
ИЗДАТЕЛСКИ ПЛАН 
за 2020 г. 

Настоящата презентация съдържа част
от книгите, предвидени да излязат

през 2020 година. 

Издателство Ибис – на крилете на въображението. 



РОМАНТИКА

Напрегнат психотрилър от 
Колийн Хувър. 



Заровено съкровище, упорит мъж и 
една решителна археоложка, 
очаквайте в „Сърце от злато“ от Дж. Р. 
Уорд.



„Първото правило на книжния клуб:
Не говориш за книжния клуб.“

„The Bromance Book Club“ представя 
смешната и трогателна история на 
един мъж, който ще направи всичко 
по-силите си, за да спечели отново 
съпругата си, опирайки се на 
любовните романи. 



Една дама не пуши пури и не 
язди като мъж. Тя не се фехтува и 
не присъства на дуели. Не стреля
с пистолет и никога не залага в 
джентълменски клуб. Но 
правилата съществуват, за да 
бъдат нарушавани. 



„Лорд Николас е образец 
на мъжествеността. 

А неговите очи, драги 
читателю! Толкова сини!“

„Перли § Пелерини”, юни
1823….



Трогателна история за семейството, 
първата любов, скръбта и 
предателството, които ще докоснат
сърцата, както на майките, така и на 
дъщерите.



Чувствен и напрегнат съвременен
романс от Лекси Блейк, в който
любовта и законът се преплитат. 



Можеш ли да се влюбиш като героите
от романтичните филми? Иви Съмърс
ще трябва да докаже, че е възможно, в 
„Would Like to Meet“. 



Когато на една майка ѝ омръзне да чака
синът ѝ да се задоми, взема нещата в 
свои ръце и довежда потенциалната
съпруга у дома. 



Лято, Тоскана, тайни пекарни, 
сладолед и един стар дневник. Това
очаква главната героиня на романа
„Love&Gelato“.  

ТИЙН



„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. 



Последната книга от трилогията 
„Искрено коварен“ от Морийн 
Джонсън. 



Трета част на „Стоте“ от Кас Морган. 



ФЕНТЪЗИ

Очаквайте втората книга от 
трилогията „Хрониките на Девабад“



Между вещиците и църквата съществува
отколешна война. Но любовта прави
всички на глупаци. 



Имало едно време в един красив град, 
известен със своя шоколад и дракони, 
момиче, което било толкова 
безстрашно, че се осмелило да разкаже
най-великата история - истината. 
Историята на Силке от „Дракончето с 
шоколадово сърце“. 



Очаквайте трилогията „The Eldest 
Curses“, която проследява
приключенията на Алек и Магнус.



ТРИЛЪР  

„Recursion“ от Блейк Крауч – романът
победител в Goodreads Choice Awards 
2019 в категория „Научна фантастика“.



Тринайсет разказа от Джо Хил, 
включително „Във високата трева“, 
написан в съавторство със Стивън Кинг
и екранизиран от „Нетфликс“.



„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.


