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Първият роман на Виктория Фокс Холивудски грешници –
шеметна смесица от порочност, лукс, страст и власт,
докато разкрива тъмната страна на шоубизнеса. Чрез
Островът на изкушението погледът ни отново е насочен към хайлайф културата, която примамливо предлага бягство от действителността. Звездният живот в
разкош и сладострастия крие своите мрачни табута.
Действието в романа се развива на мегалуксозен частен остров насред Индийския океан, притежание на
световноизвестен бизнес предприемач, укриващ тъмна,
пагубна тайна. Три жени попадат на брега му в търсене
на истината – но нищо не би могло да ги подготви за
онова, което ще открият…
Но земен рай ли е островът, или свърталище на дявола?
Слава. Богатства. Триумф. Лори ги жадува, Аврора пропада все по-дълбоко в бездната им, а
Стиви ги е получила за сметка на най-добрата си приятелка. В търсене на истината, и трите жени неволно попадат сред златните пясъци на Острова на изкушението. Но тайната,
която разкриват, е твърде шокираща, за да є обърнат гръб.
Лек за душата
Активизиране на жизнените и душевните сили
Франц Декер
Днес мнозина трудно се справят с предизвикателствата на забързания свят, с отговорността за собствения
им живот, който трябва да изживеят смислено и пълноценно. Колко често ни се случва да отпуснем безсилно
ръце и да кажем: „Край, бушоните ми прегоряха…“
Проф. Франц Декер умело напипва тези проблеми на
нашето съвремие и ни разкрива неподозирани възможности да събудим и да развием в себе си силите, които
ще ни помогнат да надмогнем трудностите, посочва ни
неизчерпаемите източници, скътани във всеки у нас,
така че животът ни да прелива от радост, ведро спокойствие, кураж и оптимизъм.
Книгата се основава на най-новите резултати от научните изследвания, според които е възможно човек да има пълноценен, смислен и уравновесен
живот чрез преориентация и програмиране на душата.
Лек за душата е истинска домашна аптечка срещу стреса, изтощението, чувството за
вътрешно изчерпване и загубата на ориентири в живота.
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Островът на изкушението
Виктория Фокс
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КОРАНЪТ ОТ ЙЕРУСАЛИМ
Хесус Маесо Де Ла Торе
Нова книга от автора на Пророчеството на Корана.
В епохата на Кръстоносните походи сблъсъкът между християнството и исляма стига до връхната степен на ожесточение. Тогава се заражда братството на рицарите: Орденът
„Монте Гаудио“, който има за цел да се сражава на Светите
земи заедно с тамплиерите и хоспиталиерите. Тази книга
разказва неговата привлекателна, драматична и неизвестна
до сега история.
Каква ли загадъчна връзка обединява военен трибунал с един
тамплиер в Каркасона, кражбата на свещени реликви от Новия храм на тамплиерите в Лондон с изчезването на Корана
от Йерусалим?

Цена: 12 лв.
Излиза: 25.11.

Цена: 28 лв.
Излиза: 29.11.

Този път е различно. Осем века финансови безумия
Кармен Райнхарт и Кенет Рогоф
Книгата представлява хронология на финансовите кризи в
техните проявления по света. Основното послание на авторите е просто: това се е случвало и преди. Независимо колко различна ни се струва поредната финансова истерия или
криза, налице са забележителни прилики с предходни събития
от други времена и държави. Разпознаването на тези прецеденти и аналогии е съществена стъпка към подобряване на
глобалната ни финансова система. Разглеждат се видовете
финансови кризи, като някои от тях включват неизпълнение
на задължения от страна на държави, неуспели да посрещнат
плащанията си по външен, вътрешен дълг или и по двата. кризите възникват вкупом, и то в глобален мащаб.
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1000 Страници България
Румяна Николова, Николай Генов

Годениците
Преразказана от Умберто Еко
*поредица „Запази историята“

Тази книга не е пътеводител, нито енциклопедия. Не е и пътепис. Тя съчетава по малко от
всичко това в един поглед към страната ни
от двама журналисти и фотографи, които непрекъснато са на път. В нея ще намерите много любопитни факти и неизвестни истории за
места и хора, които може би познавате, и още
безброй други, за чието съществуване не сте и
подозирали. В 1000 страници ще обходите България надлъж и шир – в днешните и отминалите
є дни, а много от красотите и богатствата є
ще видите във фотографии. И нетърпеливо ще
се впуснете сами да изследвате многобройните
посоки, които ви предлага, да изживеете своите
екзотични пътешествия под родното небе.
След популярните свои пътеписни книги и албуми
Никой не си тръгва от Индия завинаги, Египет,
100 дни в Китай, Спирки под Южния кръст, Свещени места по света от Юкатан до Хималая, Родопи – свещената планина и др., това е осмата
обща книга, която тандемът Румяна Николова и
Николай Генов предлага на любознателните.

Запази историята е спасителна лодка, която
съхранява в нашето хилядолетие традиция,
която е на път да корабокрушира. Разказването на приказки с езика на книгите, киното,
театъра, телевизията или комикса постига
винаги шеметни резултати. Поредицата Запази историята е също такъв пример – десет
световноизвестни приказки, илюстрирани от
десетима италиански художници, са разказани
от десетима всепризнати писатели – Умберто
Еко, Алесандро Барико, Стефано Бени, Дейвид
Егърс, Июн Ли, Али Смит, Абрахам Йешуа, Джонатан Коу и други. А историите, чиито сюжети разгръщат по свой начин, са: Годениците,
Гъливер, Престъпление и наказание, Антигона,
Крал Лир, Капитан Немо, Гилгамеш, Дон Жуан,
Сирано джо Бержерак, Нос.
Започваме поредицата с Годениците – първият
голям италиански роман, чийто автор е Алесандро Мандзони. Преразказана е от Умберто
Еко и илюстрирана от Марко Лоренцети.0

Сегашното 4-то издание (2013 г.) продължава представянето на българското конституционно право, както и основни
черти на конституционализма по света. От предишното
издание (2008 г.), допечатвано и изчерпано, има 5 години.
През това време в страната се проведоха парламентарни
избори (редовни и предсрочни), президентски и местни избори, както и избори за европейски депутати; изборното право получи кодификация, натрупа практика, но и нерешени
проблеми – накратко, демократичната държава се възпроизвежда. Състоя се и първият национален референдум, проведен въз основа на нов закон за пряката демокрация, въвел
нова форма на допитване до народа, характерна за европейското пространство – гражданската инициатива.
Има новости и в Съдебната власт (Юдикативата): появи се нов „стълб“ в структурата на
съдебната система – специализираните наказателни съдилища и прокуратури, с полагащо
се място в книгата. Отделено е внимание и на присъщата за държава-членка на Европейския
съюз правна фигура на преюдициалното запитване и нейните конституционни аспекти.

Истинската история на Христина Морфова
Румяна Лечева
Нежна, ранима и чувствителна до святост, осенена с божествената дарба – неповторима, несрещната до днес,
Христина Морфова остава една от най-забележителните
оперни певици на XX век. Личност сложна и безспорно трагична, духовно и етично пределно богата.
За съжаление, близо 80 години от смъртта є, истинският є
живот е почти непознат. Румяна Лечева решава да поправи
тази несправедливост. Тя е първата, която се осмелява да
изследва обективно и в дълбочина противоречивата съдба
на първата българска оперна певица, завоювала слава по европейските сцени И със своя външно безпристрастен, журналистически точен, всестранно описващ портрет, авторката се опитва да ни припомни за една от най-значимите
личности на българската опера.
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Психология.
Еволюционно феноменологичен подход
Борис Минчев

В учебника се представя концепция, че психиката е диференциация на свойството био-виртуалност, което
е заложено в геномите и протоплазмата на живите
същества. Обосновава се как универсалната структура
на психиката се трансформира в набор от психологични
функции и структури, специфични за човешкия вид. Разгледани са свойствата на най-динамичната част на психиката – ситуацията. Тя се определя като работно поле,
в което конвергират разнообразни влияния и се вземат
решения за действие. Направен е опит множество факти, закономерности и феномени да се интегрират в
един ситуационно-феноменологичен подход. Последният
се въвежда заедно с базовата метафора за психиката
като пеперуда. Учебникът е предназначена за студенти, изучаващи обща психология на университетско равнище, а също и за всички, интересуващи се от универсалните проблеми на
психологията.

Осъдени души
Димитър Димов

КРЪГЪТ НА БОГОВЕТЕ
Й. М. А. Бисхьовел

Испания след Гражданската война. В хотелската стая в
Мадрид разговарят английската аристократка Фани Хорн
и испанецът Луис Ередия. След поредната наркотична криза тя си спомня как преди месеци, по пътя за Толедо, заедно
с приятелите си – французина д-р Жак Мюрие и американците Джордж Уинки и Клара отсядат в крайпътен хан. Там за
първи път се среща с отец Ередия – монах от йезуитския
орден, брат на Луис. Той отива в Пеня Ронда – огнище на
епидемия от тиф. Фани решава да замине при тях. С нея
тръгва и Жак. Работата е изтощителна – всеки ден са
изправени пред смъртта. Фани се влюбва в Ередия, но монахът упорито се бори с това чувство. Жак се заразява от
тиф и умира. За да издържи, Фани започва да взема наркотици. Фалангистите настъпват. Ередия става причина за
смъртта на един от братята – Доминго. Фани се среща с
Ередия и иска обяснение. Отчаяна от фанатичната му вяра
в Бога, тя стига до пълна безизходица и стреля в него.

Авторът е сред най-известните и най-талантливи
съвременни прозаици в нидерландската литература. Наложил се през 70-те години, като много автори от този
период, се стреми да разруши общоприетите табута
на консервативното общество, да постави под въпрос
условностите на живота и литературата.
Присъщи на творчеството му са съзнателно търсените различни литературни техники, иронията, пародията, понякога сюрреалистичният поглед, философският
фон, всичко това – парадоксално съчетано с характерната холандска трезвост и фотографски реализъм.
Една уникална бленда от западно светоусещане, чужди
естетически влияния (немски романтици, Гогол, Чехов,
Достоевски, Пруст, Джойс, Набоков, Сартър), и почти
славянска дълбочина на страданието, човечност и топлота, от която се ражда блестяща, високостойностна,
хуманистична проза.
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Красноречиво този прекрасен роман ни разкрива, че човекът
изживява и завършва своя път в тъмнина и заблуда тогава,
когато е изгубил връзката си с Бога. В същото време ни загатва, че и светостта е част от съвременния свят – тя
живее „днес“ и „сега“ и се преоткрива във всекиго, който е
съхранил в себе си любовта към ближния и готовността да
претърпи докрай житейското страдание.
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Конституционно право
Четвърто допълнено и преработено издание
Емилия Друмева

Четиригодишната дъщеря на Борис и Кристина пострадва
тежко при игра. Необходима е сложна операция. Сумата обаче е твърде висока. Притиснат от спешността на ситуацията Борис избира най-страшното. За да плати операцията
той решава да изтъргува живота си!
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Измама
Мартин Ралчевски
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