
Издателство Ибис – на 

крилете на въображението 



Настоящата презентация 

съдържа част от книгите,

предвидени да излязат през 

втората половина на 2019 година. 



Когато се влюбиш от пръв 

поглед, а после откриеш, че 

любовта ви е забранена. 

РОМАНТИКА



Един на пръв поглед „див“ 

мъж, едно убийство и една 

жена, която е привлечена 

неустоимо от главния 

заподозрян. Нова, завладяваща 

история от Мия Шеридан. 



„Съдбовен път“ от Кристин 

Хана e история за клопките на 

родителството, разбитото сърце, 

вината, житейските избори, 

скръбта и прошката. 



Заровено съкровище, упорит 

мъж и една решителна 

археоложка, очаквайте в 

„Сърце от злато“ от Дж. Р. Уорд.



Какво ще се случи, когато една 

модерна жена последва 

старомодните правила на баба 

си за етикет в обществото и 

отношенията с мъжете? Ще 

разберете само ако прочетете 

„The Vintage Guide to Love and 

Romance“ от Kirsty Greenwood



Един исторически романс от 

Сюзан Елизабет Филипс, който 

не отстъпва от съвременните ѝ
истории. 



Трогателна история за 

приятелството, прераснало в 

любов, семейството, загубата и 

идентичността в романа 

„Running Barefoot“ от Ейми 

Харман. И музика, която се лее 

от страниците. 



ФЕНТЪЗИ

Очаквайте скоро втората 

книга от трилогията на Холи 

Блек ….



Истории от Пазара на сенки, в 

които читателите ще срещнат 

познати и обичани герои, 

както и някои нови.



Очаквайте трилогията „The 

Eldest Curses“, която 

проследява приключенията 

на Алек и Магнус.



На фона на пищността и 

екзотиката на Ориента се 

разгарят политически 

интриги и древна магия, и 

разтърсват расата на 

джиновете. Една истинска 

приказка за възрастни, сякаш 

излязла от „Хиляда и една 

нощ“.



Едно свирепо драконче ще 

открие, че призванието му е 

шоколада и нищо няма да го 

спре по пътя му да стане 

чирак на истински 

шоколатиер.



Кой стои зад убийствата в 

академия „Елингам“ и пред 

какви предизвикателства ще се 

изправи Стиви, ще разберете от 

втората книга на трилогията 

„Искрено коварен“ от Морийн 

Джонсън.

ТИЙН



Единственото момиче в мъжкия 

отбор по хокей трябва да 

докаже на себе си и останалите, 

че мястото ѝ е там. 



„I wanna be where you are “ от 

Kristina Forest е история за 

това къде може да те отведе 

осъществяването на една мечта. 

Ако следваш сърцето си, всичко 

е възможно.



Истинските истории на 30 

млади жени, които са 

доказателство, че момичетата 

могат да променят света. 



Трета и четвърта част на 

„Стоте“ от Кас Морган. 



„Тъмна материя“ от Блейк 

Крауч е брилянтна история за 

изборите, пътищата, по които 

не сме поели и докъде сме 

готови да стигнем, за да 

постигнем мечтите си.

ТРИЛЪР



Коледата никога вече няма да 

бъде същата, след „Носферату“ 

от Джо Хил.



Квантов физик шокира света с 

изумителен експеримент, 

възпламенявайки спор между 

науката и теологията, 

свободната воля и съдбата, и 

сили, непознати до сега на 

човечеството. 



„Пасажер 23“ от Себастиан 

Фицек е напрегнат 

психологически трилър. Всяка 

година изчезват средно по 23 

човека от круизни кораби. И 

никой никога не се е появявал 

отново. Досега!



Запознайте се с Джейн Хоук -

забележителна нова героиня, 

която ще се превърне в икона 

на съспенса.


