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Бет О'Лиъри
СПОДЕЛЕНИЯТ
АПАРТАМЕНТ
388 стр. 14,90 лв.

Може ли истинска-
та любов да разцъфне 
при най-необичайни 
обстоятелства?

Тифи Мур и Леон 
Туоми имат пробле
ми, които трябва да 
бъдат разрешени, и то 
бързо. 

Зарязана от прияте
ля си, Тифи спешно се 
нуждае от ново жили
ще. Но с минимална 
заплата в малко изда
телство, вероятността 
да попадне на при
личен апартамент с 
нисък наем в Лондон 
клони към нулата. 

Леон работи нощем 
в хоспис и спестява пари, за да плаща на адвоката, когото е наел да помог
не на несправедливо осъдения му брат. 

Решението на техните проблеми? Да споделят едно легло... 
Приятелите им мислят, че са луди, но според тях това е перфектното 

решение – Леон ще обитава едностайния апартамент, докато Тифи е на 
работа през деня, а тя ще използва жилището през останалото време.

Когато необичайната уговорка между двамата става реалност, те започ
ват да общуват помежду си чрез бележки, които си оставят из целия апар
тамент.

Докато един ден съвсем неочаквано се срещат...

„Сърдечна и очарователна любовна история, идеална за почитателите 
на романтичните комедии.“ – КЪРКЪС РИВЮС
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Мия Шеридан
САМО ТИ
316 стр. 14,90 лв.

Кристъл и Гейб
риъл никога не са 
си представяли, че 
животът, който им 
е откраднал всичко 
хубаво, ще ги дари с дълбока любов. 
Но съдбата им предоставя единстве
но възможността да се срещнат и сега 
изборът е техен: отново да затворят 
сърцата си или да намерят смелост да 
преодолеят болезненото си минало...

Мия Шеридан
ГЛАСЪТ 
НА ЛЮБОВТА
360 стр. 14,90 лв.

Вълнуваща лю
бовна история за 
преобразяващата 
сила на любовта!

Романът е сред 100те найдобри 
романтични книги в класацията на 
„Гудрийдс“. Той е бестселър на „Ню 
Йорк Таймс“, „Юс Ес Ей Тудей“ и 
„Уолстрийт джърнъл“.

Мия Шеридан
КОЛЕКЦИОНЕРЪТ
НА ЖЕЛАНИЯ

Ню Орлиънс, град на мистерия и магия, на 
тайни и мечти, и една история, изтъкана 
от любов и безгранична болка. 

Когато балерината Клара Кембъл прис
тига в Ню Орлиънс, самотна и изпълнена 
с носталгия по родния дом, тя незабавно 
е привлечена от легендата за плантацията 
„Уиндайл“ – трагична история, случила се 
преди около сто и петдесет години зад сте
ните на старото имение. Според слуховете 
то вече е изоставено, но за огромна изне
нада на Клара, зад зида, който го огражда, 
тя чува не призрак, а човек от плът и кръв. 
Белязан мъж, с болка подълбока и тъмна 
от кипящите води на река Мисисипи, която тече до „Уиндайл“.

Воден от амбициите си, Джона е допуснал найголямата грешка в живота 
си. Сега погубеният мъж се крие от света зад стените на имението. Последно
то нещо, което очаква, е да намери приятел в лицето на безкористното мо
миче, което си говори с него от другата страна на напуканата каменна стена. 
Момичето, което продължава да се връща седмица след седмица и успява да 
го измъкне от самоналожената изолация, както и да възвърне желанието му 
за живот... 

МИЯ ШЕРИДАН обича да пише любовни истории за герои, които са пре
допределени да бъдат заедно. Нейните персонажи често са понесли тежки 
удари от съдбата, но любовта е онази, която им помага да се излекуват и про
дължат напред. Шеридан започва да пише след загубата на дъщеря си, затова 
и в книгите ѝ любовта се явява като изцелителна сила. 
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Мариана Запата
ОГЪН НА ЛЕДА
428 стр. 15,90 лв.

Eдна двойка ще 
възпламени ледената 
пързалка...

Джасмин е на двай
сет и шест години и 
времето ѝ като про
фесионална състе
зателка по фигурно 
пързаляне изтича. 
След безброй счупе
ни кости, нарушени 
обещания и огромни 
жертви в името на 
спорта, тя все още не 
е постигнала мечтата 
си – да покори върха. 

Но тогава получава 
предложение, кое
то се случва веднъж 
в живота. За голяма 
нейна изненада то 
идва от арогантния идиот, с когото е в тиха война през последните десет 
години. Иван Луков е неин съперник на леда и извън него, но да бъде 
негова партньорка през следващата една година, може да се окаже послед
ната ѝ възможност да сбъдне мечтата си. 

Докато двамата се учат да бъдат партньори на леда и си разменят хап
ливи коментари, Иван разкрива непозната страна от характера си. И на 
Джасмин може да ѝ се наложи да преосмисли всичко, в което е вярвала...

Включително отношението си към Иван Луков.

История за любов, но и за цената на победата в света на професионалния 
спорт. И за това какво се случва зад кулисите на блясъка и успеха, които 
виждат обикновените зрители.

РОМАНЪТ Е ФИНАЛИСТ В КАТЕГОРИЯ „РОМАНТИКА“ В 
GOODREADS CHOICE AWARDS 2018
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К. А. Тъкър
ЗАБРАВЕНА ИСТИНА
372 стр. 14,90 лв.

Емоционална и красива история за истинската любов, 
онази, която сърцето помни дори и когато съзнанието е 
забравило.

Ако търсите история за любов, която преодолява и 
найтрудните препятствия, има щипка мистерия и със
пенс, то „Забравена истина“ е вашето четиво. Роман, кой
то ще е трудно да оставите, тръпнейки от напрежение да 

подредите късчетата от пъзела в живота на Джеси и Уотър.

К. А. ТЪКЪР е от авторите, които експериментират в различни жанрове, като 
отличителното е, че винаги има романтичен елемент. Има изцяло любовни ро
мани, трилъри и дори фентъзи за тийнейджъри. Тя спечели българските чи
татели с историите си, които държат в напрежение, а съспенсът се преплита с 
романтика. Книгите ѝ ще допаднат както на почитателите на хубавите любов
ни истории, така и на онези, които търсят и други сюжетни линии. 

К. А. Тъкър
ПОГРЕБАНИ ТАЙНИ
448 стр. 15,90 лв.

Динамичен романтичен трилър, който ще ви държи в на
прежение през цялото време, дори и когато деликатната 
любовна нишка нагорещява страниците. Корупция по 
висшите ешелони на властта в полицията, политически 
интриги, наркотици, тъмни тайни и двама души решени 
да разкрият истината зад един стар случай. 

К. А. Тъкър
ПРЕЧИСТВАЩА ИСТИНА
416 стр. 15,90 лв.

К. А. Тъкър умее да заплита любовна история с крими
нална нишка и да трупа постепенно напрежението у чи
тателя. Героите ѝ са ярко запомнящи се личности, кои
то имат своите слабости и винаги се налага да извървят 
определен път към подоброто си аз. Клара е агент под 
прикритие, а Люк нейният субект. Но играта на събла
зън се превръща в нещо съвсем истинско, каквото и два

мата не са очаквали. Каква ще бъде развръзката на разследването на ФБР за 
разбиването на престъпната група за продажба на крадени коли? И каква ще 
е съдбата на тази обречена любов?
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Колийн Хувър
МОЖЕ БИ НЯКОЙ ДЕН
368 стр.  14,90 лв.

Колийн Хувър въвлича читате-
ля в страстна приказка за музика, 
любов и предателство. 

Сидни живее в розов балон – тя 
е прилежна студентка, с постоян
на работа, съквартирантка е на 
найдобрата си приятелка и има 
страхотен приятел, а музиката, 
идваща от балкона срещу нейния, 
бързо се превръща в саундтрака 
на живота ѝ. Но когато Сидни от
крива, че приятелят ѝ ѝ изневеря
ва, балонът се пуква.

Ридж, мистериозният и прив
лекателен музикант, ѝ помага да 
продължи напред. Двамата заед
но започват да пишат текстове на 
песни и за известно време като че 
ли лошото остава в миналото. Но 
да продължиш напред се оказва 
потрудно, отколкото Сидни оч
аква. Тя може само да се надява, че... може би някой ден...

Към романа е създаден специален саундтрак от Колийн Хувър и музиканта 
Грифин Питърсън. 

 „Хувър е един от най-свежите гласове в романтичната литература, а 
„Може би някой ден“ представя истинска емоция, незабравими характери и 
точната доза чувствено напрежение.“ – КЪРКЪС РИВЮС 

Успехът на КОЛИЙН ХУВЪР е като сюжет на роман за 
нейна книга. През 2011 г. тя работи като социален работ
ник и живее в малка мобилна къща в Тексас, заедно със 
съпруга си и трите им деца. Започва да пише първия си 
роман докато чака да свършат репетициите на едно от де
цата ѝ. В началото на 2012 г. самопубликува Slammed и е 
изумена, когато попада в списъка с найпродавани книги 
на „Ню Йорк Таймс“. Три книги покъсно, с „Без Хоуп“, 
тя става първият самопубликуващ се автор, изкачил се до 
първото място в класацията. Всяка нейна книга се приема 

с възторг от читателите и се превръща в бестселър. Историите ѝ се отличават 
с неочаквани обрати, които карат читателите да не спират да отгръщат стра
ниците, докато не видят какво се случва. Освен романтичната част в своите 
книги Колийн Хувър почти винаги засяга и наболял социален проблем за 
обществото, който звучи автентично, тъй като е взет от реални случки и си
туации от работата ѝ като социален работник. 
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Колийн Хувър
БЕЗ МЕРИТ
276  стр. 13,90 лв.

Трогателен и 
въздействащ ро
ман, който из
следва пластовете 
от лъжи, които 
обвързват едно 
семейство, и си
лата на любовта и 
истината.

Победител в категория „Романтика“ 
в Goodreads Choice Awards за 2017 г. 

Колийн Хувър
НИКОГА
ПОВЕЧЕ
336 стр. 14,90 лв.

„Изпълнена с 
болезнени исти-
ни, тази книга 
ярко илюстрира 
опустошението 
от насилието 
и силата на 
оцелелите.“ – КЪРКЪС РИВЮС

Победител в категория „Роман
тика“ в Goodreads Choice Awards за 
2016 г. 

Колийн Хувър
НАЙ- 
ДОБРОТО
В ТЕБ
252 стр. 12,90 лв.

В какво се пре
връща любовта, 
когато е позагу
била блясъка на 

новостта си, когато и двамата сте 
свикнали един с друг и сте забравили 
някогашните обещания и силата на 
чувствата си?

Колийн Хувър
СПОДЕЛЕНИ
ТАЙНИ
272 стр. 12,90 лв.

История за 
смелостта да рис
куваш всичко в 
името на любов
та... и да преот
криеш сърцето си някъде между ис
тината и лъжите.
Победител в категория „Романтика“ в 
Goodreads Choice Awards за 2015 г. 

Колийн Хувър
ЖЕСТОКА 
ЛЮБОВ
288 стр. 12,90 лв.

Когато 23го
дишната сту
дентка Тейт Ко
линс отива да 
учи в Сан Фран
циско, още първата вечер пътят ѝ 
се пресича с този на пилота Майлс, 
приятел на брат ѝ. Той е мълчалив, 
никога не се усмихва и очевидно 
таи голяма болка в себе си.

Колийн Хувър
ДЕВЕТИ
НОЕМВРИ
308 стр. 13,90 лв.

В деня, преди да 
се премести в друг 
град, Фалън среща 
Бен – млад талант
лив писател. Нена

временно възникналото помежду им 
привличане ги подтиква да прекарат 
заедно последния ден на Фалън в Лос 
Анджелис. 
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Колин Коулман
ПОЖЕЛАЙ СИ ЗВЕЗДИТЕ
296 стр. 13,90 лв.

История за приятелството, втория шанс и 
новата любов, която ще ви накара да се смеете с 
глас.

Попи Блум има ясен план за живота си: докто
рантура по психология, научноизследователска 
работа в нейния университет и семейно блажен
ство с красивия ѝ приятел Грегъри. Но когато за
вършва докторантурата си, не получава мечтано
то предложение за работа, Грегъри я зарязва и тя 
дори няма къде да живее. Да бъде безработна и 
отново да е в къщата на майка си, определено не 
е част от плана ѝ. 

Попи е потънала в отчаяние, така че, когато среща приятелката си от де
тинство Лиан, с радост приема предложението ѝ да наваксат пропуснатото 
през годините. А фактът, че Лиан има страхотен брат, по когото Попи някога 
си е падала, е просто бонус. 

Джоузи Силвър
ЕДИН ДЕН ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ
372 стр. 14,90 лв.

ПРЕВЕДЕНА НА 25 ЕЗИКА!

Трогателна и красива любовна история 
за шанса да срещнеш сродната си душа.

Лори е напълно убедена, че любовта от 
пръв поглед съществува само във филми
те. Но през един снежен декемврийски ден 
от прозореца на автобуса тя вижда чакащ 
на спирката мъж, в когото мигновено раз
познава Единствения. Погледите им се 
срещат, следва момент на чиста магия и... 
автобусът потегля.

„Един ден през декември“ е сърдечна и 
трогателна любовна история, в която 
ще се потопите напълно и която ще ви 
напомни, че по пътя към щастието съдбата поема по необясними пътеки.

ОЧАКВАЙТЕ СКОРО НОВА КНИГА ОТ КОЛИН КОУЛМАН
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СЮЗЪН ЕЛИЗАБЕТ ФИЛИПС е едно от найразпознаваемите имена на 
българския книжен пазар, ако търсите романтична история с хумор. Ней
ните книги са преведени на над трийсет езика и тя е единствената четири
кратна носителка на престижната награда 
„Любима книга на годината“, присъждана 
от Romance Writers of America. 

На Сюзън Елизабет Филипс се приписва 
заслугата за създаването на спортния ро
манс, като поджанр на любовния. Всич
ко започва с бестселъра ѝ „Избрах теб“, 
който излиза през 1994 година. Забавна и 
очарователна любовна история, в която 
красавицата Фийби получава в наследство 
футболния отбор „Чикаго 
Старс“. Повече от две десе
тилетия покъсно, читате
лите все още не могат да се 
наситят на футболните ис
тории от поредицата „Чи
каго Старс“. 
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Джули Джеймс
СВАТБЕНА ЛУДОСТ
284 стр. 13,90 лв.

Eдна романтична комедия, на която ще се 
смеете с глас.

След унизителния край на годежа ѝ Сидни 
Синклер официално е приключила с мъжете. 
Но когато сестра ѝ найнеочаквано се сгодява, 
Сидни е принудена да поддържа близки отно
шения с кума, който е точно от онзи тип сек
сапилни плейбои, които тя всячески се опит
ва да избягва. Затова е твърдо решена да не се 
поддава на чара му, независимо колко изку
шаващи са предложенията му.

„Пристрастяваща комбинация от хумор, страстен романс и щедра щипка 
напрегнат съспенс.“ – ЧИКАГО ТРИБЮН

ДЖУЛИ ДЖЕЙМС е един от авторите на бестселъри на „Ню Йорк Таймс“. 
Преди да стане писател на пълен работен ден, тя работи няколко години в 
една от найголемите правни кантори в САЩ. Затова и героите ѝ често рабо
тят като агенти на ФБР, адвокати или прокурори. Нейните истории се отли
чават с остроумни диалози и запомнящи се герои. 

Всъщност първите ѝ писателски проекти започват със сценарии. След като 
два от тях са купени от Холивуд, тя решава да се отдаде изцяло на писането. 
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Кристен Ашли
ЗАВРЪЩАНЕ КЪМ ЛЮБОВТА
556 стр. 17,90 лв.

Красива история за втория шанс...

След болезнена загуба Кейди Морланд 
пристига в Магдалийн, за да постави начало 
на следващата глава от живота си. Глава, за
почнала преди осемнайсет години и приклю
чила с разбито сърце. Изминалото оттогава 
време е изпълнено със семейство и приятели, 
ала Кейди никога не успява да пропъди от 
сърцето си мъжа, в когото се е влюбила преди 
всички онези години.

Кърт Йегър се е научил да живее без моми
чето, появило се в живота му в найнепод
ходящия момент и тръгнало си от него, нанасяйки му съкрушителен удар, 
който той изобщо не е очаквал. Изминалото оттогава време е изпълнено с 
неуспешни опити да открие онова, което му липсва…

Докато преосмислят постъпките на младите хора, които някога са били, 
ще могат ли Кейди и Кърт да се поучат от случилото се в миналото и да се 
преоткрият?

Кристен Ашли
НОВО НАЧАЛО
624 стр. 17,90 лв.

Амелия е американска наследни
ца, която някога е имала съвършен 
живот – съпруг, когото обича, две 
красиви деца и всичко, което би 
могла да поиска. 

Ала всичко това рухва, когато 
мъжът ѝ захвърля шестнайсетго
дишния им брак и се жени за мно

го помлада 
жена. Болка
та от преда
телството я 
съсипва и с 
поведението 
си тя изгубва 
у в а ж е н и е 
то на децата 
си, което е 
найголемият 
удар за нея.

Кристен Ашли
ЗАВЕЩАНИЕТО
612 стр. 16,90 лв.

Никога не е късно да намериш щас-
тието, без значение какво ти е подне-
съл животът...

Джоузефин Малоун е изискана дама 
с изключително успешна кариера. 
Като личен асистент на известен фо
тограф, тя пътува из целия свят и не
прекъснато има 
срещи с високо
ува жавани лич
ности от мод
ния, музикалния 
и филмовия 
елит. Но въпре
ки че животът ѝ 
изглежда бляс
кав, това е само 
фасада, зад коя
то тя е принуде
на да се крие. 
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Лекси Блейк
РАЗПЛАТА
376 стр. 14,90 лв.

Мисията на Бран е да получи информация, която ще 
помогне да бъде изчистено името на баща им. Но дори 
и в името на тази цел, той не е готов да престъпи прин
ципите си, затова решава да действа открито и да помо
ли за помощ личната асистентка на един от враговете 
им – красивата и невинна Карли Фишър. Привлечен от 
лъчезарната ѝ усмивка и завладяваща интелигентност, 
Бран знае, че може да ѝ се довери и да я посвети в плана 
за отмъщение на семейство Лолес.

Лекси Блейк
ОТМЪЩЕНИЕ
360 стр. 14,90 лв.

Когато Дрю Лолес открива фатален пропуск в пла
на си за отмъщение, той се вижда принуден да се 
обърне към разследващата репортерка Шелби 
Гейтс, с която се е зарекъл да няма нищо общо. 
Той ѝ предлага сделка, която ще я направи не само 
част от разследването, но и ще я допусне до личния 
му живот.

Шелби никога не е предполагала, че ще бъде по
канена да разследва този случай, както и колко ще е очарована от Дрю.

Лекси Блейк
БЕЗ МИЛОСТ
344 стр. 13,90 лв.

„Едно неразкрито убийство, заплетени интриги и 
страстна любовна история – увлекателна смес, коя-
то ще ви държи в напрежение до последната страни-
ца.“ – ГИЛТИ ПЛЕЖЪРС БУК РИВЮ

Братята Дрю, Райли, Бран и сестра им Мия са 
единствените оцелели членове на семейство Лолес. 
Преди двайсет години родителите им са жестоко 
убити, а домът им – опожарен. Полицията хвърля 
вината за трагедията върху баща им, но и четири
мата знаят, че това е дело на неговите съдружници, 

затова се заклеват да посветят живота си на отмъщението.
След тежко детство, прекарано по сиропиталища и приемни семейства, 

вече порасналите членове на фамилията Лолес са подготвили всяка стъпка от 
плана си за възмездие. Всеки един от братята трябва да проникне в компани
ите на виновниците и да ги съсипе отвътре.
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Сали Торн
ИГРА НА ОМРАЗА
344 стр. 13,90 лв.

„Забавна. Остроумна. Свежа и приятна. 
Препоръчвам я горещо.“ – СЮЗЪН ЕЛИЗАБЕТ 
ФИЛИПС

В резултат на влошените икономически ус
ловия издателствата „Гамин Пъблишинг“ и 
„Бексли Букс“ са принудени да сключат брак по 
сметка, за да оцелеят.

Луси Хътън и Джошуа Темпълман са глав
ните асистенти на двамата съпрезиденти на 
новосъздадената издателска къща. И се мразят. 
Не просто не се харесват, а буквално се мразят. 

Принудени да делят общ офис, те не се стесняват да демонстрират открито 
отношението си един към друг. Както и да си погаждат малки номерца.

Луси не може да разбере педантичното отношение на Джошуа към ра
ботата, а Джошуа е очевидно объркан от приветливото и мило отношение, 
което Луси проявява към всички останали колеги, но не и към него. Прека
лено ярките ѝ дрехи също не са по вкуса му.

И когато бива обявена нова ръководна позиция, която само единият от 
двамата може да получи, напрежението между Луси и Джошуа заплашва да 
достигне точката си на кипене. Но дали в нейно лице той вижда единствено 
конкурентка? И защо, докато е болна, той се грижи така всеотдайно за нея? 
За да разбере това, Луси трябва да заложи всичко на една карта...

Алисън Морган
МОЖЕ ЛИ ДА СЕ СРЕЩНЕМ 
ОТНОВО?
344 стр. 13,90 лв.

Остроумен и забавен роман за една сватовница, 
експерт по въпросите на сърцето, освен когато 
се отнася за нейното собствено…

Бри Какстън, собственичка на агенция за запоз
нанства, е посветила живота си на любовта и 
може да се похвали с 98 % успеваемост. Тя е на 
върха в своята кариера и очаква публикуването 
на първата си книга. Бри ще е щастлива и довол
на дори само да види творбата си отпечатана, но 
връхлетялата я изневиделица семейна криза я 
поставя пред истинско изпитание: тя се нуждае от немалка сума пари, при това 
бързо. И в личния ѝ живот цари хаос, след като гаджето ѝ я зарязва в момент, 
когато тя очаква да ѝ предложи брак. Но кой ли ще си купи книга за любовта, 
написана от жена, чийто любовен живот е пълна бъркотия?
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Сара Маклейн
ГРЕХОВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
396 стр. 14,90 лв.

Един погубен джентълмен...
Той е херцогът, обвинен в убийството на Мара Лоу в 

навечерието на сватбата ѝ.
Завърналата се дама...
Мара Лоу никога не е възнамерявала да се завърне в 

света, от който е избягала.
Избухналият скандал...
Сделката е съвсем честна, докато Темпъл не осъзна

ва, че дамата и нейното минало крият много повече, 
отколкото изглежда...

Сара Маклейн
МАСКАТА НА ЛЮБОВТА

През деня тя е лейди Джорджиана, сестра на 
херцог, опозорена от найлошия от всички сканда
ли, преди първия си сезон във висшето общество. 
Ала истината е далеч пошокираща – в лондонските 
потайни кътчета тя е Чейс, мистериозният, непознат 
основател на найлегендарното лондонско казино. 
С години двойствената ѝ самоличност остава нераз
крита... до сега.

Сара Маклейн
РОЗАТА НА 
ЛЮБОВТА
360 стр. 14,90 лв.

Лейди Фили
па Марбъри е... 
странна. Бри
лянтната и забе
лежително умна 
дъщеря на мар
киз Нийдъм и 
Долби се интересува повече от книги 
и природни науки, отколкото от ба
лове, мода и любов. Вярна на изсле
дователската си природа, лейди Фи
липа иска да опознае страстта преди 
да встъпи в уреден брак със заможен 
граф.

Сара 
Маклейн
НЕГОДНИК 
ПО НЕВОЛЯ
364 стр. 13,90 лв.

Преди десет 
години маркиз 
Бърн е изигран 
на хазарт и за
губва цялото 
си състояние 
заедно с наследственото имение, ли
шен е от всичко освен от титлата си. 
Понастоящем съдружник в един от 
найбляскавите игрални клубове в 
Лондон, студеният и безмилостен 
маркиз е готов на всичко, за да си 
върне наследството.
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КРИСТИН ХАНА е автор на бестселъри и носител на множество награ
ди. Има издадени над двайсет книги, а със „Славея“ печели първото място 
в категория „Историческа проза“ в Goodreads Choice Awards през 2015 г. и 
отново през 2018 г. с романа си „The Great Alone“.

Кристин Хана
СЪДБОВЕН ПЪТ

Джуд Фарадей е щастлива съп руга 
и майка, която се е отдала на децата си. Близнаци
те ѝ Мия и Зак са умни и щастливи тийнейджъри. 
Когато съученичката им Лекси Бейл, израснала в 
приемни семейства, влиза в живота на семейство 
Фарадей, Джуд е онази, която ѝ оказва найголяма 
подкрепа. Лекси бързо се превръща в найдобрата 
приятелка на Ми, а Зак се влюбва в нея и тримата 
стават неразделни. Но последната година от гим
назията донася неочаквано нещастие, когато една 
нощ найголемите кошмари на Джуд се превръщат 
реалност: станал е пътен инцидент. В един миг ней
ният идиличен живот е разтърсен из основи. Джуд иска справедливост и вина
та води единствено към осемнайсетгодишната Лекси Бейл. 

Лекси губи всичко, което има значение за нея – момчето, което обича, 
мястото си в семейството, найдобрата си приятелка. 

Няколко години покъсно Лекси се завръща, а сърцето ѝ все още таи чув
ства към Зак. Изтърпяла наложеното ѝ наказание и помъдра от преди, тя 
иска разплата. И тогава Джуд ще трябва да се изправи пред жената, в която 
Лекси се е превърнала…

Кристин Хана
СЛАВЕЯ
472 стр. 15,90 лв.

Франция, 1939 г.
Две сестри. Едната се бори за свободата. Другата – 

за любовта. Виан и Изабел са много различни и неви
наги са били близки, но обстоятелствата вече са про
менени. Виан е щастлива с живота си във френската 
провинция със съпруга си Антоан и тяхната дъщеря. 
Когато избухва Втората световна война, мъжът ѝ е из
пратен на фронта и тя остава сама.

Изабел е непокорна осемнайсетгодишна девойка, 
търсеща своето място в живота с безразсъдната страст на младостта. Сред 
хаоса в началото на войната тя среща парижанина Гаетан и се влюбва така, 
както е присъщо само на младите – с цялото си сърце и душа. Той си тръгва 
и любовта остава на заден план в живота на Изабел. Тя се присъединява към 
Съпротивата, рискувайки живота си, за да спасява другите. Но колко далеч 
могат да стигнат Виан и Изабел, за да оцелеят? Какви саможертви са готови 
да направят, за да защитят хората, които обичат?
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Дж. Р. Уорд
БРАТСТВОТО
НА ЧЕРНИЯ КИНЖАЛ
(поредица)

Потопете се в тъмния свят на буреносни 
страсти и спиращо дъха действие, където шес-
тима необикновени воини са призвани да защи-
тят расата на вампирите от тяхното пълно 
унищожение.

В сенките на нощта в Колдуел, Ню Йорк, бу
шува ожесточена и смъртоносна война. Послед
ните вампири са безмилостно 
преследвани и избивани от 
Обществото на лесърите  – 
организация на лишени от 
души  ловци, които не се спи
рат пред нищо, за да унищо
жат враговете си. Шестима 
изключителни воини, най
доб рите бойци на вампирите, 
обединени в 
Братство то 
на черния 
кинжал, имат 
за задача да 
спасят расата 
си от гибел.
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Холи Блек
THE CRUEL PRINCE
Джуд е само на седем години, когато 
родителите ѝ са убити и тя и двете ѝ 

сестри са отведени да живеят в пълния с ин
триги върховен двор на елфите. Десет годи
ни покъсно Джуд  не иска нищо повече от 
това да е част от него, независимо от факта, 
че е смъртна. Но много от елфите презират 
хората. Найвече принц Кардан, наймлади
ят и найзъл син на краля. 

За да си спечели място в двора, Джуд тряб
ва да победи Кардан. В преследване на тази 
цел тя бива въвлечена в интриги и измами, 
откривайки, че е способна дори да пролее 
кръв. Докато гражданска война заплашва 
да потопи света на елфите в насилие, Джуд 
ще трябва да рискува живота си, приемайки 
опасно съюзничество, за да спаси сестрите 

си и самото кралство на елфите.  

„Разбира се, че искам да бъда като тях. Те са красиви 
като остриета, изковани в божествен огън. Те ще живе
ят вечно.“

„А Кардан е дори покрасив от останалите. Мразя го 
повече от другите. Мразя го толкова много, че понякога, 
когато го погледна, едвам дишам.“

ХОЛИ БЛЕК е автор на  романи за деца и за 
тийн ейджъри, сред които са книгите от поре
диците „Хрониките на Спайдъруик“ и „Curse 
Workers“, номинирани в редица престижни 
награди. Заедно с Касандра Клеър пишат се
рията „Магистериум“.  

С последната си трилогия се завръща във 
вълшебния свят на елфите. Първата книга 
„The Cruel Prince“ получава възторжени отзи
ви и е сред финалистите за награда „Локус“ за 
найдобър тийнейджърски роман за 2019 г.

Холи Блек е създала мрачна и омайна при
казка, в която елфите са вдъхновени от запад
ноевропейския предания – те са безсмъртни, 
лукави, прекрасни и не могат да лъжат. Едно 
човешко момиче ще се опита да си проправи 
път към върха, сблъсквайки се с коварство, 
жестокост и интриги, защото светът на елфи
те е точно като тях – смъртоносен и пленителен.

Ф
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Морийн Джонсън
МИСТЕРИЯ
В „ЕЛИНГАМ“
308 стр.  14,90 лв.

Академия „Елин
гам“ е частно учили
ще, събрало възпи
таници с разнородни 
таланти – художници, 
изобретатели, мисли
тели. Изобщо всеки, 
който се откроява с 
някаква дарба. Ос
нована е в началото 
на двайсети век от 
милионера Алберт 
Елингам, който искал 
да създаде „място, в 
което ученето е игра“.

Скоро след като 
училището отваря 
врати, дъщерята и 
съп ругата на Елингам 
са отвлечени. Един
ствената следа е пис
мо, подписано с плашещия псевдоним Искрено коварен. Случаят се превръ
ща в едно от наймистериозните престъпления и остава неразрешен.

Стиви Бел е любителка на криминалистиката и е сред малцината избрани, 
които започват своята първа година в академия „Елингам“. Тя има амбици
озна цел – да разреши мистериозния случай от преди близо век. И докато 
свиква с изискванията в новото си училище, там се случва нещо странно. 
Искрено коварен се завръща отново...

РОМАНЪТ Е ФИНАЛИСТ В GOODREADS CHOICE AWARDS 2018 
(КАТЕГОРИЯ „ЛИТЕРАТУРА ЗА ТИЙНЕЙДЖЪРИ“ ).
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Адриен Йънг
НЕБЕ В ДЪЛБИНИТЕ
264 стр.  12,90 лв.

БЕСТСЕЛЪР НА „НЮ ЙОРК ТАЙМС“

Отгледана като воин, седемнайсетгодиш
ната Ийлин се бие заедно с останалите от 
клана аска в отколешна война с клана рики. 
Животът ѝ е суров, но простичък: битки и 
оцеляване. До деня, в който вижда на бой
ното поле невъзможното – своя брат, биещ 
се редом с врага… Брата, който преди пет 
години е умрял пред очите ѝ.

Изправена пред неговата измяна и взета 
в плен от враговете си, тя трябва да оцелее 
цяла зима в село, където всеки е враг и все
ки белег от битка може би е оставен от нея. 
Ала когато родното ѝ село и това на риките 

са нападнати от воини на безмилостен клан, смятан за легенда, Ийлин става 
още порешена да се върне при обичното си семейство.

„Вълнуваща и трогателна сага за съзряването. Съвършена за онези, които 
обичат истории за дивата природа и свободния народ отвъд Вала в „Песен за 
огън и лед“, за силни героини и драматични битки.“ – КЪРКЪС РИВЮС

Франческа Запия
ЕЛАЙЗА И НЕЙНИТЕ 
ЧУДОВИЩА
308 стр.  13,90 лв.

„Елайза и нейните чудовища“ е дълбок и 
разтърсващ роман за страховете живеещи 
в нас, отношенията между родители и деца, 
онлайн общуването, фендъм явлението и 
неговата притегателна сила.

Творбите ѝ са феномен.
Животът ѝ е катастрофа.

В реалния живот Елайза Мърк е срамеж
лива, странна и няма приятели. Но в ин
тернет тя е ЛейдиСъзвездие – анонимният 
създател на изключително популярния уеб
комикс „Чудовищно море“. Елайза не може да си представи да се наслаждава 
на реалния свят, така както го прави онлайн, а и няма желание да се опи
та. Тогава Уолъс Уорленд, найизвестният фен фикшън писател на нейния 
уебкомикс, се премества в същото училище и се сприятелява с Елайза. Той 
смята, че тя е просто един от многобройните фенове на „Чудовищно море“.
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Касандра Клеър
ПОВЕЛИТЕЛ НА СЕНКИТЕ
672 стр. 19,90 лв.

Животът на ловците на сенки е воден от дълга. Огра
ничаван от честта. Думата на ловците на сенки е нена
рушимо обещание и няма посвят обет от онзи, който 
свързва парабатаите – воини партньори, заклели се да 
се бият един до друг, да умрат един до друг, но не и да се 
влюбят един в друг.

Касандра Клеър
КРАЛИЦА НА ВЪЗДУХ И МРАК
772 стр. 22,90 лв.

Дългоочакваният финал на завладя-
ващата трилогия!

Невинна кръв е пролята на стъпалата 
в Залата на Съвета – свещеното укрепле
ние на ловците на сенки. След трагична
та смърт на Ливия Блекторн Клейвът е 
на ръба на гражданска война. Част от 
семейство Блекторн заминават за Лос 
Анджелис, в търсене на източника на 
зараза, която бавно унищожава магьос
ниците. Междувременно Джулиън и 
Ема предприемат отчаяни мерки, за да 
забавят проклятието на забранената лю
бов между парабатаи, докато поемат на 
опасна мисия в царството на феите, със 
задача да върнат Черната книга. 

Изданието включва десет черно-бели илюстрации и нова кратка история.

Касандра Клеър
ЛЕЙДИ ПОЛУНОЩ
652 стр. 18,90 лв.

В един таен свят, където воини, в чиито вени тече ан
гелска кръв, са се заклели да пазят света от демони, „па
рабатай“ е свещена дума. Парабатаят е твой партньор 
в битка. Парабатаят е найдобрият ти приятел. Пара
батаите са всичко един за друг... но никога, абсолютно 
никога не бива да се влюбват един в друг.
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Касандра Клеър
РЕЛИКВИТЕ НА СМЪРТНИТЕ (поредица)

Касандра Клеър
АДСКИ УСТРОЙСТВА (трилогия)



Р
О

М
А

Н
И

 З
А

 Т
И

Й
Н

Е
Й

Д
Ж

Ъ
Р

И

22

Рейчъл Липинкот, Мики Доутри, 
Тобаяс Яконис
НА ПЕТ СТЪПКИ ОТ ТЕБ
216 стр.  12,90 лв.

ПРЕВЕДЕНА НА 19 ЕЗИКА!

Това е роман, който въпреки сюжета си 
няма да ви разплаче. Една история, която ще 
ви вдъхнови да преосмислите своя живот. Ще 
ви накара да искате да изживеете пълноценно 
всеки един момент, въпреки всичко. Защото 
понякога единственото, което можем да 
направим, е да не се отказваме и да откриваме 
щастието във всичко!

Стела Грант спазва стриктно всички прави
ла, особено когато става дума за лекарски предписания. През поголямата 
част от живота си тя е принудена да посещава редовно болница заради за
боляване на белите ѝ дробове. И е твърдо решена да страни от всеки, който 
може да я зарази и така да осуети шансовете ѝ за трансплантация на нови 
бели дробове. Дистанция от шест стъпки. Без изключения.

Какво би се случило, ако нарушат съвсем леко правилата? Може ли пет 
стъпки един от друг да бъдат толкова опасни, ако ще предпазят сърцата им 
от разбиване?

Беки Албъртали
С ОБИЧ, САЙМЪН
240 стр.  12,90 лв.

БЕСТСЕЛЪР НА „НЮ ЙОРК ТАЙМС“

Шестнайсетгодишният Саймън Спиър 
предпочита да запази драмата за училищ
ния мюзикъл, а не да я превръща в част от 
живота си. Но когато негов съученик слу
чайно получава достъп до електронната му 
поща, дълбоко пазената му тайна е на път 
да бъде разкрита.

Сега Саймън е изнудван и ако не помогне 
на Мартин да спечели момичето, по което 
съученикът му си пада, писмата му, съдър
жащи найсъкровената му тайна, ще ста
нат достояние на цялото училище... 

„Забавна, трогателна и емоционално мъдра история.“ – КЪРКЪС РИВЮС
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Никола Юн
ВСИЧКО, ВСИЧКО
320 стр. 12,90 лв.

Заболяването ми е толкова рядко, колкото е 
и известно. То е разновидност на тежък ком
биниран имунодефицит (ТКИД), но казано на
кратко – аз съм алергична към света. Никога не 
излизам от вкъщи, не съм била навън от седем
найсет години. Единствените хора, които виж
дам, са мама и медицинската ми сестра Карла.

Ала един ден пристига камион за пренасяне. 
Нови съседи в къщата до нас. Надниквам през 
прозореца и го виждам. Той е висок, строен и 
облечен изцяло в черно: черна тениска, черни 
дънки, черни гуменки и черна плетена шапка, 
която напълно покрива косата му. Усеща, че го 
наблюдавам, и вдига поглед към мен...

Никола Юн
СЛЪНЦЕТО СЪЩО Е ЗВЕЗДА
292 стр. 12,90 лв.

Дълбок роман за живота и любовта, кой-
то смекчава суровата действителност с 
красотата на надеждата. Едновременно 
дълбоко затрогващ и удовлетворяващ, той 
ще допадне както на непоправимите роман-
тици, така и на заклетите скептици.

Тя е реалист, той – мечтател. Тя смята, 
че любовта е просто съвкупност от взаимо
действащи си химически вещества, които 
създават временни чувства.

Tой вярва в съдбата и е убеден, че хора
та (найвече те двамата) са предопределени 
един за друг. 

Наташа: Аз съм момиче, което вярва в 
науката и фактите. Не в съдбата. Не в предопределеността. Нито в мечти, 
които никога не се сбъдват. Определено не съм момиче, което среща сладко 
момче на някоя претъпкана улица в Ню Йорк и се влюбва в него. Не и когато 
семейството ми ще бъде депортирано в Ямайка само след дванайсет часа. Да 
се влюбя в него, няма да бъде моята история.

Дейниъл: Винаги съм бил добър син, добър ученик, винаги съм оправда
вал очакванията на родителите ми. Никога не съм бил поет или мечтател. 
Ала когато я виждам, забравям всичко това. Нещо в Наташа ме кара да ми
сля, че съдбата ми е отредила нещо далеч понеобичайно... отредила го е и на 
двама ни.
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Джени Хан
P.S. ВСЕ ОЩЕ ТЕ ОБИЧАМ
272 стр. 12,90 лв.

Лара Джийн не очаква да се влюби наистина в Питър. 
Те само се преструват, за да ревнува бившата му прия
телка. Но после, съвсем неочаквано, на една училищна 
ски ваканция, те се целуват.

Да бъдат заснети как се целуват в басейна, е доста не
приятно. Това, че клипчето е видяно от всички в учили
ще, е катастрофа. Но когато Джон Амброуз Макларън 
се обажда на Лара Джийн, за да ѝ каже, че е получил лю
бовното ѝ писмо, настъпва истински хаос.

Джени Хан
ДО ВСИЧКИ МОМЧЕТА, 
КОИТО СЪМ ОБИЧАЛА
296 стр. 12,90 лв.

Шестнайсетгодишната Лара Джийн пази любовни
те си писма в кутия за шапки, подарък от майка ѝ. 
Но това не са писма, които някой е писал на нея, а 
такива, които тя е писала. По едно за всяко момче, 
което някога е обичала – общо пет. Когато ги пише, 
тя излива сърцето и душата си и казва всичко, което 
никога не би се осмелила да изрече в реалния живот, 

защото писмата ѝ са предназначени единствено за нея.

Джени Хан
С ОБИЧ, ЗАВИНАГИ, ЛАРА ДЖИЙН
280 стр. 12,90 лв.

Лара Джийн е щастлива, че найнакрая всичко в 
живота ѝ върви по план. А и предстоят още тол
кова интересни неща: екскурзията на класа им до 
Ню Йорк, денят на завършването, традиционна
та седмица на плажа след дипломирането, както и 
сватбата на баща ѝ с госпожица Ротсчайлд. А пос ле 
двамата с Питър ще заминат за колежа, който е дос
татъчно близо до дома ѝ, за да може тя да се връща 
през уикендите вкъщи и да пече любимите си шо
коладови сладки.

Животът не може да бъде похубав!
Или поне така мисли Лара Джийн, докато не получава неочаквана вест.
Сега момичето, което се страхува от промени, ще трябва да преосмисли 

своите планове. А когато сърцето и разумът ти говорят различни неща, кое 
трябва да послушаш?
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Али Новак
СЪРЦА ЗА РАЗБИВАНЕ
280 стр. 11,90 лв.

Когато среща Оливър Пери, Стела няма 
представа, че той е водещият вокалист на 
„Хартбрейкърс“. А Оливър не знае, че тя е 
единственото момиче на света, което не ха-
ресва музиката му.

След като сестра ѝ се разболява, Стела 
Самюълс мисли единствено как да я разсее от 
мрачните ѝ мисли. Тя би направила всичко за 
сестра си – дори да чака на опашка за автограф 
от „Хартбрейкърс“. И то цели четири часа. Е, 
поне среща хубаво момче с прекрасни сини 
очи, докато си купува кафе. Жалко, че няма да 
го види отново.

Само че животът ѝ внезапно се превръща в истинска сладникава лю
бовна песен. Защото момчето от кафенето е Оливър Пери – водещият 
вокалист на „Хартбрейкърс“. И макар че тя нарича музиката му боклук, 
Оливър ѝ дава телефонния си номер и дори цитира реплики от люби
мия ѝ филм. О, Господи, какво става с живота ѝ?

Али Новак
ХАРТИЕНИ СЪРЦА
312 стр.  13,90 лв.

Фелисити е планирала цялото си бъдеще.
След като сестра ѝ е избягала от вкъщи, 

върху нея е легнала цялата тежест на очак
ванията на майка ѝ. Затова тя е вложила 
всичките си усилия в това да има отличен 
успех, както и да спестява за колежа.

Само че понякога найхубавите неща в 
живота са онези, които не сме планирали 
да се случат. Както когато Фелисити среща 
маскиран непоз нат, докато участва като 
доброволка в благотворителен бал с мас
ки. Тя със сигурност не си е представяла, 
че той ще флиртува с нея и със сигурност 
не е очаквала, че непознатият ще се окаже 
Алек – един от музикантите на световно
известната група „Хартбрейкърс“. 

Но тогава Фелисити разкрива шокираща семейна тайна и тя, заедно с Алек 
и двама нейни приятели поемат на път, за да намерят сес тра ѝ. А младото мо
миче ще открие, че неочакваните промени намират свой начин да се случат 
точно когато имаш найголяма нужда от тях…
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Керстин Гир
РУБИНЕНОЧЕРВЕНО
(Скъпоценни камъни, кн. 1)
312 стр. 11,90 лв.

Какво бихте направили, ако имате въз-
можността да пътувате в миналото? 
Световете, чакащи да бъдат открити, 
са необятни. Но също и опасностите и 
непредвидените усложнения.

Шестнайсетгодишната Гуендолин Ше
пърд е носителка на гена за пътуване във 
времето. Вратите на изминалите столетия 
са широко отворени пред нея. Но има 
един малък проблем – Гуен е напълно не
подготвена. По погрешка членовете на 
семейството ѝ, както и тя самата, винаги 
са смятали, че носителка на гена е нейната 
братовчедка Шарлот. Затова, когато не
контролируемите скокове в миналото внезапно започват, тя е меко казано 
неприятно изненадана. За разлика от обучената Шарлот, Гуен няма никаква 
представа от фехтовка и изискани маниери. 

Керстин Гир
САПФИРЕНОСИНЬО
(Скъпоценни камъни, кн. 2)
340 стр. 12,90 лв.

Написана с неповторимо чувство за хумор и изпълне
на с много изненадващи обрати, втората книга от три
логията разбулва някои загадки и повдига нови въпро
си. Само не очаквайте да получите отговорите веднага...

Керстин Гир
СМАРАГДОВОЗЕЛЕНО
(Скъпоценни камъни, кн. 3)
432 стр. 14,90 лв.

На Гуендолин ѝ предстои да разкрие мистерията на 
кръга на дванайсетте, а също и да узнае каква е нейната 
съдба. Но найвече – може ли да бъде излекувано едно 
разбито сърце…

„Зашеметяващ финал! Почитателите на трилогия-
та ще останат очаровани.“ – КЪРКЪС РИВЮС
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Ева Фьолер
ГОНДОЛАТА НА ВРЕМЕТО
(Пътуване във времето, кн. 1)
376 стр. 13,90 лв.

Пресъздавайки прекрасно живота във Венеция 
през XV век, подправена с романтика и подне-
сена с изключително чувство за хумор, истори-
ята ще ви завладее от първата страница и ще 
задържи интереса ви до последната.

Седемнайсетгодишната Ана прекарва лятна
та си ваканция във Венеция. По време на една 
от разходките си из града вниманието ѝ е при
влечено от червена гондола. Странно. Не са ли 
всички гондоли във Венеция черни? Когато ня
колко дни покъсно Ана посещава известната 

Историческа регата, в навалицата е бутната във водата и е спасена от изклю
чително чаровно младо момче, което я издърпва в... червената гондола. И 
преди Ана да успее да слезе и да се върне обратно на кея, изведнъж въздухът 
около нея започва да трепти и светът пред очите ѝ изчезва...

Ева Фьолер
ЗЛАТНИЯТ МОСТ
(Пътуване във времето, кн. 2)
344 стр. 13,90 лв.

Един магически мост. Една забранена любов.
Един пътуващ във времето, заседнал във вековете.
Потопете се в атмосферата на Париж през XVII век – 

дворцови интриги и пищни балове, отчаяна кралица и 
подмолен кардинал. История, изпълнена с неочаквани 
обрати и секващо дъха действие, поднесена с чувство 
за хумор.

Ева Фьолер
ТАЙНИЯТ ПОРТАЛ
(Пътуване във времето, кн. 3)
384 стр. 14,90 лв.

Те са избрани да пътуват в миналото. Тяхната мисия 
е да запазят хода на историята такъв, какъвто го по-
знаваме.

Не пропускайте третото и последно приключение на 
Ана и Себастиано, където найсетне ще намерите отго
ворите, за които копнеете от самото начало!
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Андрю Лейн
МЛАДИЯТ ШЕРЛОК ХОЛМС:
Черен лед
232 стр. 12,90 лв.

Какъв е бил култовият детектив Шерлок Холмс 
като тийнейджър? Къде е ходил на училище и кои са 
били приятелите му? Къде и кога е усвоил уменията, 
които демонстрира по-късно – логичния ум, бокса и 
фехтовката, любовта към музиката и свиренето на 
цигулка? Какво е изучавал в университета? От как-
во се е страхувал? Обичал ли е някого и ако да – кого? 
Книгите от серията „Младият Шерлок Холмс“ отго-
варят на всички тези въпроси, пресъздавайки наново 

брилянтния детектив в тийнейджърските му години и в същото време запаз-
ват духа на оригиналните романи.

Годината е 1868a. Четиринайсетгодишният Шерлок Холмс се сблъск
ва с найзагадъчния си случай до момента. Майкрофт, поголемият му 
брат, е намерен с нож в ръка, надвесен над труп. Само Шерлок вярва, че 
брат му е невинен. Но може ли да го докаже?

Андрю Лейн
МЛАДИЯТ ШЕРЛОК ХОЛМС:
Червената пиявица
296 стр. 12,90 лв.

Шерлок знае, че възрастните крият тайни. Но не 
очак ва да открие, че найизвестният убиец в света 
живее в Съри... Особено след като е смятан за мър
тъв. На всичкото отгоре по някакъв начин брат му 
Майкрофт, изглежда, също е замесен. А когато ни
кой не иска да ти каже истината, найдобре е да рис
куваш и да я откриеш сам.

Андрю Лейн
МЛАДИЯТ ШЕРЛОК ХОЛМС:
Облакът на смъртта
268 стр. 11,90 лв.

Годината е 1868а и четиринайсетгодишният Шер
лок Холмс с разочарование научава, че през ваканция
та няма да остане у дома си заедно с родителите и брат 
си. Вместо това е принуден да прекара лятото при свои 
роднини, които никога не е виждал. Ала ваканцията му 
се оказва всичко друго, но не и отегчителна, когато в го
рата той се натъква на труп.
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Стефани Бърджес
THE DRAGON WITH 
A CHOCOLATE HEART

Авантюрин е найсвирепият и смел 
дракон в планината. И тя е готова да го 
докаже на семейството си, като напус
не сигурността на пещерата им и хване 
найопасната плячка от всички: човек. 
Но когато мъжът, когото среща, я из
мамва да изпие вълшебен горещ шоко
лад, Авантюрин се превръща в дребно 
момиче, с малки тъпи зъби, никакъв 
огън и нито дори един нокът.

Но тя все още е найсвирепото съз
дание в тези планини и сега е открила 
своето истинско призвание: шоколада! 
Всичко, което трябва да направи, е да 
си осигури място като чирак (каквото 
и да е това) в шоколадова къща (кое
то звучи възхитително вкусно) и тя ще 
успее да се справи с новото предизви
кателство за нула време... 

Изпълнена с шоколад фантастична 
история, чиято героиня научава ис-
тинското значение на това да бъдеш 
силно, безстрашно човешко същество 
(и дракон също). 

Стефани Бърджес
THE GIRL WITH THE DRAGON 
HEART

СТЕФАНИ БЪРДЖЕС е израснала в Ийст 
Лансинг, Мичиган, но сега живее със съпруга 
си и двамата им синове в Уелс, заобиколена 
от планини, замъци и кафенета. Тя е автор на 
книги за деца, както и романтични истори
чески фентъзита за възрастни. 

Ф
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Чарлс Соул
ГОДИНАТА НА ОРАКУЛА
360 стр. 15,90 лв.

Какво бихте направили, ако знаете какво 
ще се случи утре?

Знанието е сила. Затова, когато една сут
рин Уил Дандо се събужда със 108 предска
зания за бъдещето в главата си, той бързо 
се озовава в позицията на найвлиятелния 
човек в света. Запазвайки своята самолич
ност в тайна и наричайки се просто Ора
кула, той създава защитен уеб сайт, където 
избирателно обявява своите предсказания. 
Световните корпорации не губят време и 
започват да предлагат на Уил милиони за 
ексклузивен достъп до предсказанията му, 
нетърпеливи да се облагодетелстват от тях. 

Скоро Уил се сдобива с могъщи врагове, легиони от хакери се опитват да 
разбият защитата на сайта му, а найдобрите ловци на глави са по петите на 
Оракула не само за да разкрият неговата самоличност, но и завинаги да го 
извадят от играта... 

Себастиан Фицек
ПАСАЖЕР 23

Завладяващ психологически 
трилър, който се развива в открито море. 
Едно трансатлантическо пътешествие се 
превръща в кошмар. 

Средно двадесет и трима души на година 
изчезват без следа от круизни кораби. Нико-
га не е имало някой, който да се е върнал... 
До сега. 

Мартин Шварц е полицай под прикритие, 
който се опитва да се отърси от спомена 
за мистериозното изчезване на съпругата 
и сина си от круизния кораб „Султанът на 
моретата“ преди пет години. Той се е пре-
върнал в отчаян мъж, готов да се изложи на 
безразсъдни рискове и поема най-опасните полицейски случаи, които никой 
друг не иска.

Мартин никога не си е представял, че кракът му отново ще стъпи на круи-
зен кораб, докато един ден не получава обаждане от възрастна дама, която се 
представя за писателка на трилъри. 
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Стивън Кинг
БУРЯТА НА ВЕКА
424 стр. 15,90 лв.

Задава се страшна буря – синоптиците я наричат 
„Бурята на века“, – която напълно ще изолира 
Литъл Тол от материка, оставяйки го без чужда 
помощ в съдбовния момент. Снегът е красив; 
снегът е смъртоносен; снегът е като призрачен 
воал, под който дебнат ужасяващи тайни... Сне
гът обаче ще се окаже наймалкият проб лем на 
островните жители, защото в разгара на бурята 
при тях ще се яви зловещ странник. Пришестви
ето му е белязано от брутално убийство...

Стивън Кинг
КЕРИ
220 стр. 11,90 лв.

Тийнейджърите мразят различните. А Кери Уайт е 
точно това. От първия си ден в училище тя търпи 
подигравките и издевателствата на съучениците си, 
които стават все поизобретателни в своята жесто
кост. Кошмарите обаче не приключват с училищ
ния звънец, защото вкъщи я чака друго чудови
ще – собствената ѝ майка. Тираничната Маргарет 
Уайт е обладана от свиреп религиозен фанатизъм 
и дарява дъщеря си не с майчина любов, а с нечо
вешка жестокост. 
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