
на засегнати престъпни организации. Миниране на 
публични сгради и взривове, отвличания, преследва-
ния и престрелки насред Москва... Книгата поставя 
драматичен край на трилогията, повдигайки неудоб-
ни въпроси за корупцията, беззаконието и цената да 
им се противопоставиш.

НАБЛЮДАВАМ ТЕ
Тереза Дрискол

Докато пътува във влака за Лондон, Ела става нево-
лен свидетел на запознанството на две тийнейджър-
ки с двама млади мъже. Тя дочува, че мъжете току-що 
са излезли от затвора, и започва да се притеснява. Но 
точно когато се кани да се намеси, свободното пове-
дение на едното момиче – Сара, я възпира. На следва-
щата сутрин научава от новините, че другото мо-
миче – красивата Ана – е изчезнала.
Година по-късно Ана все още е в неизвестност.
Някой знае къде се намира Ана.
Някой наблюдава Ела и изчаква подходящия момент, за 
да я накара да си плати.

368 с., цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2131-7
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ЕДНО
Джейми Оливър

„Едно цели да направи живота ви по-лесен, когато 
искате да сложите на масата хубава храна без ни-
какви компромиси във вкуса, и да ви помогне да 
планирате седмичното си пазаруване, така че да 
приготвяте бързи и невероятно вкусни ястия по 
всяко време на годината, в работни и почивни дни, 
без напрежение.“
  Джейми Оливър

312 с., цена 39,95 лв.
ISBN 978-954-26-2207-9

СВЕТЛИНА ПО ПЪТЯ
Опра Уинфри

Книгата има за цел да ви окуражи да реализирате 
визията си и не просто да постигнете успехи, а да 
придадете на живота си дълбок смисъл. В началото 
на всяка от десетте глави Опра Уинфри споделя 
житейски истории и послания, превърнали се в пъ-
теводна светлина към най-добрата версия на жи-
вота ѝ. След това тя представя мъдри прозрения 
на вдъхновяващи личности като Екхарт Толе, Брене 
Браун, Елън Дедженеръс, Джейн Фонда и Джон Бон 
Джоуви.208 с., цена 29,95 лв.

ISBN 978-954-26-2053-2

МОЯТ ХЮГА ДОМ
Майк Викинг

В новата си книга Майк Викинг обяснява как дизайнът 
на домовете влияе на качеството на живот и как бла-
годарение на хюга можем да създадем оптимална 
среда за нашето здраве и благополучие. Като се позо-
вава на последните проучвания, авторът дава идеи за 
малки промени, с които да постигнем впечатляващи 
резултати: как стаята да изглежда по-просторна, 
защо да събираме гостите си около кръгла маса и как 
да използваме правилно осветлението.

272 с., цена 24,95 лв.
ISBN 978-954-26-2216-1

ИЗНЕВЯРАТА
Демиан Букай

Всеки може да се изкуши да изневери, както е възмож-
но и ние самите да станем рогоносци. Свикнали сме 
да гледаме на изневярата като на трагедия. Но дали 
всички изневери са еднакви? Каква цена се налага 
двойката да плати след измяната?
Демиан Букай ни кани да приемем изневярата с истин-
ските ѝ очертания: нито като фриволна игра, нито 
като прегрешение, водещо до драматични послед-
ствия. А като предизвикателство, през което двой-
ката трябва да премине, взимайки решения според 
собствената си представа за съвместно бъдеще.

224 с., цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-2182-9

Д-Р СПОК: ГРИЖИ ЗА БЕБЕТО И ДЕТЕТО
Д-р Бенджамин Спок, д-р Робърт Нийдълман

Времената се менят, а научните открития водят до 
нови теории и лекарски предписания, което изправя ро-
дителите пред неочаквани тревоги и проблеми. За да 
отговори на съвременните предизвикателства, 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 съвети 
на д-р Спок и последните новости при грижите за 
детето, както и обновен списък с най-често пред-
писваните медикаменти за деца.

616 с., цена 29,95 лв.
ISBN 978-954-26-2128-7

ЕНЕАГРАМАТА
Беатрис Честнът  
и Уранио Паес

Настоящият наръчник за психологическа и духовна 
промяна се основава на мъдростта на енеаграмата 
– изключително точна древна система, която описва 
9 личностни типа и служи като рамка за разбиране на 
човешкото его и планиране на процеса на израстване. 
Този модел има за цел да ви помогне да откриете ис-
тинската си същност, да се изправите пред тъмни-
те си страни и да реализирате пълния си потенциал!

352 с., цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-2193-5

УИЛ
Уил Смит  
и Марк Менсън

Тази автобиография е плод на проникновено пътуване 
към себепознание и равносметка на всичко, което 
волята може да донесе на човек, както и онова, което 
му отнема. Написана с помощта на автора на све-
товния бестселър „Тънкото изкуство да не ти пука“ 
Марк Менсън, „Уил“ е историята на една суперзвезда. 
Но и на един човек, който съумява да опознае истин-
ската си същност.

432 с., цена 29,95 лв.
ISBN 978-954-26-2166-9

МАЛКА КНИГА  
НА ТИБЕТСКИТЕ РИТУАЛИ
Джуди Цуай

Този наръчник е за всеки, който има интерес към 
древните практики и мъдрост и желае да ги интегри-
ра в забързаното си ежедневие, за да постигне вът-
решен баланс. Тук са описани традиционни тибетски 
ритуали за физическо и ментално здраве, като основ-
ният фокус е върху комплекса Петте тибетски ри-
туала, които са представени в техния популярен ва-
риант и в по-съвременните им модификации.

192 с., цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-2197-3

МАСОНСКИЯТ МИТ
Джей Кини

Целта на тази книга е да преведе читателя през лаби-
ринта от теории и хипотези и да му покаже масон-
ските „работилници“ отвътре. Предизвикателство-
то наистина е огромно, но авторът има зад гърба си 
три десетилетия опит като изследовател на конспи-
ративните теории и езотеричните учения. Разполага 
също и с допълнителна информация като член на ма-
сонска ложа и майстор от 32-а степен.

296 с., цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-2225-3

ПОЗИТИВНА ПСИХОЛОГИЯ
Румен Стаматов,
Светлана Сарийска

Първата книга по темата, написана от български 
автори. Подходяща за студенти и всички, изкушени 
от психологията. Разглеждат се основните концеп-
ции, идеи и емпирични открития на позитивната 
психология. Представени са темите за добрия жи-
вот, благоденствието, щастието, постиженията, 
смисъла в живота, позитивните емоции, потока, 
насладата, оптималното функциониране и силните 
страни, позитивните отношения и устойчивостта 
при сблъсъка с предизвикателствата и възможност-
та за изправяне и развитие.

608 с., цена 24,95 лв.
ISBN 978-954-26-2201-7
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МОМИЧЕ, СПРИ  
ДА СЕ ОПРАВДАВАШ
Рейчъл Холис

С тази книга Рейчъл окуражава дамите да повярват в 
себе си и да реализират най-съкровените си желания. 
Тя отлично познава социалните стереотипи, според 
които ролите на жената като съпруга и майка се смя-
тат за единствените достойни за уважение. Освен 
това амбициозните дами често биват заклеймявани 
като кариеристки. Рейчъл е категорична: това са 
пълни глупости! Тя пламенно настоява жените да 
 спрат да си търсят оправдания да не се борят за 
мечтите си.240 с., цена 15,95 лв.

ISBN 978-954-26-2142-3

13 НЕЩА, КОИТО ПСИХИЧЕСКИ 
СИЛНИТЕ РОДИТЕЛИ НЕ ПРАВЯТ
Ейми Морин

Стратегиите за възпитание в книгата се базират на 
дългия опит на авторката като терапевт и приемен 
родител, както и на научни изследвания. Те целят из-
граждане на полезни мисловни и поведенчески модели, 
благодарение на които детето ще може да намира 
градивни решения на проблемите и да реагира адек-
ватно в трудни ситуации.

384 с., цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2119-5

ОПОЗНАЙ СЕБЕ СИ
Щефани Щал

В тази книга Щефани Щал – психотерапевт и бестсе-
лъров автор № 1 в Германия, представя методика за 
разрешаване на личностни проблеми и кризи във вза-
имоотношенията. Тя помага на читателите да опоз-
наят вътрешното си „сенчесто дете“ – метафора 
за негативните мисловни и поведенчески модели, 
формирани в детството. Когато успокоим сенчес-
тото си дете, ние даваме поле за изява на нашето 
„слънчево дете“. То символизира хубавите ни прежи-
вявания и ни помага да изградим здравословна само-
оценка и пълноценни отношения.

272 с., цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2087-7

ДРЕВНИТЕ ЛЕКОВЕ
Джош Акс

В книгата се разглежда подробно древният лечебен 
арсенал от храни, билки и подправки, етерични масла, 
начин на живот, духовни практики и терапевтични 
движения. За всеки, който търси алтернативно ре-
шение на здравословните си проблеми, са предложени 
протоколи с храни, билки, практики и етерични масла 
за над 70 често срещани заболявания – от сърдеч-
носъдови и автоимунни болести до алергии и наднор-
мено тегло.

496 с., цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-2198-0

ЛЕЧИТЕЛЯТ МЕДИУМ
Антъни Уилям

След световния успех на поредицата „Лечителят ме-
диум“ авторът предлага преработено и допълнено 
издание на първата книга. В нея той излага нова ин-
формация, специално съобразена с нуждите на наше-
то време: истината за връзката между COVID и 
хроничните болести, допълнения към списъците с 
хранителни добавки, нови техники за емоционална 
подкрепа и изцеление, както и много други полезни 
съвети.

592 с., цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-2178-2

ПЕТЪР ДЪНОВ:  
ЗА ДОБРОДЕТЕЛИТЕ  
И УСПЕХА
Д-р Светла Балтова (съставител)

Според Дънов развиването на добродетели е най-
важ ната ни задача на тази земя, защото от това 
зависи собственото ни добруване. Истинските успе-
хи не се измерват с материалните ни придобивки, а с 
реализирането на вътрешния ни потенциал. Затова 
Учителя твърди, че за да успявате в този живот, 
трябват ви силна воля, ум и сърце. Те се добиват 
само когато човек води един чист и свят живот.

224 с., цена 8,95 лв.
ISBN 978-954-26-2180-5

КАК ДА СЕ ПОДГОТВИМ ЗА 
ПЕРИМЕНОПАУЗАТА И МЕНОПАУЗАТА
Д-р Луиз Нюзън

Като се позовава на последните научни изследвания и 
личната си практика, авторката дава доказано рабо-
тещи съвети за най-често срещаните симптоми, 
предшестващи и съпътстващи менопаузата; прила-
гане на хормонозаместителна терапия и други вари-
анти; съставяне на режим на хранене, физическа ак-
тивност и пълноценен сън и постигане на емоцио-
нално и психическо равновесие по време на менопауза.

192 с., цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-2184-3

ПЕТЪР ДЪНОВ:  
ЗА СЕМЕЙСТВОТО И  
ВЪЗПИТАНИЕТО НА ДЕТЕТО
Д-р Светла Балтова (съставител)

Още преди век Петър Дънов говори за вътреутроб-
ното възпитание, за музиката и общуването с при-
родата като основни фактори за формиране на мисли 
и здравето на новото човешко същество. Във време 
на разклатени ценностни устои тези съвети са маяк 
в тъмнината, сочещ пътя към едно по-дълбоко и 
правилно разбиране на най-важния закон – този за лю-
бовта във всички нейни проявления.

224 с., цена 8,95 лв.
ISBN 978-954-26-2127-0

ПЕТЪР ДЪНОВ:  
ЗА НЕВИДИМИТЕ СВЕТОВЕ
Д-р Светла Балтова (съставител)

Тук ще откриете информация за етажите на Миро-
зданието, които Петър Дънов диференцира на: Бо-
жествен свят, духовни светове и материални све-
тове. Ангелите са между нас, твърди Учителя и чес-
то говори за връзката между човека и ангелите, като 
специално се спира на темата за ангелите хранители. 
От книгата ще научите как можете да се свързвате 
със Светлите същества, за да внесете техните 
духовни идеи на Земята.

256 с., цена 8,95 лв.
ISBN 978-954-26-2141-6

ДЕТЕТО – ПО-ГОЛЯМО И ОТ ЦАРЯ
Лилия Старева

Българските фолклорни традиции в отглеждането на 
децата ни учат как да възпитаме добър човек, как да 
му дадем най-важните понятия и морални ценности, 
да му вдъхнем любов и нежност чрез песен, да играем 
и да бъдем до него в най-важните години от из-
растването му. Книгата съдържа част от това пър-
во, най-важно училище за децата на българина. Дава 
възможност да им покажем един богат, приказен и 
красив свят. Броенки, залъгалки, наричания, игри. 
Прекрасни образци, чрез които децата се учат най-
добре.272 с., цена 17,95 лв.

ISBN 978-954-26-2172-0
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ОБЪРКАНИ В СВОБОДАТА
Владимир Зарев

Романът се състои от два сюжетни и мисловни по-
тока. Едната сюжетна линия се развива в съвремен-
ността и разказва за насилието и несвободата, пре-
дизвикани от пандемията, която ни отне различието 
и ни потопи в нереалното виртуално съществуване. 
Втората сюжетна линия ни пренася в Средновековие-
то и времето на исихазма – едно удивително духовно 
учение в търсене на единение с Бог. Привидно тези 
две сюжетни линии изглеждат несъвместими. Това, 
което ги обединява в романа, е проблемът за свобо-
дата, за величието на човешката свобода, която до 
голяма степен осмисля живота ни.

10 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЧЕТИВА  
ПО МЕНИДЖМЪНТ  
В УСЛОВИЯ НА КРИЗА

Изготвянето и прилагането на печеливша страте-
гия е от решаващо значение за бъдещето на всяка 
компания. В условията на пандемия, бързи техноло-
гични промени и изостряща се политическа неста-
билност предвидливото планиране е по-необходимо 
от всякога. В това издание екипът на „Харвард Биз-
нес Ревю“ добавя още пет нови статии към първона-
чалните десет.

МАЛКА КНИГА ЗА  
ГОЛЕМИТЕ МОДЕЛИ  
В КОУЧИНГА
Боб Бейтс

Книгата представя най-популярните теории и моде-
ли, които всеки мениджър трябва да умее да използва. 
В наръчника е описано какво представлява всеки мо-
дел и как можете веднага да започнете да го прила-
гате на практика, за да надграждате знанията и 
умения та на своя екип и да го мотивирате.

ДА ЖИВЕЙ СЪЕДИНЕНИЕТО
Георги Пашев

Авторът проследява подготовката и развитието на 
един от най-значимите моменти в новата ни исто-
рия – Съединението на Княжество България с Източ-
на Румелия. Документалната повест ни запознава с 
важни държавни фигури, разкрива дипломатическите 
ходове на Великите сили и ни среща с изтъкнатите 
дейци на Възраждането. Пловдив от онова време 
оживява пред читателя с шумната си чаршия, шаре-
ните пазари, ека на черковните камбани по Трихълмие-
то и онзи непокорен дух, благодарение на който се 
осъществява националното обединение.

ГОЛЯМАТА СТРАННА ГРАДИНА
Владимир Зарев

Във всяко дете живее и един възрастен човек, във все-
ки възрастен човек продължава да живее и едно дете.
Написах „Голямата странна градина“ преди петдесет 
години… Преди няколко месеца, докато се ровех в 
биб лиотеката, малката беззащитна книжка случайно 
попадна в ръцете ми. Прочетох я и ми стана едно
временно щастливо и тъжно. Убедих се, че при
казката наистина е написана и за деца, и за възрастни, 
и това ми даде куража да я предложа за издаване.
Пред вас е „Голямата странна градина“... добре дошли в 
тази книга, добре дошли при мен такъв, какъвто бях!

  Владимир Зарев

КЪСНА СМЪРТ
Иван Станков

Главните герои в тази книга са двама мъже и една 
жена. Те са несъединени самотни върхове на любовен 
триъгълник. Живеят непоносимо дълго, до наши дни. 
Иначе са връстници на новата българска държава. 
Провират се през войни, бунтове, преврати. Но 
Историята е само декорация. Както повечето книги 
на света, и тази разказва за любов и за смърт. 
Героите трябва да издържат и на двете. И в живота, 
и в книгата ранната смърт е отблъскваща. Късната 
– привлекателна. Но мигар някой някога си е отивал 
навреме?
  Авторът

РОДОЛЮБЕЦЪТ
Димитър Мантов

Когато слабичкият Христо от Клисура се крие по ко-
пите сено, за да препрочита някоя книжка, той дори 
не дръзва да мечтае, че името му завинаги ще оста-
не в историята като Бащата на българското книго-
издаване.
Любопитството на Христо Г. Данов го тласка напред 
в търсене на знания. И нито опасностите по пъти-
щата или заплахите от турските власти го отклоня-
ват от мисията му. Защото именно желанието му да 
пръсне тези знания като семена по цялата българска 
земя му отрежда място сред най-значимите личнос-
ти на Възраждането.

ЕЛЕГИЯ
Когато баща ти е цар
Неда Антонова

Две жени. Едната е княгиня от царски род, другата е 
дъщеря на своето време. Между тях – шестстотин 
години. И двете имат власт, слава и пари. И на двете 
душите им са самотни. Пред едната цялото Търнов-
ско царство пада на колене и я изпраща в шатрата на 
султан Мурад. Другата сама принася живота си в 
жертва за доброто име на България пред света. Накрая 
и двете намират любовта – макар и по най-невъзмож-
ния начин. А после народът ги изпраща горко оплакани 
и ги съхранява завинаги в митовете и в спомените си. 
История за властта, саможертвата и самотата.

ЦАРИЦА ЕЛЕОНОРА БЪЛГАРСКА
Неда Антонова

Фердинанд се жени за Елеонора, а Елеонора се омъжва 
за България.
              Императрица Мария Павловна Романова

За деветте години на своето царуване – бляскавите 
и трагични години на Балканските войни – от мащеха 
на височайшите сираци царица Елеонора се превръща 
в Майка на Отечеството. Световната преса я нари-
ча „Коронованият ангел на България“. Последното ѝ 
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.

ЛОВЕЦЪТ НА ПЕПЕРУДИ
Костадин Костадинов

Романът „Ловецът на пеперуди“ възкресява мита за 
дунавската Атлантида и нейните обитатели. Сюже-
тът се гради на народното поверие, че когато човек 
умре, на другия ден идва пеперуда, която каца на гроба 
и отнася душата на мъртвеца. Всяка една от пеперу-
дите в романа е огледален образ на починалия. Истин-
ски калейдоскоп от човешки души от цялата земна 
география. На границата между живота и смъртта 
всеки от тях намира своя път към безсмъртието. 
Най-ценната, 88-ата пеперуда, идва за главния герой 
Лазар Караиванов (Костуро).

312 с., цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-2222-2

248 с., цена 16,95 лв.
ISBN 978-954-26-2156-0

432 с., цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-2162-1

352 с., цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-2149-2

240 с., цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2164-5

272 с., цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-2152-2

200 с., цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-2148-5

296 с., цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2221-5

288 с., цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2143-0

96 с., цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-2208-6
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ЧАРДАФОН ВЕЛИКИЙ
Захарий Стоянов

Продан Тишков – Чардафон, е роден в Габрово. Участва 
в Опълчението, назначен е за сержант-майор в мили-
цията на Източна Румелия, отговаря за резервисти-
те. И агитира за каузата на обединението на българ-
ския народ.
В своята биография Захарий Стоянов ни среща с едно 
от най-колоритните лица на Съединението. Той опис-
ва Чардафон като луда глава и патриот и прибавяйки 
към прякора му „Великий“, го сваля от пиедестала на 
борците за свобода, за да го представи като мъж с 
необикновен характер, решен на всичко, за да освобо-
ди родината си.

296 с., цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-2183-6

ЖИВОПИСНА БЪЛГАРИЯ
Пътни бележки
Иван Вазов

Не ще се никога нагледам на божествената хубост на 
твоята природа. Само твоят образ, мил и величест-
вен, стои неизгладим в душата ми, която те люби, 
милува и слави. Малко ли пъти съм се катерил по 
твои те гигантски планини и съм се чудил и дивил на 
твоите гори и поля, и райски картини! И колчем ги пак 
видя, като че то е първи път, аз се възхищавам от 
тях и душата ми се обръща на лира и иска да пее...
Бъди благословено, отечество мое; бъди честит, бал-
кански раю! Бъди голяма и славна, о, чудна земльо, дето 
е цъфтяла люлката ми, дето ще се зеленее гробът ми!

264 с., цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2073-0

ЛОВЕЦЪТ НА РУСАЛКИ
3 новели за любовта и яростта
Красимир Димовски

Любовта към сътворението е последният ключ, който 
отваря вратата между жената и мъжа. Любовта към 
властта – последният ключ, който отваря вратата 
между човеците и ада. Три истории, пропити с мистич-
ност, вълшебна еротика и драматизъм, олекотен от 
хумористичните ситуации, в които изпадат героите, 
водени от своите страсти и стремежи. Смъртонос-
ният стремеж на един мъж да владее света, любовният 
на една жена да владее мъжа и стремежът към свобода-
та носят хоризонт на „малкото човечество“, обречено 
да живее между Могила и Могилчица...

200 с., цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-2185-0

ДЕВЕТИ
Анчо Калоянов

След „Димитър Злочести и Войводата Патрев“ и 
„Див огън“ книгата „Девети“ оформя романовия 
триптих на писателя. Три книги, фокусирани върху 
ярки моменти от българската национална история. 
Ако първата е хроника за живота на българите по 
време на робството и Априлското въстание, то 
втората проследява събитията от Първата све-
товна война до Септемврийското въстание от 
1923 г. Третата навлиза в дебрите на Девети, Народ-
ния съд и хиляди объркани съдби.
Три знакови книги за жилавостта и оцеляването на 
българите въпреки превратностите на историята.

496 с., цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2145-4

МОМИЧЕТО, КОЕТО  
ПРЕДСКАЗВАШЕ МИНАЛОТО
Красимир Димовски

Може ли да се предскаже миналото и да си спомним 
бъдещето? Защо светът е все още толкова непод-
реден като в детска игра?
Отговорите може да са скрити в тези 13 великолеп-
ни разказа, в които децата разказват съпреживения 
свят на възрастните.

Красимир Димовски е от моето поколение писатели. 
И мога да кажа, че той беше найдобрият.

  Деян Енев
152 с., цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-2102-7

РАЗКАЗИТЕ НА СТАРИЯ ДЪБ
Приказки за българските владетели
Богдана Кривошиева

„Разказите на стария дъб. Приказки за българските 
владетели“ е книга, която се опитва да доближи ис-
торията до нейния изначален разказ, когато се е пре-
давала от уста на уста. С времето този разказ на 
родовата памет превръща събитията в легенди, 
легендите – в приказки, и в края на краищата приказ-
ките стават история. Един оригинален поглед към 
българската история, разказана за деца, но подходя-
ща и за възрастни. История без дати и години, вдъх-
новена от изворите на времето.

144 с., цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-2154-6

РЕКЕТ 2 
БАРДАКЪТ СРЕЩУ ДЪРЖАВАТА
Евгений Тодоров

Не бях планирал „втора серия“, но се замислих. Какво 
би се случило с героинята, попаднала в една необичай
на среда? В компанията на проститутки. Подзагла
вието „Бардакът срещу държавата“ подсказва накъде 
тръгна разказът.
Изкушавах се и от факта, че някои действия на други 
герои в „Рекет“ се оказаха близки до действията на 
реални публични личности веднага след излизането на 
романа. Опитах се отново да позная какво ще се случи 
в България...
Този път обаче май не познах. Поне засега. Може би 
утре... Не дай си боже.
        Авторът

248 с., цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-2155-3

ЛЮБОВНИ ДРАСКОТИНИ
Петя Александрова

В сборника ще откриете женски, кратки хумористич-
ни разкази с неочакван край и любовно-еротично пос-
лание. На ръба на приличието и добрия тон, те създа-
ват впечатление за лековато отношение към живо-
та, но това е само на пръв поглед. Зад просторечния 
език и присмехулния поглед към брака, любовта, секса, 
верността и ревността прозират нежност и обич-
ливост. Петя Александрова развенчава мита за без-
защитната девойка и чаровния принц, за да изгради 
една по-човечна представа за отношенията между 
мъжа и жената.152 с., цена 14,95 лв.

ISBN 978-954-26-2167-6

РЕКЕТ
Евгений Тодоров

В тази книга има цяла галерия герои на Прехода, които 
са успели да забогатеят и да придобият власт. Тези 
хора са ни сравнително познати. Някои от тях са въз-
пети във високотиражни литературни произведения.
Тази книга обаче е различна. Тя се занимава най-вече с 
жертвите на Прехода, с онези интелигентни, а може 
би и талантливи хора, които не могат да намерят 
мястото, което заслужават. Някои от тях не искат 
да се примирят със системата. И тръгват срещу 
нея с едно от изпитаните ѝ оръжия: РЕКЕТА...160 с., цена 14,95 лв.

ISBN 978-954-26-1969-7

ГОЛЯМАТА СДЕЛКА
Михаил Добрев

С овладян творчески пиетет към хумора и сатирата 
авторът ни пренася във времената и света на лични
те си перипетии и емоции като служител по интери
орния дизайн във всемогъщия тогава „Балкантурист“ 
– хегемон на туристическия бизнес в страната и 
конкурент на „Некерман“ в света!
В настоящата хумористична селекция от истории 
читателят ще почувства духа на времето и ритъма 
на живот на няколко поколения българи!
Светът е за младите! Нека бъде тяхната свободна 
воля да избират!
  Атанас Владиков

128 с., цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-2181-2
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ЗИМНИ ПРИКАЗКИ
Дон Кейси и Зана Голдхок

Този красиво илюстрован сборник съдържа както 
популярни авторски истории, така и фолклорни 
приказки от цял свят – от България и Полша до 
Китай и Мексико. Потопете се във вълшебния 
свят на близки и далечни земи на лед и сняг. Там 
живеят магически създания, необикновени жи-
вотни и смели хора. Техните епични приключения 
и истории за силата на приятелството и любов-
та правят зимните вечери приятни и задушевни.

96 с., цена 24,95 лв.
ISBN 978-954-26-2094-5

ИСТОРИИТЕ НА ШЕКСПИР  
ЗА ДЕЦА
Саманта Нюмън и Хуа Лей

Пиесите на Уилям Шекспир се играят и четат по-
вече от 400 години и са оказали огромно влияние не 
само върху литературата и изкуството. Този кра-
сиво илюстрован сборник съдържа петнайсет от 
неговите вечни истории, адаптирани за малките 
читатели. Запознайте се с незабравими герои 
като влюбените Ромео и Жулиета, постоянно спо-
рещата двойка в „Много шум за нищо“, невероят-
ните шегаджии в „Дванайсета нощ“.

128 с., цена 24,95 лв.
ISBN 978-954-26-2177-5

РИСУВАНЕ С  
АКВАРЕЛНИ БОИ
Кристин ван Льовен

Този практически наръчник започва с кратък прег-
лед на необходимите инструменти и материали – 
като видовете четки, бои и хартия, за да започне-
те да творите. Представени са и основните 
техники като мокро върху мокро, сухо върху мокро, 
смесване и наслояване на цветовете и  др. След 
това ще откриете детайлни насоки как да изобра-
зявате растения, пейзажи, животни, интериори и 
дори хора.128 с., цена 19,95 лв.

ISBN 978-954-26-2169-0

ТАЕН ДНЕВНИК  
ЗА МОДАТА

В ръцете си държиш дневник за модни тайни, кой-
то е само и единствено твой. В него можеш да си 
отбелязваш различни неща, свързани с твоя стил и 
индивидуалност. Ти решаваш какво точно! Използ-
вай флумастера с невидимо мастило, за да добавиш 
елементи на изненада в дизайните или пък за свръх-
секретни мисли и тайни проекти.

96 с., цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-0202-6

РИСУВАНЕ С  
ЦВЕТНИ МОЛИВИ
Челси Уорд

Този практически наръчник започва с кратък прег-
лед на необходимите инструменти и материали –  
като видовете моливи, гуми и хартия, за да започ-
нете да творите. Представени са и основните 
техники като щриховане, смесване, наслояване на 
цветовете и др. След това ще откриете детайлни 
насоки как да изобразявате предмети, пейзажи, жи-
вотни, сгради и дори хора.

128 с., цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-2157-7

ТАЕН ДНЕВНИК  
ЗА ГЕЙМЪРИ

Тук ще намериш въпроси, тестове и места, на кои-
то да изброиш любимите си игри, най-високите си 
резултати и най-силните ти противници! Използ-
вай флумастера с невидимо мастило, за да добавиш 
елементи на изненада или да запишеш тайни, които 
се разкриват само когато се осветят с UV свет-
лината!

96 с., цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-0203-3

224 с., цена 29,95 лв.
ISBN 978-954-26-2153-9 64 с., цена 19,95 лв.

ISBN 978-954-26-2165-2

32 с., цена 9,95 лв.
ISBN 978-954-26-2218-5

КАКВО Е КОЛЕДА?
Лин Плорд и Дженифър Л. Мейър

Изпълнена с празнична атмосфера и топли 
чувства, тази книжка носи истинския дух 
на Коледа – споделянето на специалните 
моменти с любимите ни хора.  

КАК ДА ЗАЛОВИМ  
ДЯДО КОЛЕДА
Джийн Рейгън и Лий Уайлдиш

Бъдни вечер наближава, а това е най-подходящият 
момент да се опиташ да заловиш Дядо Коледа. Тук 
ще намериш страхотни идеи как да съставиш план 
и какво да правиш, когато се срещнеш с белобрадия 
старец. Не забравяй – докато се опитваш да зало-
виш Дядо Коледа, най-важното е да се забавляваш!

КУЛИНАРНА КНИГА  
НА МАЛКИЯ ПЕКАР

Искаш ли собственоръчно да опечеш меки брецели? 
Или да изненадаш приятелите си с домашни емпа-
нади? А да направиш изумителен пай? Или може би 
сочно брауни за след училище? От закуски до хляб, 
от сладки до кейкове (и дори къпкейкове!) – с тази 
книга ще се научиш да приготвяш всякакви печива. 
Забавно е и не е трудно!

МОЯТА ПЪРВА КНИГА  
ЗА ВРЕМЕТО
Камила де ла Бедойър и Сини Чиу

От тази книга ще научиш много за времето: как се 
образуват снежинките, как се прави метеорологична 
прогноза, защо понякога вали червен дъжд и дори – 
жаби, какво е било времето преди много, много веко-
ве и още куп интересни неща. Когато започнеш да 
изследваш природните явления, използвай четирите 
изтриващи се карти за многократно попълване в 
края на книгата.

32 с., цена 9,95 лв.
ISBN 978-954-26-2203-1
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ПОДАРЪК ЗА МАМА
Кантен Гребан

Калинката Сюзет е направила хубав подарък за 
мама, но силен повей на вятъра го съсипва. Гор-
ските животинки ѝ дават предложения с какво да 
го замени. Накрая на Сюзет ѝ хрумва чудесна 
идея, защото най-хубавият подарък е този, кой-
то си направил от сърце.

32 с., цена 9,95 лв.
ISBN 978-954-26-2204-8

АЗ ОБЕЩАВАМ
Леброн Джеймс,  
Нина Мата (илюстрации)

В тази книга баскетболната суперзвезда окура-
жава децата и им напомня, че успехът ни зависи 
от самите нас. Той ги насърчава да се стараят 
във всичко, което правят, и да преследват неу-
морно мечтите си.

32 с., цена 9,95 лв.
ISBN 978-954-26-2060-0

ПЪРВИ ДЕН  
В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
Деби Глиори и Алисън Браун

Днес е много важен ден за Бухалчо – първи ден в 
детската градина! Само че той предпочита да ос-
тане вкъщи с мама и бебето. В детската градина 
обаче времето преминава приятно и неусетно в 
строене на пясъчни замъци, рисуване, четене на 
книжки... И всъщност важният ден се оказва стра-
хотен не само заради забавните занимания, но и 
заради новите приятели.

КАК МИШ И МАШ  
СИ ТЪРСИЛИ ДОМ
Анита Тарасевич

Мило дете, спомняш ли си как една вълшебна ду-
мичка прогони двата мишока Миш и Маш? Те хук-
наха да бягат, колкото сили имат, и попаднаха в 
едно съвсем 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...

32 с., цена 9,95 лв.
ISBN 978-954-26-2190-4

32 с., цена 9,95 лв.
ISBN 978-954-26-2159-1

ВРЕМЕ Е ЗА СЪН
Деби Глиори и Алисън Браун

Малкото бухалче не иска да си ляга. Ту му се хапва 
гофрета, ту пък чаршафът го драска... Ама какъв 
е този странен шум, който не му дава мира? 
Дали приказка за лека нощ ще помогне? Мама из-
пробва различни начини да успокои бухалчето и 
накрая отново ѝ хрумва чудесна идея как да го 
приспи. И то се унася в сладки сънища...

НАЙ-ЛОШИТЕ НЕЩА В ЖИВОТА  
СЪЩО СА БЕЗПЛАТНИ
Джим Бентън

Време е за лятна ваканция, а това значи край на уро-
ците, домашните и скуката. Леля Каръл и чичо Дан 
планират пътуване до най-готиния увеселителен 
парк и канят Джейми, Изабела и Анджелин с тях. Но 
има уловка: децата сами трябваше да си платят вхо-
да. Нуждаят се от по сто долара на човек и разпола-
гат само с три седмици да ги съберат.
Джейми и Изабела имат революционни идеи за печеле-
не на пари, но те се провалят с гръм и трясък и мо-
мичетата са на ръба на отчаянието. И точно когато 
са загубили надежда, откриват неочакван съюзник...

СБОГОМ, ДНЕВНИКО!
Ненко Генов

Е, това е краят... Щом този дневник е в ръцете ти, 
значи, ме е сполетяло нещо ужасно. Явно родителите 
ми са разбрали, че загубих чисто новия си суперскъп 
телефон, и са ме заточили на доживотна каторга.
Само че аз не съм виновен за нищо от случилото се! 
Честна дума! Просто животът е несправедлив и аз 
станах жертва на обстоятелствата.
Нека моята тъжна съдба на многострадален ученик 
ти послужи за пример, че човек не знае какво може да 
му се стовари на главата.

СБОГОМ, ДНЕВНИКО! 3.
Училищни ’убавци
Ненко Генов

Този път наистина се опитах да бъда добричък. Чест-
на дума! И каква стана тя? Оказах се извън закона!
Не знам какво си мислех, като тръгнах да спасявам 
живота на класната, при положение че тя не пропуска 
повод да вгорчи моя. Сега трябва да пиша бързо, за-
щото от полицията всеки момент ще ме заловят.
Затова оставям този дневник като доказателство 
пред съда, че имах само най-добри намерения.

32 с., цена 9,95 лв.
ISBN 978-954-26-2191-1

166 с., цена 9,95 лв.
ISBN 978-954-26-2140-9

160 с., цена 9,95 лв.
ISBN 978-954-26-1891-1

192 с., цена 11,95 лв.
ISBN 978-954-26-2160-7
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 Пловдив 4000
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 Тел.: 032/608 100
e-mail: info@hermesbooks.com

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА:

София 1528 
ЖК  „Дружба-1“ 
бул. „Искърско шосе“ №19 
Книжна борса „Болид“ 
Тел./факс: 02/978 66 44 ; 0899/99 77 18
e-mail: sofia@hermesbooks.com

Пловдив 4000
ЖК  „Тракия“
бул. „Освобождение“ №32 
Книжен център „Хермес“ 
Тел.: 032/634 634; 0899/99 77 21
e-mail: plovdiv@hermesbooks.com

КНИЖАРНИЦИ „ХЕРМЕС“:

София
бул. „Ал. Стамболийски“ №27А
Тел.:  0899/99 77 19
e-mail: sofia.st@hermesbooks.com

Бургас
ул. „Алеко Богориди“ №17
Тел.: 0895/51 32 93
e-mail: burgas@hermesbooks.com

Стара Загора
Mall Galleria – ниво 0, ул. „Хан Аспарух“ №30
Тел.:  0893/55 69 78
e-mail: stara.zagora@hermesbooks.com

Видин 
ул. „Търговска“ №5
Тел.:  0899/99 77 09
e-mail: vidin@hermesbooks.com

Пазарджик
МОЛ Пазарджик, етаж 1
Тел.:  0897/88 05 29
e-mail: pazardjik@hermesbooks.com

Велико Търново
ул. „Васил Левски“ №9
 Тел.:  0895/55 49 88
e-mail: velikotarnovo@hermesbooks.com

Пловдив
ул. „Княз Александър I“ №43  
 Тел.: 0899/99 77 04 
e-mail: central@hermesbooks.com

Варна
бул. „Осми приморски полк“ №55
Тел.: 0899/99 77 52
e-mail: varna@hermesbooks.com

Русе
ул. „Александровска“ №70
Тел.:  0897/99 77 87
e-mail: ruse@hermesbooks.com

Благоевград
Ларго Център – ет. 3, пл. „България“ №5
Тел.:  0896/99 77 10
e-mail: blagoevgrad@hermesbooks.com

Сливен
City Center – ет. 2, бул. „Цар Освободител“ №14
 Тел.:  0896/99 77 01
e-mail: sliven@hermesbooks.com
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 Тел.: 0894/62 28 47
e-mail: haskovo@hermesbooks.com
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