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НЕБЛАГОДАРНОСТ
В СМЪРТТА
Нора Робъртс

КАФЕНЕ НА
КРАЯ НА СВЕТА
Джон П. Стрелеки

Американска,
първо издание
стр. 384
цена 16,95 лв.
ISBN 978-954-26-1914-7

Американска,
първо издание
стр. 160
цена 12,95 лв.
ISBN 978-954-26-1886-7
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Престъпленията не спират само защото празниците приближават. Потопете се в поредния
спиращ дъха случай на лейтенант Ив Далас!
Денят на благодарността наближава и лейтенант
Ив Далас е изправена пред изпитание. Със съпруга ґ
– Рурк, се подготвят да посрещнат много роднини и
приятели, за да празнуват заедно. Добрата първоначална идея все повече прилича на нашествие в дома
им.
А поредният случай на Ив не подобрява положението. Един неблагодарен син решава да спре постоянното натякване на родителите си, като ги убие. Но не
спира дотук. Скоро Джералд Рейнхолд ще се изправи
пред всеки, който някога му е пречил да се наслаждава
на лесен живот.
Празненствата започват и лейтенантът отчаяно
се опитва да открие коя е следващата мишена в дългия списък на Джералд, за да спре убийственото му
пиршество.
Дали ще успее да го залови преди тържествената
вечеря?...

В началото на отпуска си Джон попада в зад
ръстване на магистралата и докато търси обиколен
маршрут, се изгубва. Внезапно от океана на мрака
изплува спасителна светлина – улична лампа, която
осветява алеята към крайпътно кафене с необикновеното име „Защо си тук”. Чудатостите обаче не
свършват дотук. В допълнение към храната и напитките, менюто на заведението включва три въпроса,
върху които посетителите да размишляват, докато
очакват поръчката си:
Защо си тук?
Страхуваш ли се от смъртта?
Изпитваш ли удовлетворение от живота?
Тази вечер Джон не само ще се наслади на вкусна
храна, но и ще получи това, за което копнее душата
му – духовно преобразяване. Той ще преосмисли представата си за смисъла на живота благодарение на
ценните уроци от рекламен мениджър, сърфисти на
крайбрежието на Коста Рика и... една зелена морска
костенурка.

Подаръчно издание

Подаръчно издание

МОИТЕ ПРИЯТЕЛИ
ЖИВОТНИТЕ

КОТАРАКЪТ
С ЧИЗМИ

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

Руска,
допечатка
стр. 32
цена 24,95 лв.
ISBN 978-954-26-1312-1
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Българска литература

МОРСКИ ЗАПИСИ
Антон Георгиев
Българска,
първо издание
стр. 128
цена 11,95 лв.
ISBN 978-954-26-1936-9

С дъх на море...
„Морски записи” са уловените частици, мисли, образи,
места и ситуации, които са полепнали по пръстите ми.
Те разказват за пясък и сол, рибари и дракони, хазяйки и
туристи, потъване и изплуване. „Морски записи” са леки
и неангажиращи, но често вълнуващи и променливи. И ако
им се доверите, „Морски записи” ще ви дадат едно поз
нато чувство. Подобно на онова, което човек изпитва,
когато гледа към хоризонта над морето след залез и усеща лекота и в същото време някаква странна мъдрост,
без да има каквато и да е реална причина за това.

от 06.08
Художествена литература

ЯРОСТ
Сандра Браун
Американска,
първо издание
стр. 400
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1902-4

Изключителен трилър, смятан за една от
най-добрите и амбициозни книги на авторката!
През 1992 г. майор Франклин Трапър е сниман, докато
извежда неколцина оцелели след бомбен атентат в Далас.
В прегръдките си той държи момиченце, загубило майка
си в огнения ад. Това го превръща в национален герой.
Двайсет и пет години по-късно той вече отказва
да дава интервюта за случилото се. Но малкото момиченце се е превърнало в амбициозна журналистка.
Кера е готова да преследва докрай своя герой. Тя иска
не само да получи сензационен материал, който да изстреля кариерата ґ във висините, но и да благодари на

своя спасител. Кера обаче не подозира, че срещу Майора
ще бъде извършено покушение и тя ще се превърне в
следващата мишена.
Младата журналистка трябва да се довери на Джон –
сина на Майора, който е и бивш федерален агент. Заедно
те ще се опитат да разкрият кой стои зад нападението.
И зад атентата отпреди толкова години. Опасността,
адреналинът и привличането между двамата ще превърнат това търсене в шеметно приключение.

Бестселър

МОМИЧЕ,
ИЗМИЙ СИ ЛИЦЕТО
Рейчъл Холис
Американска,
допечатка
стр. 232
цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-1873-7

Любимата книга на милиони жени по света
вече и на българския пазар
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Моят дневник

Моят дневник

ТАЕН ДНЕВНИК

ТАЕН ДНЕВНИК

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

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

за момичета

за момчета

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.

Художествена литература

СНЕЖНО ЦВЕТЕ И
ТАЙНОТО ВЕТРИЛО
Лиза Сий
Американска,
второ издание
стр. 352
цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-1943-7

Красива и въздействаща история за силата на
приятелството

През ХIX век, когато китайките са бинтовали краката си и са живеели почти в пълна изолация, жените
в провинция Хунан са общували помежду си с древен
писмен код – нюшу. Изписани върху ветрила и избродирани на кърпички, символите на тази тайна писменост
разкриват техните радости, страдания и стремежи.
Именно нюшу свързва две момичета в приятелство, което оставя трайна следа в живота им. В дома
на Лилия е донесено ветрило с предложение да се сприятели със Снежно цвете. От този момент нататък
двете намират емоционален пристан от всекидневните трудности, доверявайки една на друга най-съкровените си мечти и тайни. Докато едно недоразумение не
поставя приятелството им под въпрос.

от 20.08
от 13.08
Лайфстайл

Учителя Дънов

ФРАНЦУЗОЙКИТЕ
НЕ СПЯТ САМИ
Джейми Кат Калън

ПЕТЪР ДЪНОВ:
ЗА СИЛАТА НА
МИСЪЛТА

Американска,
първо издание
стр. 232
цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-1932-1

Българска,
допечатка
стр. 208
цена 7,95 лв.
ISBN 978-954-26-0635-2

Обичайте и се насладете на живота по френски!
Изискани и загадъчни, французойките са обект на
възхищение не само на мъжете, но и на жените по цял
свят. Безупречният стил и тайнствен чар обаче не са
запазена територия единствено за тях. С малко повече
самоувереност и някои малки хитрини всяка дама може
да разгърне своя уникален стил и харизма.
За да разгадае енигмата на френското очарование,
Джейми Кат Калън проследява френските си корени,
премества се в Париж и интервюира много жени и
мъже. В тази книга тя разкрива основните съставки
на френската рецепта за наслада от живота и споделя любопитни подробности за изкуството на флирта,
грижата за красотата, тънкостите на общуването и
тайните на магнетичния чар на французойките.

Духовни практики за овладяване на силата на
съзнанието

Учителя Дънов

ПЕТЪР ДЪНОВ:
ЗА СЕМЕЙСТВОТО
И ВЪЗПИТАНИЕТО
НА ДЕТЕТО
Българска,
допечатка
стр. 176
цена 7,95 лв.
ISBN 978-954-26-0525-6

Мъдри напътствия на Учителя за здрави
семейни устои

бюлетин

Отдел Специални клиенти

Холистична медицина

ГРАБЕЖ ПО
СЦЕНАРИЙ
Джеймс Патерсън

КОГАТО СЕ БОРИМ
СЪС СЕБЕ СИ
Рюдигер Далке

Американска,
първо издание
стр. 272
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1919-2

Немска,
второ издание
стр. 400
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1906-2

Братята Басет са световна марка в бизнеса с бижута. Леополд е ексцентрично парвеню, за него никое удоволствие не е прекалено скъпо. Максуел пък е майстор в
занаята, за когото качеството стои над всичко.
Най-новото бижу на братята обаче – изящна смарагдова огърлица на стойност 8 милиона долара – е
откраднато. Актрисата, която го е носила, е убита при
грабежа. Случаят е прехвърлен към отдел „Специални
клиенти”.
Зак Джордан е детектив в отдела за защита на привилегированите. Заедно с партньорката си Кайли той
тръгва по следите на похитителите.
Събитията водят двамата партньори от бляскавите мезонети на Манхатън до дълбините на криминалния свят. В търсенето на истината Зак и Кайли ще
се изправят пред двойна заплаха, която вещае неприятности както за братята Басет, така и за отдела.

От автора на „Болестта като път”
Четиринадесет години след първото издание на
книгата („Агресията като шанс”) авторът вижда
необходимост посланията да стигнат до днешните
читатели. Темата за агресията в различните ґ аспек
ти винаги е била актуална, като в наши дни проявите
ґ се заклеймяват по-яростно от всякога. В среда на
социалнополитически конфликти и изострена лична
потребност за изява и признание Рюдигер Далке полага основите на необичаен подход към здравето и
процесите в обществото. Наред с методиката си за
тълкуване на болестни състояния, той разкрива и неподозираните положителни характеристики на принципа на агресията, като ни предупреждава, че ако не
се справим с този принцип, той неизменно се обръща
срещу нас и в крайна сметка ние се борим единствено
със самите себе си.
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