
Издателство Ибис – на 

крилете на въображението 



„Животът е дар. Не забравяй

да го живееш.“ 

„Всичко, всичко“ 

Никола Юн

Настоящата презентация съдържа част от книгите,

предвидени да излязат през 2019 година. 



„The Kiss Quotient“ от Helen 

Hoang ни среща със Стела, 

която се опитва да подходи към 

любовта по методичен и 

практичен начин. 

Книгата, която спечели в категория 

„Романтика“ на Goodreads Choice 

Awards за 2018 година.

Секция Романтика



„Нещо като любов“ от Джули

Джеймс е забавна история за 

една мисия между богата 

наследница и агент на ФБР, 

която се превръща в нещо много 

повече. 

„Зареден, поравно, с духовитост, 

завладяващ съспенс и гореща химия, 

романът на Джули Джеймс е 

превъзходно удоволствие.“ – ЧИКАГО 

ТРЮБЮН 



„Becoming rain“ от К. А. Тъкър е 

посветена на Бун, приятеля на 

Джеси от „Забравена истина“. 

Неговата история ще ви въвлече 

по-дълбоко в делата на руската 

мафия и една красива агентка 

под прикритие. 



„From Lukov with love“ от Mariana 

Zapata ще ви пренесе в света на 

професионалния спорт. Двама 

фигуристи, които не се харесват, 

са принудени да станат двойка. 

Искри и хапливи реплики ще 

прехвърчат между тях и ще ви 

разсмиват от първата до 

последната страница. 



„Forever my girl“ от Heidi 

Mclaughlin е история за 

незабравимата любов. Един 

преуспял певец ще се завърне в 

родния си град и ще се изправи 

лице в лице с момичето, което е 

оставил преди десет години. 



Неповторима история от 

всеобщата любимка Колийн

Хувър. Любов, музика и разбити 

сърца ви очакват в „Maybe 

Someday“.



Историята на Зоуи от „Късметът 

на начинаещия“. Какво ще 

направи тя със своя дял от 

лотарията, ще разберете, ако 

прочетете „Luck of the Draw“ от 

Кейт Клейборн.



Очаквайте от Мия Шеридан



Очаквайте от Кристен Ашли



Може ли любовта да разцъфне 

при необичайни обстоятелства?

Може ли да се влюбиш в някого, 

когото не си виждал?

Отговорите на тези въпроси ще 

намерите в „The Flatshare“ от 

Beth O’Leary.



Заровено съкровище, упорит 

мъж и една решителна 

археоложка, очаквайте в „Heart 

of Gold“ от Дж. Р. Уорд.



Историята на Лейла и Кор в 

петнайсета книга от поредицата 

„Братството на черния кинжал“ 

на Дж. Р. Уорд.



„Queen of Air and Darkness“ от 

Касандра Клеър – така 

очакваната трета и финална 

част на „Тъмни съзаклятия“.

Секция Тийн



„Truly Devious“ от Maureen 

Johnson – неразрешена 

мистерия, заедно с духовити 

реплики ще ви държат в 

напрежение. 



Трета и четвърта част на „Стоте“ 

от Кас Морган. 



„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.



„Passagier 23“ от Себастиен

Фицек е напрегнат 

психологически трилър. Всяка 

година изчезват средно по 23 

човека от круизни кораби. И 

никой никога не се е появявал 

отново. Досега!

Секция Трилър 



„N0S4A2“ от Джо Хил е зловеща 

история, с коледен привкус.


