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СВЕТОВЕН ФЕНОМЕН
с над 20 милиона продадени екземпляра
Рисувателни книги за вдъхновение, творчество и релаксация

НОВО

Оцветяващите си имат кралица и
нейното име е Джохана Басфорд.
New York Magazine
80 стр. I 19,99 лв. I Kат. ¹ 3482

Изящните творения на Джохана Басфорд промениха завинаги
книжната индустрия и провокираха милиони хора по света да
открият в себе си порив за творчество и вдъхновение. През ноември
2016 художничката бе отличена с Орден на Британската империя
за заслуги към изкуството. Джохана прие отличието от името на
цялата общност на оцветяващите!

88 стр. I 15,99 лв. I Kат. ¹ 3246

3,5

10

НА
МИЛИАОЖ
ТИР

96 стр. I 15,99 лв. I Kат. ¹ 2362
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92 стр. I 15,99 лв. I Kат. ¹ 2355

88 стр. I 15,99 лв. I Kат. ¹ 2539

ЗА ПЪРВИ ПЪТ В БЪЛГАРИЯ!
Пощенски картички за оцветяване
20 изящни и изключително детайлни
пощенски картички, които можеш да
оцветиш и да подариш на приятел, те
очакват във всяко от тези две
великолепни джобни издания!

Джохана Басфорд

Джохана Басфорд

40 стр. I 11,99 лв.

40 стр. I 11,99 лв.

Споделете своите произведения в българската група във Фейсбук
„Тайната градина на рисувателните книги”: www.facebook.com/groups/risuvatelniknigi

ГОРЕЩИ ХИТОВЕ

Поредицата КРОСФАЙЪР

Световен феномен,
преведен на 40 езика

Книга#5 – разтърсващият финал!

352 стр. I 15,99 лв. I Kат. ¹ 0399

416 стр. I 15,99 лв. I Kат. ¹ 3024

384 стр. I 15,99 лв. I Kат. ¹ 0955

Страстен, затрогващ и емоционален, романът „Обречена на
теб” е дългоочакваният финал на изпепеляващата романтична
сага „Кросфайър”, покорила милиони читатели по света.

336 стр. I 15,99 лв. I Kат. ¹ 0450

384 стр. I 15,99 лв. I Kат. ¹ 1983

Чувствена и страстна, поредицата „Кросфайър” поглъща жадно
читателя и го обсебва напълно. Докрай.
New York Times

Силвия Дей e автор №1 на New York Times и международен автор на бестселъри с повече от 20 романа, отличени с престижни
награди и издадени в над 42 страни. Тя е бестселър автор №1 в 28 държави, а книгите ´ се издават в милионни тиражи. Правата за
екранизиране на поредицата „Кросфайър” са закупени от Lionsgate.
http://www.facebook.com/crossfire.bg  http://www.sylviaday.com/  http://www.facebook.com/authorsylviaday

СЕДЕМ ГОДИНИ
КОПНЕЖ

Б

Горещ исторически романс,
вдъхновил написването на
„Открита пред теб”.
В навечерието на венчавката си
лейди Джесика става свидетел
на страстна сцена, която се запечатва като прогорена в ума ´.
Тя застава пред олтара и не споменава на бъдещия си съпруг за
скандалното поведение на младия Алистър Колфийлд. През следващите седем години на обикновен семеен живот образът му
продължава да възпламенява най-потайните ´ копнежи. Когато
наскоро овдовялата Джесика пристъпва на борда на неговия кораб, Колфийлд разбира, че седемте години, в които е отричал
копнежа си по нея, са били напразни...
336 стр. I 15,99 лв. I Kат. ¹ 2416

ГОРДОСТ И
НАСЛАЖДЕНИЕ

Б

Англия. Началото на XIX век.
Той се казва Бонд. Джаспър Бонд.
В обществото е известен като
частен детектив и ловец на глави, а сред дамите от висшето общество – като опасен чаровник с
тъмно минало.
Тя се казва Елайза – самотна,
практична и богата наследница,
обградена от ухажори, примамени
от красотата и парите ´.
Елайза наема неустоимия Бонд
да проучи кой от приближените ´
джентълмени урежда „инциденти”, за да я тласне да се омъжи
насила.
И всичко между аристократката и неустоимия детектив започва като бизнес отношения...
288 стр. I 15,99 лв. I Kат. ¹ 2911
www.soft-press.com
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ДАМСКА ПРОЗА
ЩЕ СЕ ВИДИМ В ПАРИЖ
Мишел Гейбъл

ПАРИЖКИЯТ АПАРТАМЕНТ

Б

Мишел Гейбъл

Гейбъл умело преплита романтика, мистерия,
минало и настояще в eдин прекрасен роман,
който ще накара читателя ненаситно да отгръща страница след страница и с нетърпение
да очаква следващата ´ книга.
New York Times

Нов роман от авторката на шедьовъра
„Парижкият апартамент”
Мишел Гейбъл отново сътворява пленителна
история, базирана на истински личности
и събития, която се чете на един дъх!
Дългоочакваният втори роман на писателката
ни запознава със съдбите на три страстни
жени от различни поколения и тайнствената
книга, която ги обединява. Вдъхновен от историята на неподражаемата
Гладис Спенсър-Чърчил, „Ще се видим в Париж“ ще ви потопи в омагьосваща
атмосфера, изпълнена с тайни, изкуство и любов.

Наситен с аромат на кроасани и шампанско,
този прекрасен дебют описва Париж от Бел
епок и днешния ден живо и изключително изящно. Вдъхновен от истинската история на апартамент, открит недокосван в продължение на десетилетия, романът на Мишел Гейбъл умело преплита реални факти и имена като тези на Пруст и Юго с разказ за две незабравими жени, всяка от които се учи да бъде щастлива.

448 стр. I 17 лв. I Kат. ¹ 2805
ЦВЕТЯ ОТ ЛЕД И ПЕПЕЛ
Беатрис Колин

Б

440 стр. I 17 лв. I Kат. ¹ 1662
ЦИГУЛАРЯТ ОТ ВЕНЕЦИЯ

П

Алиса Паломбо

Исторически факти и вълнуваща любовна история, които водят до дълбок и пълен с обещания
финал – BookPage
В Париж през 1887 г. Айфеловата кула прилича
на ледено цвете. По план тя ще се извисява над
града едва двайсет години. Но за нейния създател, инженера Емил Нигуе, кулата е делото на
живота му. И пак тя го свързва с любовта. Дали
връзката му със загадъчната Кайт ще се превърне в поредното цвете от лед? Умело изтъкан от
исторически факти и пълнокръвни герои, „Цветя от лед и пепел” възкресява
Париж от Бел епок - време на пищни балове и тайни дуели, на технически открития и импресионистично изкуство. Време и роман, в които се влюбваш.

Б

Напълно завладяващ роман! Паломбо ни пренася в
света на Вивалди с всепоглъщаща история за любовта във всичките ´ форми. Красива, затрогваща
и пробождаща сърцето на моменти, тази книга ще
оглави вашия списък с любими четива.
Publishers Weekly
Адриана д'Амато обожава музиката. Готова е да
наруши забраната на баща си да стои далеч от любимия си инструмент – цигулката, и да помоли
скришом гениалния композитор и цигулар Антонио
Вивалди да стане неин учител. Но тайните уроци бързо прерастват в страстна любовна авантюра. Забранена, тъй като Вивалди е свещеник, а бащата на
Адриана, богат венециански търговец, е решен да ´ намери съпруг от благородническо потекло. Скоро на момичето ще се наложи да избира между двама мъже,
а на Вивалди – между любимата си и музиката…

448 стр. I 17 лв. I Kат. ¹ 2799

ИМЕНИЕТО „АШФОРД”

ОНОВА ЛЯТО

П

Лорън Уилиг

Б

Лорън Уилиг

Клементин е на 34 и е успяла в бизнеса, но личният ´ живот е пред срив. Решена да излекува емоционалните рани от проваления си годеж,
тя отива на семейната сбирка по повод 99-ия
рожден ден на баба си Ади, без да подозира каква
тайна крият роднините ´.
Истината за младостта на баба ´ я повежда на
пътешествие в миналото – от аристокрацията в Лондон по време на Първата световна война, през небостъргачите в Манхатън, до червените хълмове на Кения. Предизвикателствата за една жена и нейното семейство в отминала епоха ще променят живота на Клементин в настоящето завинаги.

Когато младата нюйоркчанка Джулия Конли наследява неочаквано двестагодишна лондонска къща, тя не подозира, че имотът крие завладяваща тайна, ключът към чието разплитане е мистериозна картина на незнаен майстор, скрита в
гардероб с двойна стена. С помощта на привлекателен антиквар Джулия разбира, че век и половина по-рано тук се е състояла съдбовната първа среща между талантлив млад художник и красивата съпруга на заможен търговец...

368 стр. I 15,99 лв. I Kат. ¹ 2294
ВИЛА В СИЦИЛИЯ
Розана Лей

ОБЕЩАНИЕ

Б

Карина Хали

Рядко можем да открием книга, съчетаваща мистерия, приключения, романтика и дори самопомощ,
но Лей се е справила блестящо в този топъл и уютен роман за три поколения жени и преплетените
им съдби.
Cosmopolitan

Единствената връзка на Тес със Сицилия е майка ´ Флавия, която напуска острова по време на
Втората световна война и прекъсва контакт
със семейството си завинаги. Затова, когато се
оказва наследница на красива вила там, Тес е шокирана – тайните на майка ´
са напът да изплуват и Флавия трябва да намери обяснение за постъпките
в миналото си. Сякаш това не е достатъчно, Тес ще трябва да се справя и с
дъщеря си Джини, която не спира да я притиска с въпроси за баща си.

Всичко започва с обещание на шега.
Линдън е забавен секси пилот, Стефани е амбициозна бизнес дама. Връзката им е с етикет „найдобри приятели”. Двамата си обещават, че ако до
тридесетата си година никой от тях не е сериозно обвързан, ще се оженят един за друг.
Но някои връзки не могат да бъдат класифицирани и обуздавани. Отминаващите години и любовните провали неумолимо ги тласкат един към
друг. Сексът е неизбежен, но този път на карта са заложени сърцата им...
„Обещание” е горещ роман, който ще ви остави без дъх.

456 стр. I 17,99 лв. I Kат. ¹ 3253
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П

– предстоящо заглавие

320 стр. I 15,99 лв. I Kат. ¹ 2454

!

– ново заглавие

Б – бестселър

– CD / DVD

СЪВРЕМЕННА ПРОЗА
СОРАЯ
Мелтем Йълмаз е млад турски
журналист и писател. Tя е гласът
на непривилегированите – бездомници, инвалиди, малолетни престъпници, малтретирани жени и
мигранти. За работата си е отличена с редица престижни награди.
„Сорая” е базирана на журналистическите ´ разследвания от бежанските лагери в Турция.

Когато любовта е по-разрушителна
от войната...
Истинската история на млада сирийка, потърсила убежище от войната. Надеждите за по-добро бъдеще са
стъпкани от насилието, на което тя
става свидетел в бежанския лагер в
Урфа. Единственият изход за Сорая е
брак с мъж, 30 години по-възрастен от
нея. Очакват я изпитания, по-страшни
от войната – забранена любов, предателство и затъване в сенчестия свят
на барове, наркотици и трафик на хора.
256 стр. I 17 лв. I Kат. ¹ 3437
КНИГА НА ТАЙНИТЕ

НАПЪЛНО ИЗГУБИЛИ СЕБЕ СИ

Б

Ерика Суайлър

Карън Джой Фаулър

Един роман за всички, влюбени в
„Сянката на вятъра”

Б

Награда PEN/FAULKNER
Финалист за MAN BOOKER

Младият библиотекар Саймън живее в западнала
къща, надвиснала от скалистия бряг над морските
вълни. На прага на отрупания си с прашни томове
дом намира стара, увредена от водата книга, която ще преобърне живота му. Изпълненият с тайни
дневник разкрива вековно семейно проклятие, което е напът да вземе следващата си жертва. По страниците на загадъчната
„Книга на тайните”, сред историята на една обречена любов, Саймън трябва да намери ключа за спасението на любимите си хора.

Като дете Роузмари Кук говори много. Толкова много, че баща ´ често предлага: “Започни от средата!”
Днес Роуз е в колеж. И почти не говори. Особено за
семейството си. Особено за брата и сестрата, които е имала. Но и до днес Роуз започва от средата. В
средата не е нужно да разкрива тайната, която преобръща живота ´...
Карън Джой Фаулър е автор на шест романа, между които и филмираният
бестселър „Литературният клуб Джейн Остин”. „Напълно изгубили себе си”
бе отличена с награда PEN/Faulkner и се нареди сред шестте финалиста на
Man Booker 2014.

376 стр. I 17 лв. I Kат. ¹ 2584

336 стр. I 17 лв. I Kат. ¹ 1969
ОБЕЩАВАМ ТИ ПРОВАЛ

Португалецът Пeдру Шагаш Фрейташ е
сред най-популярните писатели в родината си. Едва 37-годишен, има издадени над
двайсет книги, а романът му “Обещавам
ти провал" се превръща в абсолютен феномен с над 30 издания и 150 000 тираж само в Португалия. Фрейташ е автор на романи, разкази, сценарии, текстове за песни и дори рекламни слогани и цял
живот се занимава с писане – като журналист, специалист по авторско право,
редактор и лектор по творческо писане.
Издателство „Софтпрес” с гордост го
представя за първи път на български език.

Педру Шагаш Фрейташ

Б

Любовта идва, когато се откажеш
да бъдеш съвършен

“Обещавам ти провал" е книга за Любовта...
Любовта между влюбените, любовта към приятелите, обичта на родителите към детето и
неговата към тях. За любовта, която разтърсва, докосва, разкъсва душата ти. За любовта,
която прикрива и оголва, която ранява и лекува,
която те възпира и освобождава. Любовта...
Авторът ни отвежда на интимно пътешествие в най-дълбоките бездни на душата.
464 стр. I 17 лв. I Kат. ¹ 2645

ПОЩЕНСКАТА КАРТИЧКА

АЗ СЪМ ЕМОЦИОНАЛНО СЪЗДАНИЕ

Б

Лия Флеминг

Ева Енслър

Затрогващ и увлекателен роман, който проследява историята на три жени от една фамилия –
майка, дъщеря и правнучка, започнала през далечната 1923 година и завършила осемдесет години по-късно. Съдбата отвежда Фийби и Каролин
в различни кътчета на света (от Шотландия
през Франция, Белгия и Египет до Австралия) и
ги среща с многобройни изпитания, включително
Втората световна война. В началото на XXI век Мелиса прави всичко възможно да разкрие произхода на починалия си баща, като проследява две старинни
пощенски картички и медал, оставени от него…

Тази нова разтърсваща колекция от изповеди
ще направи за момичетата това, което
международната сензация „Монолози за вагината”
направи за жените.
The Associated Press

Тази дръзка, провокативна и проникновена книга на Ева Енслър представя монолози и истории,
вдъхновени от живота на момичета от всички
краища на земното кълбо. Прекосявайки един цял
свят от теми и емоции, техните гласове звучат изпълнени с гняв, жизнерадост, нежност, обърканост и интелигентност.

424 стр. I 17 лв. I Kат. ¹ 2843

П

– предстоящо заглавие

!

– ново заглавие

Б

– бестселър

– CD / DVD

160 стр. I 10 лв. I Kат. ¹ 9945
www.soft-press.com
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КРИМИНАЛНИ ТРИЛЪРИ
ПРЕДИ КАТАСТРОФАТА

НА ЖИВОТ И СМЪРТ

Б

Ноа Хоули
Майкъл Роуботъм

Носителят на наградите PEN, Emmy и Златен
глобус и създател на сериала „Фарго” Ноа Хоули
представя трилъра на годината – „Преди катастрофата”.
В мъглива лятна нощ от Мартас Винярд за Ню
Йорк излита частен самолет с 11 души на борда: екипаж, семейство милиардери и един неуспял художник.
Шестнайсет минути по-късно самолетът се
разбива в океана. Кои са единствените оцелели,
как успяват да преплуват 16 километра до брега и защо се разбива самолетът? Личните истории на пътниците разплитат мистерията стъпка по
стъпка преди и след катастрофата.

15

На живот и смърт е стържещ нервите трилър
с душа и сърце – нещо, което така често липсва
на недотам добрите криминални и съспенс романи. Не можех да спра да чета и все пак не исках историята на Оуди да свършва. Роуботъм е
абсолютен майстор.
Стивън Кинг, автор на „Изкуплението Шоушенк”
Романът, който през 2015 г. се пребори с книгите на Стивън Кинг и
Робърт Галбрейт за най-престижното отличие в криминалния жанр –
наградата „Златен кинжал”.

384 стр. I 17 лв. I Kат. ¹ 3215
НЕ ЗАСПИВАЙ
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МОМИЧЕТО ПРЕДИ
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Джон Вердън

П

Дж. П. Дйлейни

Нов криминален шедьовър от автора на
„Намисли си число”
Възможно ли е за оръжие на убийство да се използва
кошмар? Бившият детектив от отдел „Убийства”
Дейв Гърни е повикан на помощ при разследването
на поредица озадачаващи случаи – четирите жертви
са от различните краища на страната и нямат нищо общо помежду си освен един кошмар. Малко преди да бъдат открити с прерязани вени (уж самоубийства), четиримата споделят,
че са сънували ужасен сън – кървав кинжал с дръжка, на която е инкрустирана вълча глава. Странното е, че оръжието на убийството наистина е кинжал с инкрустирана вълча глава.

ПРЕДИ теб бе тя. СЕГА е мъртва.
Къщата е шедьовър. Минималистичен интериор. Светлина. Перфектното място да изтриеш болката. Но има правила. Загадъчният архитект е създал не дом, а школа – място, което
изисква, проверява, променя. В мига, в който
Джейн прекрачва прага, тя е покорена от усещането за хармония. Скоро обаче научава, че момичето, живяло тук преди, е загинало при неясни обстоятелства. Сега Джейн взема същите решения и е заплашена от същия край.

424 стр. I 17,99 лв. I Kат. ¹ 3499

Преплел съдбите на две жени в калейдоскоп от болка и двуличие, „Момичето
преди” е хипнотичен трилър в традицията на „Не казвай сбогом”.

НАМИСЛИ СИ ЧИСЛО

ЗАТВОРИ ОЧИ

НЕ ПОГЛЕЖДАЙ НАЗАД

ТЯ ОТКАЗВА ДА УМРЕ

Джон Вердън

Джон Вердън

Даниел Фридман

Саймън Кърник

Марк отваря пощенската си кутия и намира два плика. В единия пише: „Намисли си
число от 1 до 1000 и
отвори другия плик.”
Марк си намисля 658,
отваря другия плик и
се вцепенява от написаното там: „Знаех,
че ще избереш 658.” Убиецът познава всяка от жертвите си изключително добре.
Но не е предвидил появата на детектив
Дейв Гърни, който с нестандартното си
мислене е заловил десетки серийни убийци.

Възможно ли е едно
убийство да е толкова изкусно извършено, че да няма нито една следа на местопрестъплението?
Минути след венчавката млада булка е
намерена с отрязана
глава. Никой от гостите и роднините не е видял убиеца, а
най-фрапиращото е, че ужасното деяние
се е случило само за един миг в присъствието на всички, точно когато никой не
гледа към младоженката.

Всеки детектив изследва криминалните случаи от миналото, за да не допуска грешки в бъдеще. Бък Шац обаче разчита предимно на инстинктите
си. И не е типичен, а
от малкото останали истински детективи. И въпреки преклонната възраст
умът му сече като бръснач. А неприятностите, в които го забъркват, са нищо в сравнение с неприятностите, които той причинява на тези, които са го
забъркали в тях.

Обикновен ден сред
природата в средата на нищото.
Внезапно проехтява изстрел и преобръща живота ти.
Към теб тича жена. След нея – трима въоръжени. Все
още не знаеш, но тя
пази смъртоносна
тайна. Животът ´ е в опасност. Вече и
твоят. Тичаш. Трескаво, инстинктивно,
с отчаяна надежда за спасение. Знаеш,
че тези мъже не се колебаят да убиват.
Видя го с очите си. Единственият шанс
е да следваш жената, която отказва
да умре…
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НЕ ДЪРПАЙ ДЯВОЛА
ЗА ОПАШКАТА

ПИТЪР ПАН
ТРЯБВА ДА УМРЕ

ДРУГОТО ЛИЦЕ

КЪРВАВИ БЕЛЕЗИ

Джон Вердън

Джон Вердън

Тод Голдбърг

Саймън Бекет

Сал Купъртин е легендарен наемен
убиец за чикагската мафия. Но след
десетилетия професионален подход
към престъпленията допуска сериозна
Тод Голдбърг
грешка – очиства
трима агенти от
ФБР. По съвет на
шефовете си Сал се подлага на пластична операция и се превръща в... равин Дейвид Коен.

Шон бяга. Бяга от
Лондон, от спомените, от изцапаната
с кръв кола, която е
оставил някъде във
Франция. Но острите челюсти на капан
захапват крака му и
слагат край на бягството. Спасяват
го две сестри. Фермата, в която живеят, е уединена и тиха. Идеалното убежище. Шон решава да остане и... капанът щраква отново, този път невидим.

Б

Новият криминален
шедьовър от автора на
НАМИСЛИ СИ ЧИСЛО!

Íåâåðîÿòåí òðèëúð. Äåòåêòèâ
Äåéâ Ãúðíè å åäèí íà ìèëèîí!
ÄÅÉÂÈÄ ÁÀËÄÀ×È

Но дали това ще е достатъчно? Когато уликите са абсолютно
несъвместими и пътят към истината е осеян с трупове и жестоки
палежи, Дейв Гърни няма друг избор освен отново да се изправи
лице в лице със смъртта. Или поне така му се иска да мисли…

Цена: 17,00 лв.
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www.soft-press.com

ПИТЪР ПАН

СВЕТОВЕН БЕСТСЕЛЪР

ТРЯБВА ДА УМРЕ

www.soft-press.com

www.soft-press.com

Цена: 15,99 лв.

САЛ КУПЪРТИН

легендарен убиец
за чикагската мафия

допуска сериозна грешка

няма друг избор,
освен да изчезне

Фамилията инсценира смъртта му

поредица пластични операции

превръща се в… равин Дейвид Коен

Аз съм лицето на истината!

АГЕНТ ДЖЕФ ХОПЪР

оглавява Специален отряд за борба
с организираната престъпност
не вярва, че Сал Купъртин
е мъртъв

отказва да прекрати разследването
понижен е в длъжност
и всички го отбягват

започва самостоятелно разследване
няма да спре пред нищо

ще открие „мъртвия” наемен убиец

Аз съм лицето на справедливостта!
www.soft-press.com

СВЕТОВЕН БЕСТСЕЛЪР

Цена: 17 лв.
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Майсторът на трилъра се
завръща с история, която сграбчва.
Като челюстите на капан!

Остър като бръснач.
Но доста по-забавен!
Лий Чайлд

Роман, който не спестява шамарите, не те оставя на мира и никога
не се извинява за абсурдите в живота.
Брад Мелцър

очиства трима агенти на ФБР

ЕДНА ТАЙНА
Към теб тича жена. След нея – трима въоръжени мъже.
Все още не знаеш, но тя пази смъртоносна тайна.
Животът ´ е в опасност. Вече и твоят.

ЕДИН ШАНС
Тичаш. Трескаво, инстинктивно, с отчаяна надежда за спасение.
Знаеш, че тези мъже не се колебаят да убиват.
Видя го с очите си.
Единственият шанс е да следваш жената, която отказва да умре…

Сал Купъртин изпълнява мокри поръчки за чикагския подземен свят, без да задава
въпроси, за което получава добро заплащане. Грижи се за жена си и детето си и
гледа да си върши съвестно работата. Един ден обаче се случва непоправимото –
прострелва няколко агенти на ФБР, и по петите му като хрътка се впуска агент
Джеф Хопър. Сблъсъкът между двамата отива отвъд черно-белите
представи за добро и зло и държи читателя на нокти до самия финал.

Куршумът прониква в мозъка на жертвата – харизматичен политик, на погребението на собствената му майка. Всички доказателства водят към съпругата. Случаят е решен. Докато не се намесва Гърни. Пенсионираният детектив отново е изправен пред
пъзел. Този път парченцата включват: корумпиран следовател,
обезпокоително приветлив мафиотски бос, млада изкусителка и
необикновен убиец, известен като Питър Пан, в чието минало се
крие българска следа.

ЧЕТИРИ РАЗТЪРСВАЩИ ТРИЛЪРА
ЧЕТИРИМА ГЕНИАЛНИ УБИЙЦИ
ЕДИН ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ДЕТЕКТИВ

Куршумът прониква в
мозъка на жертвата
– харизматичен политик, на погребението
на собствената му
майка. Всички доказателства водят към
съпругата. Случаят
е решен. Докато не
се намесва Гърни.
Пенсионираният детектив отново е изправен пред пъзел.
Този път парченцата включват: корумпиран следовател, обезпокоително приветлив мафиотски бос, млада изкусителка и
странен убиец, известен като Питър Пан.
Най-майсторски заплетеният
роман от поредицата за Гърни!

Майсторско изпълнение. Напрежението и загадките по
пътя към изненадващия финал ще ви държат на нокти до
последната страница.
New York Journal of Books

В най-майсторски заплетения роман на Джон Вердън, истината
е по-шокираща от всичко, което сте си представяли!

ЕДИН СВИДЕТЕЛ
Обикновен ден сред природата в средата на нищото.
Внезапно проехтява изстрел и преобръща живота ти.

НЕОБИКНОВЕН ТРИЛЪР
С НЕТИПИЧЕН ГЕРОЙ,
ПРЕВЪРНАЛ СЕ
В СЕНЗАЦИЯ

Тод Голдбърг

Шест убийства, извършени преди десет години. Шест изстрела по тъмно и в
движение. Шест черни мерцедеса – единственото общо между жертвите. И едно
писмо, подписано с
„Добрия пастир”...
Когато Дейв Гърни се
оказва въвлечен в проект за жертвите
на Пастира, очевидните отговори започват да изглеждат все по-малко логични.
Въпросът е как да хванеш убиец, когото
никой не е успял да открие?

Бестселър майсторът на шеметния трилър се завръща с нов
шедьовър… Няма да сте в състояние да оставите тази книга.
SUNDAY MIRROR

СВЕТОВЕН БЕСТСЕЛЪР

ÑÂÅÒÎÂÅÍ ÁÅÑÒÑÅËÚÐ

Новият шедьовър от автора
на НАМИСЛИ СИ ЧИСЛО
и ЗАТВОРИ ОЧИ!

Саймън Кърник създава страхотни истории, страхотни герои,
страхотен екшън.
ЛИЙ ЧАЙЛД

– предстоящо заглавие

!

304 стр. I 15 лв. I Kат. ¹ 1389
– ново заглавие

Б – бестселър

– CD / DVD

ТРИЛЪРИ
ЗАВЕТЪТ
ИЗИДА

РЪКОПИСЪТ
НА ВОЙНИЧ

Тайнствен шифър, рисунки на непознати
растения и звездни карти в енигматичната
книга от Средновековието!

THE LAST ONE

През 64 година след Христа
римският центурион Марк
Домитий води експедиция в
тайнствения храм на кралица Дидона. През 1945 година
при превземането на Берлин
двама високопоставени нацисти успяват да откраднат изключително ценен артефакт и да избягат. В наши дни членовете на две семейства са измъчвани и
избити в Ню Йорк и в Лондон, а причината за жестокостите се крие в историческа тайна на няколко хиляди години, свързана с култа към богинята Изида.

Ръсел Блейк
Учените се опитват да
го разшифроват от години. Написан на неизвестен
език и с неизвестна азбука,
кодексът от XV век си остава един от най-загадъчните документи в историята. Когато д-р Стивън Крос открива, че някогашната му теория за Ръкописа на Войнич вече не звучи така абсурдно, любителят криптограф се оказва
въвлечен в смъртоносен лабиринт. Следата го води
от Англия и Италия до Близкия изток и едно откритие, което има силата да промени света.

368 стр. I 15,99лв. I Kат. ¹ 2249

320 стр. I 15,99лв. I Kат. ¹ 1846

Джеймс Дъглас

ПРОРОЧЕСТВОТО
ВЕНЕЦИЯ

В тъмната тайна на един град е скрит
ключът към портите на ада...

Сам Крайстър
Когато Том Шаман пристига във Венеция, той се надява
на ново начало. Неволно въвлечен в разследването на серия ритуални убийства, бившият свещеник скоро се отказва от мечтата за спокоен живот и тръгва по следите на зловеща тайна.
Началото е в мрачните канали на съвременна Венеция,
но кървавата диря се просмуква до древно пророчество. 666 години преди Христа един етруски гадател
вижда Портите на Ада.

432 стр. I 19,99лв. I Kат. ¹ 2249

Александра Олива
Тя искаше едно последно приключение. Нямаше
представа, че ще попадне
в кошмар.
12 души, участници в риалити шоу, са изпратени
в гората и изправени пред
предизвикателства, които тестват границите на тяхната издръжливост.
Докато се състезават, нещо ужасяващо се случва в
действителността без тяхното знание. Останала
сама, Зу се сблъсква с опустошителния резултат от
мистериозния катаклизъм и границите между реалност и риалити неусетно се размиват…

Правата за издаването на книгата са закупени
“на зелено” за 26 държави.

ТАЙНАТА НА
ВАВИЛОН

„Прозорецът на Овертон” е манипулативна техника, замислена
да контролира живота, законите и бъдещето на всяка държава.
Тя е начин за проследяване и тотално преобръщане на обществените нагласи. Така управляващите подменят актуалните
теми на деня, неусетно легализират абсурдни идеи и държат в
подчинение своите избиратели. Вече години наред...

ÇÐÅËÈÙÅÍ ÑÁËÚÑÚÊ ÌÅÆÄÓ
ÖÚÐÊÂÀÒÀ È ÍÀÓÊÀÒÀ
Â ÒÚÐÑÅÍÅ ÍÀ ÂÅ×ÍÈÒÅ ÎÒÃÎÂÎÐÈ

П

ЗАЛЕЗЪТ НА
ДЕМОКРАЦИЯТА

Прозорецът на Овертон или

За потомствения богаташ и специалист по връзки с обществеността Ноа Гарднър политиката е само работа – нещо, за което
не прави грешката да се замисля. Но неочакваната среща с потайната Моли Рос му отваря очите не просто за поредната световна конспирация, а за края на демокрацията като система на
свободните хора. И замесените в световния заговор са личности, на които е имал доверие, хора с положение... хора с пари.

Уве Шомбург

Глен Бек – ¹ 3 в класацията на Forbes за най-влиятелни личности
След пет последователни
бестселъра в класацията
на New York Times водещият по националното радио
и Fox News Глен Бек ни представя новия си трилър, който сякаш е свален от заглавията на вестниците. В
„Залезът на демокрацията” се преплитат ужасяващи
факти от най-новата история, шокираща информация за сегашното състояние на света и спиращ дъха сюжет. С неочакваните си обрати и разкрития романът ще ви образова и просвети и в същото време ще ви достави огромно удоволствие.

Подкрепен с множество доказателства, официални и разсекретени правителствени документи, романът ще ви разтърси с
художествено откровение за заплаха, която не е художествена
измислица.

Зрелищен сблъсък между
Църквата и Науката в търсене на вечните отговори.
Закъсалата транспортна
фирма на Крис получава поÓâå Øîìáóðã
ръчка срещу огромна сума
да превози от Тоскана до Берлин глинени шумерски
плочки и древни кости. Лесна работа, като изключим,
че по пътя се опитват да го застрелят. Много пъти. Скоро Крис разбира, че е въвлечен в игрите между непризнатия християнски орден „Преторианците”,
алчния фармакологичен концерн „Тисаби” и самия папа Бенедикт XVI.
Глен Бек е телевизионер, радиоводещ, политически коментатор, книгоиздател, продуцент, режисьор, предприемач и брилянтен визионер. Той
е бестселър автор № 1 на 13 книги, а прозорливият му роман „Залезът
на демокрацията” е на път да се превърне в мрачното пророческо
откровение на нашия век.

БАЗИРАН НА

Вечно актуален роман, обречен да е колкото противоречив, толкова и
прозорлив! Без оглед на политическата ви ориентация, този хичкокски
трилър ще ви накара да го прелиствате до среднощ.
Джеймс Ролинс, бестселър автор на Ню Йорк Таймс

РАЗСЕКРЕТЕНИ
ПРАВИТЕЛСТВЕНИ
ДОКУМЕНТИ

Пророческа творба. От години не съм чел толкова добър трилър.
Винс Флин, бестселър автор на Ню Йорк Таймс

Глен Бек знае как да ни изплаши с това, което предстои. Пригответе се
да спите на запалена лампа. Няма да гледате на света по същия начин.
Брад Мелцер, бестселър автор на Ню Йорк Таймс

www.soft-press.com

Цена: 17 лв.

Поради големия читателски интерес: второ допълнено издание

416 стр. I 17 лв. I Kат. ¹ 6944

344 стр. I 15 лв. I Kат. ¹ 8023

КРИМИНАЛНИ РОМАНИ
УБИЙСТВОТО
НА ХУДОЖНИКА
РАЗСЛЕДВАНИЯТА НА ИНСПЕКТОР ГАМАШ

ТРИ ПОДОЗРИТЕЛНИ СМЪРТНИ СЛУЧАЯ И САМО ЕДИН ГАМАШ!
ДОБРЕ ДОШЛИ ОТНОВО В СВЕТА НА БРИЛЯНТНИЯ ДЕТЕКТИВ С
НЕОБИКНОВЕН УМ – ИНСПЕКТОР АРМАН ГАМАШ!

Мраз е сковал идиличното планинско селце Трите бора. Наближава Коледа – време за милосърдие, празнични песни и топъл пунш. Както и за
ежегодния двубой по кърлинг в съседното градче, който по традиция отборът на Трите бора винаги губи. Тазгодишното състезание обаче никой
няма да забрави. В най-вълнуващия миг е убит човек от публиката –
най-мразената личност в околността. При това, без никой да забележи
и при изключително странни обстоятелства. Местната полиция е слисана и не разполага с никакви следи по случая.
Но главен инспектор Арман Гамаш се завръща в Трите бора с екипа си
от млади специалисти и се заема с разследването. В рамките на няколко
дни се случват още два подозрителни смъртни случая, свързани или не
с убийството на площадката за кърлинг. А докато разплита загадката около тях, самият Гамаш е изложен на опасност. Невидим враг от
квебекската полиция е решен да го унищожи и крои подмолен план, за да
постигне целта си...

Блестящ дебют, отличен с 11 литературни награди

Луиз Пени е единствената петкратна носителка на литературния
приз „Агата Кристи”. Романите ´ са преведени на повече от трийсет
езика и са издадени в многохилядни тиражи. Пени печели 11 литературни
награди още с дебютния си роман „Убийството на художника”, а втората
книга от поредицата за разследванията на инспектор Гамаш, „Убийствено
студена”, продължава традицията и носи на авторката си нови призове.

www.soft-press.com

Цена: 15,99 лв.

Единствен в света петкратен носител на наградата „Агата Кристи”

320 стр. I 15,99 лв. I Kат. ¹ 2195

ЖЕСТОКИЯТ МЕСЕЦ

ра всичко се пробужда
ен. Преди да отключи
ася смърт.
е събират в прокълнас и да очистят старат нея, помагат за съзвсички в околността,
а…
та полиция отново поети, за да разплете мислото си и с твърде рев собствения му екип.

малцина са успявали
ия. Ако не отдадете
е.
Kirkus Review
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Цена: 15,99 лв.

П Е Н И

мъщение.
The Sunday Telegraph

Л У И З

телка на литературния
че от трийсет езика и
ературни награди още
рата и третата книга
Убийствено студена”
сят на авторката си

Навръх Великден няколко от жителите на Трите бора решават да се
съберат в прокълнатото имение
на хълма, за да проведат спиритичен сеанс и да очистят старата къща от злото. Но вместо
да прогонят духовете от нея,
помагат за създаването на още
Л У И З П Е Н И
един. Забележителна жена умира от страх по време на сеанса.
Освен ако не е убита… Инспектор Арман Гамаш поема към селото, за да се заеме със случая. Но враговете му не спят, а някои от тях може да са и в
собствения му екип.
РАЗСЛЕДВАНИЯТА НА ИНСПЕКТОР ГАМАШ

ЖЕСТОКИЯТ МЕСЕЦ

ИЯ ДЕТЕКТИВ С
ОР АРМАН ГАМАШ!

Б

Единствен в света петкратен носител на наградата „Агата Кристи”

КАМЪКЪТ НА СМЪРТТА

Семейство Гамаш чества годишнина от сватбата си в луксозен
планински имот. Освен тях гости на уединеното имение са и семейство Фини – богати, изискани и уважавани, дошли за семейна среща сред спокойната природа. Внезапно разразила се лятна
буря оставя след себе си труп и
Л У И З П Е Н И
инспектор Гамаш отново се заема със случая.
За да разкрие истината, той ще разрови отдавна
погребани тайни, ще надникне в най-тъмните ъгли
на собственото си минало и ще разпознае омразата, скрита зад учтиви усмивки.
РАЗСЛЕДВАНИЯТА НА ИНСПЕКТОР ГАМАШ

Единствен в света петкратен носител на наградата „Агата Кристи”

400 стр. I 15,99 лв. I Kат. ¹ 2706

П

– предстоящо заглавие

!

– ново заглавие

Б

384 стр. I 15,99 лв. I Kат. ¹ 3413

Б

– бестселър

– CD / DVD

П Е Н И

Удивително, Пени успява да надмине великолепния си дебют. Гамаш
е изумително сложен и запленяващ герой, който несъмнено ще се
превърне в един от класическите детективи.
Kirkus Review

Б

РАЗСЛЕДВАНИЯТА НА ИНСПЕКТОР ГАМАШ

Л У И З

В планините на Квебек е скътано идилично селце, което няма да
ХУДОЖНИКА намерите на никоя карта: Трите
бора. Една сутрин в гората край
селото е намерен трупът на мила възрастна художничка, пронизана със стрела в сърцето. И макар че местните са убедени, че
Л У И З П Е Н И
става дума за нещастен случай,
блестящият инспектор от отдел
„Убийства” Арман Гамаш пристига от Монреал, за да
разплете мистерията. Но в наглед притихналото селце всеки пази тайни и се крие зад маски…

УБИЙСТВОТО на

УБИЙСТВЕНО
СТУДЕНА

Б
УБИЙСТВЕНО СТУДЕНА

Луиз Пени е единствената в света петкратна носителка на литературния приз „Агата Кристи”.
Романите ´ са преведени на повече от трийсет езика и са издадени в
многохилядни тиражи за радост на любителите на криминални романи в цял свят. Още с първия си роман – „Убийството на художника”, печели 11 литературни награди, между които John Creasy New Bloody Dagger, Arthur Ellis
Award, Anthony Award, Dilys Award, Barry Award!

Коледа е и мразовита зима е сковала Трите бора. На ежегодния
двубой по кърлинг е убит човек
от публиката. При това, без никой да забележи и при изключително странни обстоятелства.
Инспектор Арман Гамаш се завръща в селото с екипа си от млади
Л У И З П Е Н И
специалисти и се заема с разследването. Но скоро смъртните случаи стават три, а докато разплита загадката около тях, самият Гамаш е в опасност – невидим враг
от полицията крои подмолен план, за да го унищожи...
Единствен в света петкратен носител на наградата „Агата Кристи”

368 стр. I 15,99 лв. I Kат. ¹ 2386

THE BRUTAL TELLING

П

Краят на лятото е тук и гостите на Трите бора започват да
се разотиват. Обитателите на
идиличното канадско селце, скътано в планините на Квебек, се
познават отблизо и са свикнали
да разчитат един на друг за всичко. Ето защо шокът е голям, когато в любимото им бистро е намерен труп на непознат. Намесата
на инспектор Арман Гамаш и екипа му от млади специалисти е повече от наложителна. Никой, който го
познава, не би повярвал, че симпатичният собственик на бистрото, Оливие, е способен на убийство, но
ето че всички улики водят към него…
www.soft-press.com
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ХУМОР
АМИ АКО? БЪЛГАРИЯ НА ТРИ МОРЕТА

Б

Истини за българската народопсихопатия
АМИ АКО? Въпросът, който поне веднъж всички българи си задаваме. История, култура, велики личности – всички попадат в плен
на въображението ни, щом се размечтаем на тема „Какво щеше да стане, ако...”. Ами ако Аспарух не се беше заселил в Онгъла?
Ами ако в България нямаше Девети септември? Ами ако Меси и
Роналдо бяха българи? Ами ако имаше жълта преса преди 100 години?
В тази книга авторът Христо Раянов и карикатуристът Христо
Комарницки насочват читателския поглед към забавното и интересното в бленуващата българска душа и към комичните резултати от евентуално сбъднати „ами ако” мечти.

Христо Раянов е сценарист за Откраднат живот, Сървайвър,
Столичани в повече, Комиците, Нека говорят, Българските следи
и е автор на публикации в списанията Гранта България и Страница.
През 2016 г. той влезе в селекцията на Forbes „30 под 30”
Христо Комарницки е многократно награждаван карикатурист,
илюстратор и аниматор, който твори предимно в областта на политическата сатира. За повече от четвърт век публикува своите
карикатури във вестниците Стършел, Демокрация, Век 21, Свободен
народ, СЕГА и др.

128 стр. I 9,99 лв. I Kат. ¹ 3116

КНИГИ ЗА ТИЙНЕЙДЖЪРИ
БУХТИЧКА

ПИСМА ДО МЪРТВИТЕ
С ЛЮБОВ

Б

Джули Мърфи

Ава Дилийра

За всеки, който някога се е чувствал неудобно
в собствената си кожа.
AzCheta.com

Влюбих се в тази книга! „Писма до мъртвите
с любов” е не просто зашеметяващ дебют, а
ясна заявка за нов дързък литературен глас.
Стивън Чбоски

Почитателите на Джон Грийн и Рейнбоу Роуъл ще
се влюбят в „Бухтичка” – вълнуващ роман за найбезстрашната главна героиня, самопровъзгласилата се дебелана Уилоудийн Диксън.
Уил, наричана галено „Бухтичка”, е окей с излишните си килограми. Докато не среща Бо. Изненадващо за всички той си пада
по нея. Вместо на седмото небе от щастие Уил попада в кошмар. Вбесена
от предразсъдъците и в търсене на собствената си увереност, тя се записва в конкурс за красота. Заедно с още няколко необичайни претендентки. Те ще покажат, че заслужават титлата толкова, колкото и по-слабите кандидатки. На подиума Уил ще шокира всички – и най-вече себе си.

Всичко започва с едно домашно по литература – очаква се учениците да напишат писмо
до починал президент, велик учен или философ,
но за Лоръл истинският порив я отвежда другаде. Тя избира да пише на
Кърт Кобейн, защото невероятната ´ сестра Мей е била луда по музиката му и също като него е починала млада. Скоро Лоръл успява да напълни цялата си тетрадка с писма до хора като Джанис Джоплин, Хийт
Леджър, Амелия Еърхарт, Джуди Гарланд и Ейми Уайнхаус, но така и не
показва написаното на учителката си.

320 стр. I 15,99 лв. I Kат. ¹ 2928

304 стр. I 15 лв. I Kат. ¹ 2270

Поредицата „Българска класика” среща читателя с емблематични произведения на български майстори на словото, оформили лика на родната литература. Тези специално подбрани творби са застъпени в учебната програма
на българските училища и са подходящи както за ученици и кандидат-студенти, така и за всеки ценител на класическата българска литература.
Валери Стефанов

Поредицата „Българска класика“ среща
читателя с емблематични произведения
на български майстори на словото,
оформили лика на родната литература.
Тези специално подбрани творби са
застъпени в учебната програма на
българските училища и са подходящи
както за ученици и кандидат-студенти,
така и за всеки ценител на класическата
българска литература.

Литературата е възможност за достъп до многообразието на човешкия
опит. Тя ни позволява да се ориентираме в миналото, да разбираме настоящето и да създаваме проекти за бъдещето. Когато се научим да я четем
и разбираме, тогава имаме достъп до духовните богатства на света и до
дълбочините на човека.
Валери Стефанов

„Литературата е възможност за достъп до
многообразието на човешкия опит. Тя ни
позволява да се ориентираме в миналото,
да разбираме настоящето и да създаваме
проекти за бъдещето. Когато се научим да
я четем и разбираме, тогава имаме достъп
до духовните богатства на света и до
дълбочините на човека.“

Христо

БОТЕВ
Валери Стефанов

Пейо

ЯВОРОВ

Поредицата „Българска класика“ среща
читателя с емблематични произведения
на български майстори на словото,
оформили лика на родната литература.
Тези специално подбрани творби са
застъпени в учебната програма на
българските училища и са подходящи
както за ученици и кандидат-студенти,
така и за всеки ценител на класическата
българска литература.

www.soft-press.com
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Цена: 3,99 лв.

Пейо ЯВОРОВ

„Литературата е възможност за достъп до
многообразието на човешкия опит. Тя ни
позволява да се ориентираме в миналото,
да разбираме настоящето и да създаваме
проекти за бъдещето. Когато се научим да
я четем и разбираме, тогава имаме достъп
до духовните богатства на света и до
дълбочините на човека.“

Христо БОТЕВ

БЪЛГАРСКА КЛАСИКА

за ученици и кандидат-студенти
Цена: 3,99 лв.

80 стр. I 3,99 лв. I Kат. ¹ 3079

за ученици и кандидат-студенти

80 стр. I 3,99 лв. I Kат. ¹ 3062

БИОГРАФИИ
ИНОВАТОРИТЕ
Уолтър Айзъксън
„Иноваторите” разказва вълнуващите истории на хората, които създадоха компютрите и интернет. Тази книга ще се превърне в учебник по история на дигиталната революция.
Защо едни успяват там, където други се провалят? Какво е креативността? Как визионерските идеи стават реалност?
В новия си шедьовър Уолтър Айзъксън изследва цифровата епоха още от самото ´ зараждане. Всичко започва с Ада Лавлейс, дъщерята на лорд Байрон,
която през 1840 г. става първият компютърен специалист. Следват гениите Ваневар Буш, Алан Тюринг, Джон фон Нойман, Джон Атанасов, Дъг
Енгелбарт, Робърт Нойс, Бил Гейтс, Стив Возняк, Стив Джобс, Тим БърнърсЛий и Лари Пейдж.
592 стр. I 35 лв. I Kат. ¹ 2003
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П – предстоящо заглавие

!

– ново заглавие

Твърда корица:
672 стр. I 35,00 лв. I Kат. ¹ 9990
Мека корица:
672 стр. I 29,99 лв. I Kат. ¹ 0832

Б – бестселър

– CD / DVD

РАЗГОВОРНИЦИ

РАЗГОВОРНИК + РЕЧНИК + АУДИОПРОИЗНОШЕНИЯ
Желаете ли да проговорите чужд език веднага?
Световноизвестните разговорници на Collins са идеални за незабавно заучаване на
всички полезни фрази, за усъвършенстване на произношението и слушането с разбиране.
Аудиофайловете с оригинални произношения на езика дават увереност при общуването, защото създават
спокойствието, че водите пълноценен разговор с приятели и бизнес партньори в чужбина.

безплатно

ДА СПАСИМ ПЛАНЕТАТА ОТ
ПЛАСТМАСОВИ ОТПАДЪЦИ!

онлайн!

Вместо да купувате CD,
можете да свалите безплатно
файлове с произношения.
Посетете www.soft-press.com
и натиснете

CD

безплатно

безплатно

CD

CD

онлайн!

онлайн!

безплатно

безплатно

безплатно

безплатно

безплатно

онлайн!

онлайн!

онлайн!

онлайн!

онлайн!

CD

Kат. ¹ 7484

CD

Kат. ¹ 7491

Kат. ¹ 7606

Kат. ¹ 7460
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Kат. ¹ 7514

CD
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CD

CD
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онлайн!

Kат. ¹ 7590
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CD

CD

CD
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CD
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Kат. ¹ 7545

безплатно

безплатно

безплатно

безплатно

безплатно

онлайн!

онлайн!

онлайн!

онлайн!

онлайн!

CD

Kат. ¹ 7552

Цена: 7,99 лв.

Kат. ¹ 7620

Kат. ¹ 7613

CD

Kат. ¹ 7538

CD

Kат. ¹ 7583

CD

CD

Kат. ¹ 7576

Kат. ¹ 7569

ПЪЛЕН ЕЗИКОВ КУРС
САМОПОДГОТОВКА С 6 аудиодиска
Langenscheidt – 150 години традиция в чуждоезиковото обучение

Х ИТ

Покрива нива А1, А2 и В1 от Общата европейска езикова рамка
• Пълноцветен учебник, съобразен с най-съвременните методики
• 6 безплатни аудиодиска онлайн с диалози, текстове и лексика, записани от носители на езика.
Свалете безплатно над 300 мин. аудио с всички диалози и упражнения за слушане.
 Посетете www.soft-press.com и натиснете бутон
•Речник в отделно книжно тяло
• Приложение с пълния списък на думите от учебника, ключ към упражненията, всички текстове за слушане от аудиодисковете и обобщение на граматиката
•Заключителен тест определя постигнатото ниво според Общата европейска езикова рамка

49,99 лв. I Kат. ¹ 7767

безплатни

CD-та
онлайн!

ГРАМАТИКА
ТЕСТОВЕ И УПРАЖНЕНИЯ
ПО ГРАМАТИКА

СКА
АТИКА

Langenscheidt

àìîïîäãîòîâêà, ïðåãîâîð
êîâ êóðñ. Îáõâàùà îñíîâìàòèêà è ïðåäëàãà:

ТЕСТОВЕ И
УПРАЖНЕНИЯ

è÷íè æàíðîâå

áèçíåñ

òðåíèíã

êîìïëåêò:
CD
ó÷åáåí
êíèãà+àóäèî

Èäåàëåí

Business

çà ïúòóâàí
å

English

Òåëåôîííè

СКИ:
КИ:

ðè
îððè
àçãîââîðè
ðàçãî

Óíèâåðñàëå
í

âîðíèê
АН
НГЛ
ГЛИ
ИЙ
ЙС
СКИ

БЪЛГА
ЪЛГА
ЛГ Р
ЛГА
РСКО
РС

ðàçãî

--АНГЛ
АНГЛИ
ИЙСК
Й И

Èçðàçèè
çà âñÿê è äóìè
à ñèòóàö
èÿ â ÷óæáèí
÷óæá

à

Langenscheidt
Langensc
Langens
angensc
sc

150 ãîäèíè
òðàäèöèÿ

www.soft-press.com
ww
ww.soft-press.ccom

И ЕЗИК

АНГЛИЙСКА ГРАМАТИКА

д език с Langenscheidt –
ковото обучение!

Öåíà: 6 ëâ.

Тестове и упражнения по

Тестове и упражнения по

АНГЛИЙСКА
ГРАМАТИКА

НЕМСКА
ГРАМАТИКА

Над 150 упражнения
за перфектното овладяване на езика

Над 150 упражнения
за перфектното овладяване на езика

Langenscheidt

150 ãîäèíè
òðàäèöèÿ

128 стр. I 6 лв. I Kат. ¹ 8849
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Langenscheidt

150 ãîäèíè
òðàäèöèÿ

Идеално практическо помагало за самоподготовка, преговор на знанията или допълнение към езиков курс. Обхваща
основните теми в граматиката и предлага:
• Разнообразни упражнения
• Интересни текстове от най-различни жанрове
• Ситуации от ежедневието
• Разговорен език
• Ключ с отговори за самопроверка
Никога не е късно да научите чужд език с Langenscheidt –
150 години традиция в езиковото обучение!

128 стр. I 6 лв. I Kат. ¹ 8931

П – предстоящо заглавие

!

– ново заглавие

Б – бестселър

– CD / DVD

ЕЗИКОВИ САМОУЧИТЕЛИ
САМОУЧИТЕЛ ЗА 30 ДНИ
С АУДИОДИСК

Б
Ñàìîó÷èòåëÿò ïîêðèâà íèâà À1, À2 è Â1 ñïîðåä
ÎÁÙÀÒÀ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÀ ÅÇÈÊÎÂÀ ÐÀÌÊÀ

Langenscheidt – 150 години традиция в
чуждоезиковото обучение

Àíãëèéñêè

çà áúëãàðè

АНГЛИЙСКИ ЗА БЪЛГАРИ
Самоучител с аудиодиск

безплатно

CD
онлайн!

Румяна Благоева

Çà íà÷èíàåùè è ñðåäíî íàïðåäíàëè

÷ê

èä

èà ë

îç

à íå

Àóäèî

äèñ

êñ

âñ

è

Създаден специално за нуждите на българите,
изучаващи английски, този учебен комплект ще
ви помогне да придобиете практически умения
за устно и писмено общуване в личния живот и
на работното място, овладявайки над 3000 думи и изрази. Реални житейски ситуации, CD с
всички диалози и упражнения за слушане, визуален подход при представяне на граматиката, речник с транскрипция, културологична информация
и цветни илюстрации са част от предимствата на това уникално издание. Самоучителят покрива нива А1, А2 и В1 според ОБЩАТА ЕВРОПЕЙСКА
ЕЗИКОВА РАМКА.
ïðà æíåíèÿ çà ñëóø
èèó

НЕМСКИ

АНГЛИЙСКИ
ЗА

БИЗНЕС АНГЛИЙСКИ
30 ДНИ
ЗА 30 ДНИ

ЗА

безплатно

ИСПАНСКИ

ИТАЛИАНСКИ
30 ДНИ
ЗА 30 ДНИ

ЗА

ФРЕНСКИ
30 ДНИ
ЗА 30 ДНИ

Aâòîð: Ðóìÿíà Áëàãîåâà
Ðåäàêòîð: Åìà Ìàêäåéä
Èëþñòðàöèè è îôîðìëåíèå: Âëàäèìèð Áëàãîåâ

С А М ОУ Ч И Т Е Л
С А М ОУ Ч И Т Е Л
С А М ОУ Ч И Т Е Л
С А М ОУ Ч И Т Е Л
С А М ОУ Ч И Т Е Л
С А М ОУ Ч И Т Е Л

Langenscheidt

150 ãîäèíè
òðàäèöèÿ

CD

Langenscheidt

Langenscheidt

150 ãîäèíè
òðàäèöèÿ

Langenscheidt

онлайн!

150 ãîäèíè
òðàäèöèÿ

Langenscheidt

Langenscheidt

150 ãîäèíè
òðàäèöèÿ

150 ãîäèíè
òðàäèöèÿ

Английски за 30 дни
Бизнес английски за 30 дни
Немски за 30 дни
Италиански за 30 дни
Испански за 30 дни
Френски за 30 дни

150 ãîäèíè
òðàäèöèÿ

CD

стр.

цена на книга

1
2
1
1
1
1

288
240
320
288
288
288

9,99
9,99
11,99
11,99
11,99
11,99

448 стр. I 19,99 лв. I Kат. ¹ 8061

Кат ¹
8153
8160
8436
8443
8450
8177

Åçèöèòå ñà ãîëÿìî áîãàòñòâî. Âñåêè íîâ å íîâà âúçìîæíîñò.
Íåêà äà ó÷èì çàåäíî!

ñàìîó÷èòåë
ïî

Компактният самоучител за начинаещи на водещото немско издателство за
чуждоезиково обучение Langenscheidt предлага:
• 30 тематични урока с автентични диалози
•Важни теми от ежедневието: култура, свободно време, работа
• Допълнителна информация за културните особености на съответната страна
• Кратка практическа граматика
• Речник към всеки урок
•Разнообразни упражнения с допълнителни думи и изрази
•Ключ с отговорите към упражненията
• Междинни тестове за проверка на нивото

Àíãëèéñêè
åçèê

Çà íà÷èíàåùè è ñðåäíî íàïðåäíàëè

Б

САМОУЧИТЕЛ
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
За начинаещи и средно напреднали
Цонка Казакова

Сложете край на поредицата от курсове за 1-во ниво!

Вие се лутате в лабиринт от въпроси: „Как бързо да проговоря английски език? Какъв метод да
избера? Струва ли си скъп курс за първо ниво?”
Самоучителят по английски език на „СофтПрес”
насочва усилията ви в основните посоки, към които всички се стремим: четене, писане и говорене.
Ние ви помагаме да намерите решение на най-сложния проблем, свързан с
метода и разпределянето на времето. Учебникът предлага план на вашия
урок, с което прави заниманията ви с английски език максимално полезни.
Ñëîæåòå êðàé íà ïîðåäèöàòà
îò êóðñîâå çà 1-âî íèâî!

216 стр. I 11,99 лв. I Kат. ¹ 4452

БОНУС: Безплатно CD онлайн с уроците в учебника
Влезте на: www.soft-press.com и натиснете

Oxford SoftPress English
M I N I D I C T I O N A R Y

СВАЛЕТЕ E-РЕЧНИК ЗА

iPhone и iPad

OXFORD SOFTPRESS ENGLISH MINIDICTIONARY е идеален за целите на
езиковото обучение, бизнеса и туризма, защото съдържа:
 1024 страници в удобен формат с твърди корици;
 повече от 100 000 думи, фрази и техните значения;
 двупосочен английско-български/българско-английски речник;
 кратка английска граматика с примери;
 кратка българска граматика за чужденци;
 полезни и достъпни дефиниции.
OXFORD SOFTPRESS ENGLISH MINIDICTIONARY е изключително
авторитетен продукт, защото:
е част от най-популярната поредица на
 
Oxford University Press, издателство с повече от 120 награди
за принос в образованието и книгоиздаването, включително и
отличието Аcademic, Educational and Professional Publisher;
 присъства в повече от 100 държави по света;
българската част е създадена в сътрудничество
 
с водещи специалисти в областта на лексикографията,
чуждоезиковото обучение и компютърната лингвистика.

1024 стр. I 14,99 лв. I Kат. ¹ 9020
П – предстоящо заглавие

!

– ново заглавие

Б – бестселър

– CD / DVD

www.soft-press.com
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СЕРИЯ МИНИРЕЧНИЦИ

МИНИ-РЕЧНИК

Компактни, симпатични, квадратни и информативни, речниците от
серията „мини” се побират във всеки джоб и съдържат по 8 000 думи,
разположени върху 448 страници. Подбрана е съвременна лексика от
всички сфери на живота.

МИНИ-СЛОВАРЬ

РУСКИ

2000 АНГЛИЙСКИ ДУМИ
ЗА 15 ДНИ

безплатно

CD
онлайн!

РУСКО-БЪЛГАРСКИ
БЪЛГАРСКО-РУСКИ

БОЛГАРСКИЙ
БОЛГАРСКО-РУССКИЙ
РУССКО-БОЛГАРСКИЙ

8000 думи

Б

Този полезен справочник предлага основната английска лексика. Думите са подреАНГЛИЙСКИ
дени по теми, обхваДУМИ
щащи всички жизнени
ЗА 15 ДНИ
сфери. Включени са в
изрази и са придружеCD
ни от съвети за правилната им употреба.
Посочени са различията между американски и
британски английски. Всички думи са с транскрипция. Съдържа още списъци с неправилните глаголи и интернационализми, чието
значение на български се различава от това на английски.
144 стр. I Цена: 9,99 I Kат. ¹ 6074

2000

Íàé-èçïîëçâàíèòå äóìè îò âñè÷êè îáëàñòè íà æèâîòà è òÿõíàòà
óïîòðåáà â èçðàçè

ñ ïðîèçíîøåíèå
íà äóìèòå

АНГЛИЙСКИ

АНГЛИЙСКО-БЪЛГАРСКИ
БЪЛГАРСКО-АНГЛИЙСКИ

ÑÅÐÈß ÌÈÍÈ ÐÅ×ÍÈÖÈ:
Àíãëèéñêè èäèîìè
Áèçíåñ ðå÷íèê Àíãëèéñêè
Àíãëèéñêî-Áúëãàðñêè/Áúëãàðî-Àíãëèéñêè
Ôðåíñêî-Áúëãàðñêè/Áúëãàðî-Ôðåíñêè
Èñïàíñêî-Áúëãàðñêè/Áúëãàðî-Èñïàíñêè
Èòàëèàíñêî-Áúëãàðñêè/Áúëãàðî-Èòàëèàíñêè
Íåìñêî-Áúëãàðñêè/Áúëãàðî-Íåìñêè

8000 думи

ИСПАНСКИ

МИНИ-РЕЧНИК

МИНИ-РЕЧНИК

МИНИ-РЕЧНИК

ИСПАНСКИ

ФРЕНСКИ

ИСПАНСКО-БЪЛГАРСКИ
БЪЛГАРСКО-ИСПАНСКИ
8000 думи

ФРЕНСКО-БЪЛГАРСКИ
БЪЛГАРСКО-ФРЕНСКИ
8000 думи

Öåíà: 3,99 ëâ.

2000 НЕМСКИ ДУМИ
ЗА 15 ДНИ

ИТАЛИАНСКИ

è

è
ñêè

РЕЧНИЦИ

МИНИРЕЧНИК

MİNİ SÖZLÜK

МИНИРЕЧНИК

ΜΙΚΡΟ ΛΕΞΙΚΟ

МИНИ-РЕЧНИК

MINI-DICŢIONAR

МИНИ-РЕЧНИК

ТУРСКИ

ГРЪЦКИ

РУМЪНСКИ

ИТАЛИАНСКИ

BULGARCA

ΒΟΥΛΓΑΡΟ

BULGAR

ИТАЛИАНСКО-БЪЛГАРСКИ
БЪЛГАРСКО-ИТАЛИАНСКИ

8000 думи

ТУРСКО-БЪЛГАРСКИ
БЪЛГАРСКО-ТУРСКИ

TÜRKÇE-BULGARCA
BULGARCA-TÜRKÇE

8000 думи

ГРЪЦКО-БЪЛГАРСКИ
БЪЛГАРСКО-ГРЪЦКИ

ΕΛΛΗΝΟ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ
ΒΟΥΛΓΑΡΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ

8000 думи

РУМЪНСКО-БЪЛГАРСКИ
БЪЛГАРСКО-РУМЪНСКИ

BULGAR-ROMÂN
ROMÂN-BULGAR

8000 думи

безплатно

CD
онлайн!

Този полезен справочник предлага основната немска лексика,
събрана в рамките на
НЕМСКИ
2000 думи. Думите са
ДУМИ
подредени по теми, обЗА 15 ДНИ
хващащи всички жизнени сфери. Включени
CD
са в изрази и са придружени от съвети за
правилната им употреба. Съдържа още списък с неправилните глаголи в немския език
и списък на най-употребяваните предлози
и съюзи.

2000

Íàé-èçïîëçâàíèòå äóìè îò âñè÷êè îáëàñòè íà æèâîòà è òÿõíàòà
óïîòðåáà â èçðàçè

ñ ïðîèçíîøåíèå
íà äóìèòå

Гръцко-български/Българско-гръцки I Kат. ¹ 8184
Турско-български/Българско-турски I Kат. ¹ 8191
Румънско-български/Българско-румънски I Kат. ¹ 8221
Руско-български/Българско-руски I Kат. ¹ 8214
Английско-български/Българско-английски I Kат. ¹ 6470

Немско-български/Българско-немски I Kат. ¹ 6210
Италианско-български/Българско-италиански I Kат. ¹ 5121
Испанско-български/Българско-испански I Kат. ¹ 5114
Френско-български/Българско-френски I Kат. ¹ 5152

144 стр. I Цена: 9,99 I Kат. ¹ 7705

УДОБНИ РЕЧНИЦИ ЗА ВСЕКИ ДЖОБ!
 Актуална лексика – над 10 000 думи  Най-често срещаните словосъчетания
 Правилна употреба на предлози и прилагателни  Списък на неправилните глаголи (за англ. език)

ÀÍÃËÈÉÑÊÎ—ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÁÚËÃÀÐÑÊÎ—ÀÍÃËÈÉÑÊÈ

Kат. ¹ 6180

ÍÅÌÑÊÎ—ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÁÚËÃÀÐÑÊÎ—ÍÅÌÑÊÈ

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÎ—ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÁÚËÃÀÐÑÊÎ—ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ

Kат. ¹ 8009

ÐÓÑÊÎ—ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÁÚËÃÀÐÑÊÎ—ÐÓÑÊÈ

ÈÑÏÀÍÑÊÎ—ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÁÚËÃÀÐÑÊÎ—ÈÑÏÀÍÑÊÈ

ÐÓÌÚÍÑÊÎ—ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÁÚËÃÀÐÑÊÎ—ÐÓÌÚÍÑÊÈ

Kат. ¹ 8016

Kат. ¹ 7019

ÔÐÅÍÑÊÎ—ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÁÚËÃÀÐÑÊÎ—ÔÐÅÍÑÊÈ

ÒÓÐÑÊÎ—ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÁÚËÃÀÐÑÊÎ—ÒÓÐÑÊÈ

Kат. ¹ 8092

ÃÐÚÖÊÎ—ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÁÚËÃÀÐÑÊÎ—ÃÐÚÖÊÈ

ц ена

7, 99лв.
Kат. ¹ 6845
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Kат. ¹ 7743

Kат. ¹ 8078

П – предстоящо заглавие

Kат. ¹ 7996

!

– ново заглавие

Б – бестселър

– CD / DVD

ФОТОПИС
51 ПРИКАЗНИ ПЛАНИНСКИ КЪТЧЕТА ОТ БЪЛГАРИЯ

Б

„51 приказни планински кътчета от България” е
вдъхновена от красивите върхове, езера, резервати, водопади и скални стени в нашата страна.
Книгата е дело на графичния дизайнер Радослав Донев, който следва сърцето си при подбора на местата, запечатани от фотоапарата му в последните осем години. Неговите над 150 пътешествия го
отвеждат както при именити мраморни великани,
така и до смълчани тайнствени кътчета, които
предразполагат към съзерцание и медитация.
Изданието е прекрасен подарък за изкушените от
планинските предизвикателства, за любителите
на природните ни забележителности и за ценителите на добре уловения миг.

11,99 лв. I Kат. ¹ 2607

11,99 лв. I Kат. ¹ 2614

9,99 лв. I Kат. ¹ 2591

64 стр.

ПЪТЕВОДИТЕЛИ
ÁÐÞÊÑÅË
®

Готови маршрути – идеално съчетани във
времето и покриващи всички забележителности;
подробна карта, история и култура,
практични съвети от познавачи –
всичко необходимо е събрано в един джобен
пътеводител, за да извлечете максимума от
вашия престой в чужбина!
9,99 лв. I Kат. ¹ 4476

Ñ ÊÀÐÒÀ ÍÀ ÊÎÐÈÖÀÒÀ

Ñ ÏÚÒÍÀ ÊÀÐÒÀ

Ñ ÊÀÐÒÀ ÍÀ ÊÎÐÈÖÀÒÀ

Ñ ÊÀÐÒÀ ÍÀ ÊÎÐÈÖÀÒÀ

ÃÚÐÖÈß ÒÓÐÖÈß ÌÀÄÐÈÄ
ÏÅÐËÀÒÀ ÍÀ ÀÍÒÈ×ÍÈß ÑÂßÒ
Àòèíà: ïî-ìîäåðíà îò âñÿêîãà
ÊÀÒÅÐÅÍÅ Ñ ÌÎÍÀÑÈ
Ìàíàñòèðèòå íà Ìåò³îðà

12 лв. I Kат. ¹ 8894

П – предстоящо заглавие

ÁÎÄÐÓÌ – ÌÎÐÅ, ÏÀÐÒÈ È ÄÅÁÀÒÈ
Èíòåëåêòóàëíî ñðåäèùå è ïàðòè ñòîëèöà
íà Çàïàäíîòî êðàéáðåæèå
ÍÅÁÅÒÎ ÍÀÄ ÊÀÏÀÄÎÊÈß
Íà ïúò ñ äèðèäæàáúë

12 лв. I Kат. ¹ 8900

!

ÎÏÅÐÍÈ ÀÐÈÈ ÍÅ ÑÀÌÎ ÇÀ ÄÅÑÅÐÒ
Íàé-äîáðèòå ëîêàëè ñ èñòèíñêè òåíîðè
ÑÂßÒ ÁÅÇ ÅÆÅÄÍÅÂÈÅ
Êóëòóðà íà Plaza Mayor

12 лв. I Kат. ¹ 8917

– ново заглавие

Б – бестселър

ÁÓÄÀÏÅÙÀ
ÉÎÆÅÔÂÀÐÎØ: VII ÐÀÉÎÍ Â ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ
Ïúòåøåñòâèå èç ñòàðèÿ åâðåéñêè êâàðòàë
ÏÀÇÀÐÓÂÀÍÅ Â ÁÓÄÀ È ÏÅÙÀ
Àäðåñè çà ðàçõîäêè èç ãðàäà

12 лв. I Kат. ¹ 8399

– CD / DVD

9,99 лв. I Kат. ¹ 8504

Ñ ÄÎÐÎÆÍÎÉ ÊÀÐÒÎÉ

ÁÎËÃÀÐÈß

14,99 лв. I Kат. ¹ 4438

WITH ROAD ATLAS

BULGARIA

ÏÅÙÅÐÀ «ÌÀÃÓÐÀ»
Âïå÷àòëÿþùèå ðèñóíêè, ñäåëàííûå 7000 ëåò íàçàä

THE MAGURA CAVE
Impressive 7000-year-old cave paintings

ÃÎÐß×Àß ÒÎ×ÊÀ – ÁÓËÜÂÀÐ «ÂÈÒÎØÀ»
Ñåðäöå ñòîëèöû Ñîôèè

HOT SPOT VITOSHA BOULEVARD
The heart of the capital Soa

19,99 лв. I Kат. ¹ 8771

WITH ROAD ATLAS

OBSCURE LITTLE VILLAGES AND MYSCTICAL FIRE DANCES
Interesting hiking tours in the mountain of Strandzha
With

10 лв. I Kат. ¹ 8856

VARNA DOESN’T SLEEP AT NIGHT!
Clubs with a golden beach

With

10 лв. I Kат. ¹ 8870

www.soft-press.com
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КУЛИНАРНИ КНИГИ
ЗЛАТНИ РЕЦЕПТИ
СТЪПКА ПО СТЪПКА

Не пропускайте шанса да усъвършенствате готварските си умения, като бързо и лесно овладеете различни кулинарни техники!
С отлични фотоинструкции стъпка по стъпка ще приготвите ястия за всеки вкус и ще научите малките тайни, които всеки
истински кулинар трябва да знае. А цветните фотографии ще ви подскажат оригинални идеи за аранжиране и сервиране.

СЕЗОННА КУХНЯ

БЪЛГАРСКА ТРАДИЦИОННА
КУХНЯ

П

Илиян Димитров

Българската традиционна кухня е пъстра плетеница от нашите обичаи, бит и религия,
от географските особености на страната и многовековната история на държавата ни.
Житото и баклата на траките, домашните животни на славяните и кобилското
мляко на прабългарите са поставили началото на специфичната национална
кухня, обогатена през вековете със зеленчуковите култури на Америка, богатите и
ароматни гозби от Ориента и силното влияние на немските и френски кулинарни
традиции след Освобождението.
И до днес ястията от националната ни кухня остават предпочитани за всяко
поколение, защото в тях се крие онази невидима подправка на традициите, която
прави вкуса неповторим.
В Българска традиционна кухня e събранo най-доброто от кулинарната ни
история. Тук ще откриете:

 над 1500 рецепти, групирани по категории – от свежи салати и пикантни разядки, през ястия
с месо и постни деликатеси, до пухкави домашни печива, десерти, традиционна зимнина и
ароматни ликьори;

 практични кулинарни техники и хитрини, които ще превърнат готвенето в удоволствие дори за
начинаещите в кухнята;
 любопитни факти за българските обичаи и подбрани ястия, които се приготвят за найпопулярните български празници – Богоявление, Ивановден, Великден, Гергьовден, Никулден,
Коледа и много други.

Българска традиционна кухня е повече от сборник с рецепти. Това е книга, сбрала
нашите традиции.

www.soft-press.com

Цена: 23,99 лв.

Многообразни са и рецептите за
традиционните ястия, поднасяни
на трапезата на многобройните
ни празници, споделяни с близки и
приятели.

БЪЛГАРСKА ТРАДИЦИОННА КУХНЯ

„Сезонна
кухня” ни
предлага
1800
изпитани
рецепти за
разнообразни салати,
предястия,
основни
ястия,
гарнитури, десерти, сладкиши и домашни
консерви, приготвени с характерните
за всеки сезон продукти.

2000 БЪЛГАРСКИ РЕЦЕПТИ
Подбрани
Изпитани
Лесни

Над 1500
рецепти,
групирани
по
категории
– от свежи
салати и
пикантни
разядки,
през ястия
с месо и
постни
деликатеси,
до пухкави домашни печива, десерти,
традиционна зимнина и ароматни
ликьори. Практични кулинарни
техники и хитрини, които ще
превърнат готвенето в удоволствие;
Любопитни факти за българските
обичаи и подбрани ястия, които
се приготвят за най-популярните
български празници – Великден,
Гергьовден, Коледа и много други.

Майсторски
приготвените гозби
са част от
културата
и бита на
нашенеца,
откакто се
помним. Казват, че магията на българската кухня се крие в подправките,
в специфичния начин на приготвяне, в
старанието, дори в щипката любов,
без която ястието нагарча.
Насладете се на тази съкровищница от специално подбрани и изпитани рецепти с най-доброто от българската кухня!

560 стр.I 23,99 лв.I Kат. ¹ 1792

496 стр. I 19,99 лв. I Kат. ¹ 6432

ÏÎÄÁÐÀÍÈ

¿

ÈÇÏÈÒÀÍÈ

¿

ËÅÑÍÈ

2000 СВЕТОВНИ РЕЦЕПТИ
Повече от
2000 рецепти ще ви
поведат на
кулинарно
околосветско
пътешествие, за да
обогатите
семейното
меню с
ефектни, но лесни за приготвяне
ястия с продукти, които се намират
на нашия пазар. Най-запалените експериментатори ще открият екзотични
рецепти предизвикателства, а за
по-нетърпеливите има кулинарни
вълшебства, които се приготвят за
броени минути.
ÏÎÄÁÐÀÍÈ

¿

ÈÇÏÈÒÀÍÈ

¿

ËÅÑÍÈ

ВЪЛНУВАЩО ПЪТЕШЕСТВИЕ В СВЕТА НА КУЛИНАРИЯТА!

528 стр. I 19,99 лв. I Kат. ¹ 9228

КУЛИНАРЕН СУВЕНИР
ОТ БЪЛГАРИЯ

на български, английски и руски език
Векове наред различните кулинарни съкровища на балканските народи са се
смесвали, за да определят днес вкуса на българската кухня.
С тези 50 емблематични рецепти ще развихрите кулинарното си въображение и ще спечелите заслуженото признание и на изисканите ценители на
българската трапеза, и на най-капризните чревоугодници.
Запознайте своите приятели от чужбина с тази нашенска съкровищница
от специално подбрани рецепти с най-доброто от българската кухня.

9,99 лв. I Kат. ¹ 8832

9,99 лв. I Kат. ¹ 8962

9,99 лв. I Kат. ¹ 8979
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П – предстоящо заглавие

!

– ново заглавие

Б – бестселър

– CD / DVD

КНИГИ ЗА ДЕЦА - ЗАНИМАТЕЛНИ
ДА ГОТВИМ С ПРИКАЗНИТЕ
ГЕРОИ

МОДЕН ДИЗАЙН на дрешки и
аксесоари за КОТЕНЦА И КУЧЕНЦА

Искаш ли да изненадаш твоите приятели с кулинарни вълшебства? Направи чудни специалитети заедно с любимите герои от приказките!
В тези книжки ще откриеш как се приготвят бързо и лесно вкусните
торти на Червената шапчица, сладкишите на Снежанка и тайните рецепти на Вещицата.

В тези книжки ще нарисуваш свои стикери – аксесоари и дрешки за неустоимо сладките котенца и кученца. Създай очарователни миниплакати,
като облечеш и разкрасиш тези пухкави любимци. А след това декорирай
стаята си или направи мил подарък на своите приятели.

ТЪРСИ И ДРУГИТЕ КНИЖКИ ОТ ПОРЕДИЦАТА
 Вкуснотиите на вещицата
 Сладкишите на Снежанка

И И ДРУГИТЕ КНИЖКИ ОТ ПОРЕДИЦАТА
уснотиите на вещицата
ертите на Червената шапчица

Искаш ли да изненадаш твоите приятели с кулинарни вълшебства? Направи за твоето парти чудни
специалитети заедно с любимите герои от приказките!

ето парти чудни

Червената шапчица е истински майстор сладкар. Всички в гората знаят колко са вкусни нейните прочути
десерти, даже вълкът не може да им устои. Следвай съветите на Червената шапчица и приготви
рецептите стъпка по стъпка с помощта на мама или баба.

www.soft-press.com

В тази книжка са
вещица и приготви
Цена: 2,99 лв.

www.soft-press.com

Kат. ¹ 2560
Kат. ¹ 2577

и да изненадаш твоите приятели с кулинарни вълшебства? Направи за твоето парти чудни
специалитети заедно с любимите герои от приказките!
е прекрасната принцеса, която живее при седемте джуджета и им приготвя невероятните
сладкиши. Следвай съветите на Снежанка и приготви рецептите стъпка по стъпка
с помощта на мама или баба.

www.soft-press.com

Цена: 2,99 лв.

2,99 лв. I 16 стр.

24 стр. I 5,99 лв. I Kат. ¹ 3406

Kат. ¹ 2553

БЛЕСТЯЩИ
СТИКЕРИ
Изящна серия за момичета
с вкус! Облечи героините
с подходящи блестящи
тоалети-стикери за техните
любими занимания – мода,
музика, спорт и излизане
с приятели. Всяка книжка
съдържа 16 страници
+ 4 стикерни страници!

50

53

ÿ ùè
á ë å ñèòê å ð à
ñò

ÿ ùè
á ë å ñèòê å ð à
ñò

4,95 лв. I Kат. ¹ 9808

4,95 лв. I Kат. ¹ 9815

24 стр. I 5,99 лв. I Kат. ¹ 3390

57

48

ÿ ùè
á ë å ñèòê å ð à
ñò

ÿ ùè
á ë å ñèòê å ð à
ñò

4,95 лв. I Kат. ¹ 9556

4,95 лв. I Kат. ¹ 9549

4,95 лв. I Kат. ¹ 1723

4,95 лв. I Kат. ¹ 1716

РИСУВАЙ
И ОЦВЕТЯВАЙ
èðàé
Ðåàëèç íèòå
âå
ñîáñòèäåè!
ñè

Стани известен моден
дизайнер и създай свои
уникални модели. Развихри
богатото си въображение или
използвай предложените идеи.
Перфектна творческа книжка
за малките госпожици!

4,95 лв. I Kат. ¹ 8887

èðàé
Ðåàëèç íèòå
âå
ñîáñòèäåè!
ñè

4,95 лв. I Kат. ¹ 8863

SUPERMODELS
Магдалена Добрева

Избери грим, прически и бижута
за любимите си супермодели!
Следвай стъпка по стъпка напътствията, за да се научиш да рисуваш прически и грим. Над 60 стикера ще ти
помогнат да сложиш различни модни аксесоари на супермоделите. С помощта на няколко цветни молива, много
стикери и малко въображение ще създадеш нови модни
тенденции, а супермоделите ти ще са като слезли от
модния подиум!
11,99 лв. I 80 стр. I Kат. ¹ 0412

П – предстоящо заглавие

!

– ново заглавие

Б – бестселър

– CD / DVD

www.soft-press.com
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Щурата 3D анимация на Sony Pictures,
вече е класика! Забавната история,
която ни разкрива произхода на
разгневените птици, е адаптирана
за голям екран от Джон Коен ("Аз,
проклетникът") и Катрин Уиндър
(Star Wars). Любимите герои говорят
на български с гласовете на Слави
Трифонов, Иво Сиромахов, Красимир
Радков, Георги Милчев-Годжи,
Александра Сърчаджиева и др.

ПРОЧЕТ

И

ФИЛМА

ОЦ ВЕТИНАУЧИ ГАТНИ
ОТ

!

ЧЕТЕМ С ГЕРОИТЕ ОТ

НЯКОЙ Е ОБЕЗОБРАЗИЛ СТАТУЯТА НА МОГЪЩИЯ ОРЕЛ! МЕСТНИТЕ
СА ШОКИРАНИ ОТ УЖАСНОТО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, А АМБИЦИОЗНАТА
МЛАДА РЕПОРТЕРКА ФИНЧ Е РЕШЕНА ДА РАЗКРИЕ ВИНОВНИКА.
СЛЕДИТЕ ВОДЯТ КЪМ РЕД, НО ДАЛИ ГНЕВНАТА ПТИЦА, КОЯТО
ВСИЧКИ ПОДОЗИРАТ, Е ВИНОВНА ЗА СТАНАЛОТО?
ПОДАРЪК: ПЛАКАТ ОТ ФИЛМА!

ГНЕВНИЯТ

Angry Birds™ & © 2016 Rovio Entertainment Ltd
and Rovio Animation Ltd. All Rights Reserved.

РЕД

СИ КЪЩИЧКА
АВИ, АКО НЕ
У ХАРАКТЕР!
О ВБЕСЯВАТ
ПРУДЪНС,
ОДХОДЯЩА
ОБЩО ИМА
Я РЕД?

СТИКЕРИИГРИ
ЗАГА ДКИ

Издание на български език: Софтпрес, 2016
www.soft-press.com
ул. „Данаил Дечев“ 6, София 1407
тел. 02 958 25 67

24 стр. I 5,99 лв. I Kат. ¹ 2973

ФИНЛАНДСКОТО
ОБРАЗОВАТЕЛНО ЧУДО

ЧЕТЕМ С ГЕРОИТЕ ОТ

ОСТРОВЪТ
НА ПТИЦИТЕ

Цена: 4,99 лв.

32 стр. I 4,99 лв. I Kат. ¹ 2942

24 стр. I 5,99 лв. I Kат. ¹ 2959

Забавно обучение
по финландски модел!
Финландската образователна система е обявена от ООН за найдобрата в света. Грамотността е
почти 100%, а 99,7% от населението завършва успешно основно
образование! Днес финландската
компания Rovio, създател на култовата игра Angry Birds, прилага
опита и ефикасността на родната
си образователна система в иновативни детски книги!

32 стр. I 4,99 лв. I Kат. ¹ 2966

УПРАЖНИТЕЛНА ТЕТРАДКА

УПРАЖНИТЕЛНА ТЕТРАДКА

БУКВИТЕ

ЧИСЛАТА

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

32 стр. I 2,99 лв. I Kат. ¹ 3093
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П – предстоящо заглавие

!

32 стр. I 2,99 лв. I Kат. ¹ 3086
– ново заглавие

Б – бестселър

– CD / DVD

що за деца до 3 г.
ржа малки части.
ност от задавяне.
Арт. №685-003

619-151-037-5

C

ИГРАЙ И УЧИ С

ИГРАЙ И УЧИ С

БОН

СТИ

32 стр. I 5,99 лв. I Kат. ¹ 1815
ав
с
аден
Създ ичество
удн
сътр

NA S A

УС

К ЕР

И!

32 стр. I 5,99 лв. I Kат. ¹ 1914
ИГРАЙ И УЧИ С

ИГРАЙ И УЧИ С

ИГРАЙ И УЧИ С

Включи се в големия ТУРНИР НА ПЕРНАТИТЕ и докажи колко
си умен! Състезанието изправя един срещу друг Ред,
Матилда и останалите от тайфата, за да определи коя е
най-бързата птица в ятото.

АЗБУКА ЗА
АСТРОНАВТИ

Тази книга съдържа забавни задачи и предизвикателства,
които тренират наблюдателността, логиката и
математическите умения на любознателните малчугани.

Angry Birds Playground Tournament of Feathers
© 2009-2014 Rovio Entertainment Ltd.
Rovio, Angry Birds, Bad Piggies, Mighty Eagle and all related properties, titles, logos and characters
are trademarks of Rovio Entertainment Ltd. All Rights Reserved.
Нито една част от тази книга не може да бъде размножавана или предавана по какъвто и да е
начин без писмено разрешение от притежателите на авторските права.

УЧЕНЕТО НА ЧУЖД ЕЗИК НИКОГА НЕ Е БИЛО
ТОЛКОВА ЗАБАВНО!
ЛЮБИМЦИТЕ РЕД И ЧЪК КАНЯТ МАЛЧУГАНИТЕ НА ЦВЕТНО
ПЪТЕШЕСТВИЕ, КОЕТО ЩЕ ГИ ЗАПОЗНАЕ С ОСНОВНИ
АНГЛИЙСКИ ДУМИ И ИЗРАЗИ И ЩЕ ТРЕНИРА УМЕНИЯТА ИМ
С ВЕСЕЛИ ЗАДАЧИ.
С ТЯХНА ПОМОЩ ДЕЦАТА ЩЕ СЕ НАУЧАТ ДА ПОЗДРАВЯВАТ,
ДА НАЗОВАВАТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО,
ЦВЕТОВЕТЕ, ЧИСЛАТА, ЖИВОТНИТЕ,
ПРЕДМЕТИТЕ У ДОМА И В КЛАСНАТА СТАЯ.

Издание на български език: Софтпрес, 2014
ул. „Данаил Дечев” 6, София 1407
тел. 02 958 25 67

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ

TM

Учебното помагало „Суперяки задачи“ е част от специализираната серия образователни книги, подготвени от създателите на Angry Birds в съответствие с високите стандарти на финландската образователна система. Следвайки мотото:
„Когато обучението е забавно, можеш да завладееш света“, съдържанието на поредицата „Играй и учи с Аngry Birds“ е
съобразено с основните елементи, които правят обучението забавно: да обичаш това, което правиш; да не се страхуваш
да се провалиш; да те ценят за това, което си, и да се обучаваш в сигурна и защитена среда.

Angry Birds Playground Fun English with Red and Chuck
© 2009-2014 Rovio Entertainment Ltd.
Rovio, Angry Birds, Bad Piggies, Mighty Eagle and all related properties, titles, logos and characters
are trademarks of Rovio Entertainment Ltd. All Rights Reserved.
Нито една част от тази книга не може да бъде размножавана или предавана по какъвто и да е
начин без писмено разрешение от притежателите на авторските права.
Издание на български език: Софтпрес, 2014
ул. „Данаил Дечев” 6, София 1407
тел. 02 958 25 67

Цена: 5,99 лв.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ
Учебното помагало „Забавен английски“ е част от специализираната серия образователни книги, подготвени от създателите на Angry Birds в съответствие с високите стандарти на финландската образователна система. Следвайки мотото:
„Когато обучението е забавно, можеш да завладееш света“, съдържанието на поредицата „Играй и учи с Аngry Birds“ е
съобразено с основните елементи, които правят обучението забавно: да обичаш това, което правиш; да не се страхуваш
да се провалиш; да те ценят за това, което си, и да се обучаваш в сигурна и защитена среда.

32 стр. I 5,99 лв. I Kат. ¹ 1907
TM

Цена: 5,99 лв.

76 стр. I 7,99 лв. I Kат. ¹ 1556

64 стр. I 5,99 лв. I Kат. ¹ 0948

32 стр. I 7,99 лв. I Kат. ¹ 1242

TM

ГОТОВИ ЗА
ПРИКЛЮЧЕНИЯ!?!
ЗАТЕГНЕТЕ КОЛАНИТЕ!

В тази книжка със стикери и много
занимателни игри ще намерите всички
любими разгневени птици!

С разгневените птици и прасетата
ще изживеете незабравими приключения!

Създайте свои собствени сцени
и се изстреляйте шеметно
към нови нива!

24 СТРАНИЦИ
ЗАНИМАТЕЛНИ ЗАДАЧИ И ИГРИ!

Angry Birds Classic Activity Book
© 2009-2012 Rovio Entertainment Ltd. All rights reserved.
Правата върху превода са договорени с посредничеството
на Elina Ahlback Literary Agency
Илюстратор: Кристиан Хойтула
Издание на български език: Софтпрес, 2012
www.soft-press.com
ISBN 978-619-151-036-8
бул. „Джеймс Баучер“ 103
София 1407
тел. 02 958 25 67

Angry Birds Classic Sticker Book
© 2009-2012 Rovio Entertainment Ltd. All rights reserved.
Правата върху превода са договорени с посредничеството
Неподходящо за деца до 3 г.
на Elina Ahlback Literary Agency
Съдържа малки части.
Има опасност от задавяне.
Издание на български език: Софтпрес, 2012
Арт. №685-003
www.soft-press.com
ISBN 978-619-151-038-2
бул. „Джеймс Баучер“ 103
София 1407
тел. 02 958 25 67

Цена: 5,99 лв.

Цена: 5,99 лв.

20 стр. I 5,99 лв. I Kат. ¹ 0375
П – предстоящо заглавие

!

– ново заглавие

ЗАБАВНИ
ИГРИ

40 стр. I 5,99 лв. I Kат. ¹ 0382
Б – бестселър

– CD / DVD

НО

ООПАС

ВЗРИВ

НА
ЗАБАИВГА
КН

24 стр. I 5,99 лв. I Kат. ¹ 0368
www.soft-press.com
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КНИГИ ЗА ДЕЦА
ЗАБАВНИТЕ ЖИВОТНИ
Залепи и оцвети

ОЦВЕТИ ЖИВОТНИТЕ

Забавните книжки с форма на животни запознават децата с
различните създания по света. Всяка книжка съдържа стикери,
страници за оцветяване и любопитни факти за животните.

Забавни рисувателни книжки, с чиято помощ малчуганите опознават
животните. С големите си илюстрации са подходящи и за най-малките.
ОЦВЕТИ
ЖИВОТНИТЕ
ОТ

ЖИВОТНИТЕ
ОТ

ГОРАТА

16 стр. I 2,99 лв. I Kат. ¹ 0184

ЗООПАРКА

Kат. ¹ 2782
16 стр. I 2,99 лв. I Kат. ¹ 0122

Kат. ¹ 2751

ОЦВЕТИ

ОЦВЕТИ

ОЦВЕТИ

ЖИВОТНИТЕ
ОТ

ЖИВОТНИТЕ
ОТ

ЖИВОТНИТЕ
ОТ

МОРЕТО

САВАНАТА

ОЦВЕТИ

ОЦВЕТИ
ЖИВОТНИТЕ
ОТ

ДРЕВНИТЕ

ФЕРМАТА

ДИНОЗАВРИ

16 стр. I 2,99 лв. I Kат. ¹ 0207

ДЖУНГЛАТА

ОЦВЕТИ
Блокче за оцветяване

Блокче за оцветяване

48 стр. I Kат. ¹ 9167

48 стр. I Kат. ¹ 9877

Jungle Stick 'n' Colour-HIPPO

Jungle Stick 'n' Colour-FROG

Jungle Stick 'n' Colour-HIPPO

48 стр. I Kат. ¹ 9891

Блокче за оцветяване

Блокче за оцветяване

Jungle Stick 'n' Colour-FROG

Блокче за оцветяване

48 стр. I Kат. ¹ 6418

48 стр. I Kат. ¹ 9884

16 стр. I Kат. ¹ 9907

48 стр. I Kат. ¹ 9433
1,99 лв. I 16 стр. I Kат. ¹ 8672

ГАТАНКИТЕ

Jungle Stick 'n' Colour-PIG

Jungle Stick 'n' Colour-PIG

ЦИФРИТЕ

С Елка в зоопарка

16 стр. I Kат. ¹ 9419

18

www.soft-press.com

П – предстоящо заглавие

!

– ново заглавие

1,99 лв. I 16 стр. I Kат. ¹ 7002

Б – бестселър

– CD / DVD

КНИГИ ЗА ДЕЦА

Е БЪ Д

ЕНИ

ПИКСЕЛНИ КАРТИНКИ

И ДРУГИ ПРАИСТОРИЧЕСКИ ЖИВОТНИ

ОЦВЕТИ, ДОВЪРШИ, С ПИКСЕЛИ!

П РЕ ПОР ЪЧ А НО ОТ
катедрата по педагогика на началното образование към
Руския държавен педагогически университет “А. И. Херцен”

ОЦВЕТИ, ДОВЪРШИ, С ПИКСЕЛИ!

УПРАЖНИТЕЛНИ ТЕТРАДКИ

Б

С тези обучителни тетрадки любознателните малчугани ще направят
първи стъпки в изписването на цифрите и българските букви. Децата
се учат да възпроизвеждат по модел, развиват фината си моторика и
краснопис.

Книги за умници: свържи числата от 1 до 50 и от 1 до
100 и открий скритите картинки! Не забравяй да ги
оцветиш! Ще се научиш да броиш до 100 бързо и лесно!

УПРАЖНИТЕЛНА ТЕТРАДКА

УПРАЖНИТЕЛНА ТЕТРАДКА

ЦИФРИ

6
1

2

3

4

7

5

8
9
10

11

12

15 29 30

13 14
16

31
32

28

17

36

83
82
81

43
44
45

49
50

3,99 лв. I Kат. ¹ 9822

1

2

3
4
5

13 12 11 10 9

7

84

85

14

15
на вашия любознателен
малчуган да научи цифрите

86

Тази учебна тетрадка е ценно помагало, разработено специално

.........................................................

.........................................................

за деца в предучилищна възраст. Тя ще даде възможност
.........................................................

.........................................................

на вашия любознателен малчуган да научи буквите

.........................................................

16

и да17усвои тяхното изписване.
19

© Софтпрес, 2015
© 2015 Станимира Вълева ?????? , съставител
ул. „Данаил Дечев” 6
София 1407
тел. (02) 958 25 67

Цена: 2,50 лв.

Цена: 2,50 лв.

3,99 лв. I Kат. ¹ 9839
24 стр. I 2,99 лв. I Kат. ¹ 2126

ПЪРВАТА ТЕТРАДКА НА МЕЧО

32 стр. I 2,99 лв. I Kат. ¹ 2119

Б

ИГРАЙ И УЧИ!

Първи тетрадки, първи познания! Рисувай, залепвай стикери и оцветявай с
Мечо! Забавна обучителна колекция от книжки за най-малките, която развива
всички умения, необходими за детската градина.

20 стр. I 3,99 лв. I Kат. ¹ 0047

.........................................................

от родната азбука и да усвои тяхното изписване.
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48
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54 © 2015 Станимира Вълева ?????? , съставител
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ул. „Данаил Дечев” 6
58 57
София 1407
тел. (02) 958 25 67

41
42

46
4748

100

8
тази учебна тетрадка е ценно
помагало, което ще помогне

34
35

38 37
39
40

БУКВИ

6
Разработена специално за деца
в предучилищна възраст,

33

27
18
26
19
25
20 23 24
2122

99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87

Уникална система, с помощта на
която детето започва да рисува,
пише и изрязва с лекота и с удоволствие. Работейки едновременно с дясна и лява ръка, малчуганът
активизира невронните връзки на
лявото и дясното полукълбо. Само
с едно занятие на ден той ще
подобри речта и паметта си, ще
се научи да координира действията
на ръцете си и да пише с красив
почерк. Препоръчва се от катедрата по педагогика на началното
образование към Руския държавен
педагогически университет
“А. И. Херцен”.

64 стр. I 6,99 лв. I Kат. ¹ 3536

48 стр. I 6,99 лв. I Kат. ¹ 3529

СВЪРЖИ ЧИСЛАТА

Светлана Котова

Голямо разнообразие от упражнения, пъзели, забавни задачи
за оцветяване, свързване, запознаване с букви и числа.

20 стр. I 3,99 лв. I Kат. ¹ 0061

3-4

64 стр. I Kат. ¹ 9846

години

4-5

Èãðàé è ó÷è

години

на ден

12

54 - 65

години
години

Èãðàé è ó÷è
и
и и реш
Откъсн
лист
по един

и
и и реш
Откъсн
лист
по един

на ден

Èãðàé è ó÷è

12

и
и и реш
Откъсн
лист
по един
на ден

12

2+2=
3+5=
+5=

ЕРИ
С Т И К+

64 стр. I Kат. ¹ 9853

48 стр. I 6,99 лв. I Kат. ¹ 3512

!

А

ПИКСЕЛНИ КАРТИНКИ

Ч

У

Рисуването в квадратчета от десетилетия е отлично занимание за развиване на фината моторика. А любимата на всички игра Minecraft превърна картинките от пиксели в магичен свят за забавления и творчество.
Страховити динозаври, домашни любимци и чудати животни оживяват
квадратче по квадратче, докато децата следват цветните модели или
измислят свои собствени създания.

УПРАЖНЕНИЯ ЗА
СУПЕРРАЗВИТИЕ НА МОЗЪКА
Тренираме дясна и лява ръка

К

!

Щ

ПИКСЕЛНИ КАРТИНКИ
Оцвети, довърши, с пиксели!

Цена: 3,99 лв.

АДИ
НАГР

64 стр. I Kат. ¹ 9860

20 стр. I 3,99 лв. I Kат. ¹ 0078

П

– предстоящо заглавие

!

– ново заглавие

Б – бестселър

– CD / DVD

www.soft-press.com
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КНИГИ ЗА ДЕЦА
ПРИКАЗКИ СЪС СТИКЕРИ
ПРИКАЗКА със СТИКЕРИ

ПРИКАЗКА със СТИКЕРИ
ПР

4,95 лв. I Kат. ¹ 9778

4,95 лв. I Kат. ¹ 9785

ПРИКАЗКА със СТИКЕРИ
ПР

Любима колекция от осем класически приказки,
адаптирани за деца, които правят своите
първи стъпки в четенето. Детето активно
участва в процеса на четене, като се учи
да следи текста и да замества липсващите
думички със стикери.
Всяка книга съдържа 16 илюстрирани
страници за четене + 4 стикерни страници!

4,95 лв. I Kат. ¹ 9761

75

ПРИКАЗКА със СТИКЕРИ

4,95 лв. I Kат. ¹ 9792

ПРИКАЗКА със СТИКЕРИ

80

4,95 лв. I Kат. ¹ 0252

4,95 лв. I Kат. ¹ 0245

Kат. ¹ 2430

ПРИКАЗКИ СЪС
СТИКЕРИ ЗА
ОЦВЕТЯВАНЕ

4,95 лв. I 16 стр.

4,95 лв. I Kат. ¹ 1778

Любима приказка за четене, страници за оцветяване и над
60 стикера за довършване на историята и за игра ви очакват на
страниците на „Котаракът с чизми“! Създадено от специалисти,
изданието е замислено така, че да забавлява детето и в същото
време да подпомага развитието на фината моторика, четенето
и слушането с разбиране.

Kат. ¹ 2522

На страниците на тази занимателна книжка малкият читател
ще се запознае с много от дивите обитатели на горите, ще намери
чудни картинки за оцветяване и над 60 стикера за довършване
на историята и за игра! Създадено от специалисти, изданието
е замислено така, че да забавлява детето и в същото време да
подпомага развитието на фината моторика,
четенето и слушането с разбиране.

www.soft-press.com

НОВО

Неподходящо за деца до 3 г.
Съдържа малки части.
Има опасност от задавяне.

Цена: 4,95 лв.

www.soft-press.com

www.soft-press.com

Неподходящо за деца до 3 г.
Съдържа малки части.
Има опасност от задавяне.

Цена: 4,95 лв.

Неподходящо за деца до 3 г.
Съдържа малки части.
Има опасност от задавяне.

www.soft-press.com

Цена: 4,95 лв.

Неподходящо за деца до 3 г.
Съдържа малки части.
Има опасност от задавяне.

Kат. ¹ 2478

Kат. ¹ 2485

Kат. ¹ 2447

ПРИКАЗКИ 3 В 1

СМЕШНИ ГРЕШКИ, ГРЕШНИ СМЕШКИ
Ралф Бучков

СКОРО

4,95 лв. I Kат. ¹ 1785
Kат. ¹ 2515

www.soft-press.com

Цена: 4,95 лв.

Неподходящо за деца до 3 г.
Съдържа малки части.
Има опасност от задавяне.

Снежанка

На страниците на тази занимателна книжка малкият читател
ще се запознае с домашните животни от фермата, ще намери
чудни картинки за оцветяване и над 60 стикера за довършване
на историята и за игра! Създадено от специалисти, изданието
е замислено така, че да забавлява детето и в същото време да
подпомага развитието на фината моторика,
четенето и слушането с разбиране.

Любима приказка за четене, страници за оцветяване и 60 стикера
за довършване на историята и за игра ви очакват на страниците
на „Питър Пан“! Създадено от специалисти, изданието е замислено
така, че да забавлява детето и в същото време да подпомага
развитието на фината моторика, четенето
и слушането с разбиране.

Цена: 4,95 лв.

ПРИКАЗКА със СТИКЕРИ

Спящата
красавица

Kат. ¹ 2508

На страниците на тази занимателна книжка малкият читател
ще се запознае с множество екзотични животни, ще намери
чудни картинки за оцветяване и над 60 стикера за довършване
на историята и за игра! Създадено от специалисти, изданието
е замислено така, че да забавлява детето и в същото време да
подпомага развитието на фината моторика,
четенето и слушането с разбиране.

Активните книжки от
тази поредица предлагат
куп забавления! Довърши
приказките, като залепваш
стикери на празните
места в текста, оцвети
илюстрациите и реши
загадките!

ПРИКАЗКА със СТИКЕРИ

ПРИКАЗКА със СТИКЕРИ

Всичко в тези пъстри
книги е объркано! Всяка
страница е любопитна картинна загадка,
изпълнена със смешни
грешки и грешни смешки
– снежен човек във
фурната, електрически
крушки вместо цветя
в градината, овце с
пуловери и куп други
щуротии. Деца, помогнете на Лиза да намери
всички смешни грешки
и тренирайте наблюдателността си.

• ПРИКАЗКА
• КНИЖКА за ОЦВЕТЯВАНЕ
• ИГРА

МАГНИТНИ БУКВИ
И ЦИФРИ

16 стр. I Kат. ¹ 8580

Цена
1,99 лв.

Очарователна чантичка с магнитни букви и цифри! Подреждайки върху метална повърхност забавните магнитни
карти, детето неусетно научава буквите, числата и изписва
първите си думи.
5,99 лв. I Kат. ¹ 9921

16 стр. I Kат. ¹ 8573
20

www.soft-press.com

П

!

Б

ТВОРЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА
БЪЛГАРСКИ НОСИИ
Научи и оцвети
Тази рисувателна книга предлага
път към пъстрото минало на древния ни народ, запознава с характерните за всяка фолклорна област
багри и съчетания и разкрива какви
одежди са носели предците ни.
Цветните образци и стикерните
шевици за оцветяване са иновативен начин децата и изкушените от
рисуването да открият магията на
българските фолклорни традиции.

НОВО

НАРЪЧНИК НА
МЛАДИЯ ХУДОЖНИК

5,99 лв. I Kат. ¹ 3475
24 стр. + 2 стикерни листа

ТВОРЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА: КНИГА + 10 ЦВЕТНИ ПЛАСТИЛИНА

Аугусто Веки

Искаш ли да станеш страхотен
художник и илюстратор? В тази
ценна книга ще разбереш стъпка
по стъпка как да рисуваш различни
приказни персонажи, манга герои и
забележителни фонове за твоите
истории в картинки!
9,99 лв. I 128 стр. I Kат. ¹ 2874

С лесни за следване инструкции и комплект от 10
цветни пластилина тези
книжки са всичко, което ви
трябва, за да организирате
истинска творческа работилница за вашето дете.
Играта с пластилин ще развие неговото въображение
и сръчност, ще го научи на
внимание и търпение и ще
ви подари безценни мигове
в приятна игра. А накрая
в дома ви ще заживеят 10
симпатични обитатели на
зоопарка и още толкова чудати праисторически създания.
Приятно моделиране!

6,99 лв. I 16 стр. I Kат. ¹ 0887

6,99 лв. I 16 стр. I Kат. ¹ 1334

ОБИЧАМ ДА РИСУВАМ
Разгърни таланта си на истински художник! Открий магията на черното и бялото! Само след няколко упражнения ще овладееш
майсторството на тонирането с молив и ще започнеш да рисуваш впечатляващи шедьоври.

с молив

Иновативен самоучител за тониране с молив

те илюстрации.
примери за
д помага на
и да разгърнат

Поредицата „Обичам да рисувам“ преоткрива магията на черно-белите илюстрации.
Всяка книжка съдържа инструкции стъпка по стъпка с нагледни примери за
различните техники при боравенето с молив. Иновативният подход помага на
начинаещи и напреднали да навлязат бързо в света на рисуването и да разгърнат
пълния си потенциал.

изненадващо
е упражнения
в магическа
отни,

С всяка следваща илюстрация изкушените от рисуването напредват изненадващо
бързо, при това – като се забавляват. Полезните съвети и практичните упражнения
могат да превърнат всеки в магьосник на рисуването, а моливът – в магическа
пръчка, с чиято помощ да създава уникални портрети, животни,
пейзажи и натюрморти.

Книга 2

Книга 1

Иновативен самоучител
за тониране с молив

Книга 2

Иновативен самоучител
за тониране с молив

www.soft-press.com

www.soft-press.com

Иновативен самоучител
за тониране с молив

Иновативен самоучител
Цена: 15,99 лв.
за тониране
с молив

4,95 лв. I 32 стр. I Kат. ¹ 2348

П

!

Книга 4

Х ИТ

КНИГИ ОТ ПОРЕДИЦАТА:

Книга 1

Книга 3

4,95 лв. I 32 стр. I Kат. ¹ 2331

Б

Иновативен самоучител
за тониране с молив

4,95 лв. I 32 стр. I Kат. ¹ 3178

Иновативен самоучител
за тониране с молив

4,95 лв. I 32 стр. I Kат. ¹ 3161
www.soft-press.com
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КНИГИ ЗА ДЕЦА - ЕЗИКОВИ
АЗ УЧА АНГЛИЙСКИ
Книжка – таблет

АНГЛИЙСКИ ЗА
НАЙ-МАЛКИТЕ

БЕЗПЛАТНО
Съвременните деца са запленени
АУДИО
от електронни устройства като таблети и смартфони и все по-трудно посягат към книжките. Иновативната поредица
iBright Books съчетава любимия интерфейс на
таблет с предимствата на класическата книга. Под формата на игра и с много илюстрации
децата усвояват:

36

песнички
ОНЛАЙН

• Всяка красиво илюстрирана страница
съдържа песен и забавни обучителни
дейности;

• 5 00 думи и изрази – чрез постепенно подаване на информацията: звук, дума, словосъчетание, изречение, текст;

• 300 най-важни думички, групирани по
теми;

• П равилно произношение – чрез аудиофайлове,
които се свалят безплатно онлайн;

• C D с песнички, завършващи всяка тема, помага
на детето да надгради своите знания;

• О сновна граматика – чрез забавни упражнения.
Уроците завършват с любими на децата занимания като Довърши рисунката, Свържи точките,
Открий скритите предмети и животни, Подреди
разбърканите букви, Време е за стихче.
32 стр. I 6,99 лв. I Kат. ¹ 1594

• А удио за всяка дума в книжката помага на детето да овладее правилно произношението.
80 стр. I 9,99 лв. I Kат. ¹ 0351

ПЪРВИТЕ 1000 ДУМИ

безплатно

CD

Издадени в над 30 страни, превърналите се в класика
картинни речници на Usborne продължават да обучават
и забавляват младото поколение още от първото си
издание преди 20 години.

Б

онлайн!

СКОРО

7,99 лв. I Kат. ¹ 4698

7,99 лв. I Kат. ¹ 4728

7,99 лв. I Kат. ¹ 4704

7,99 лв. I Kат. ¹ 4711

ПЪРВИТЕ 100 ДУМИ

Отлично средство за подготовка на деца, които тепърва
започват да учат чужд език.
Под всяка голяма илюстрация
има картинки на ключови
думи на изучавания език,
които са преведени. Големите
илюстрации предоставят
много възможности за
откриване на обекти, за тяхното оцветяване и за повтарянето на думите. В края на
Първите 100 думи
книжката е поместен
речник
на ИТАЛИАНСКИ
с произношения. Безплатно
в интернет можете да прослушате произношението на
всяка дума от носители
на езика.
la palla
[ля ПАЛля]
топка

il maiale
[иль маЯЛе]
прасе

gli stivali
[ли стиВАЛли]
ботуши

i piedi
[и пиЕди]
стъпала

la mucca
[ля МУКка]
крава

Книжка за оцветяване или как детето ви да научи 100-те най-важни думи на италиански език,
докато се забавлява!

Тази книга е отлично средство за подготовка на
деца, които започват да изучават чужд език. Под
всяка голяма илюстрация има картинки на ключови
думи на италиански и техния превод на български
език. Големите илюстрации предоставят много
възможности за откриване на обектите, за тяхното
оцветяване и за повтаряне на думите. В края на
книжката е поместен речник с произношения.
Не пропускайте и логичното продължение на
„Първите 100 думи“ –
„Първите 1000 думи на италиански“.

www.soft-press.com

Цена: 2,99 лв.

il pesce
[иль ПЕШше]
риба

l’orologio
[люроЛОджо]
часовник

hat
>K¨W@[õåò]
øàïêà

ice cream
> DLV NULP@['àéñ'êðè:ì]
ñëàäîëåä

flower
> IODXǟ@['ôëàóú]

la banana
[ля баНАна]
банан

ball
>EǚO@[áî:ë]
òîïêà

book
>EXN@[áóê]
êíèãà

Първите
100 думи на
АНГЛИЙСКИ

der Hut
[дер ХУут]
шапка

cat
>N¨W@ [êåò]
êîòêà

train

www.soft-press.com

die Blume
[ди БЛЮме]
цвете

âëàê

> ¨SO@['åïúë]

ÿáúëêà

ïðàñå

мороженое
[марòженайе]
сладолед

цветок
[цвйетòк]
цвете

шапка
[шàпка] das Buch
[дас БУух]
шапка
книга

мяч
[мяч]
топка

Първите 100 думи
Първите
на РУСКИ
100 думи
на
НЕМСКИ

стопы
[стапъ̀й]
ходила

il cappello
il libro
el gorro
[иль каПЕльо] [ел ГОррро][иль ЛИБро]
шапка
шапка
книга

il treno
[иль ТРЕно]
влак

il fiore
la flor
[иль фЬОРре][ла флор]

Цена: 2,99 лв.

цвете

la mela
[ля МЕля]
ябълка

la bambola
[ля БАМболя]
кукла

la barca
[ля БАРка]
лодка

il letto
[иль ЛЕТто]
легло

цвете

el gorro
[ел ГОррро]
шапка

il gatto
[иль ГАтто]
котка

Книжка за оцветяване или как детето ви да
научи 100-те най-важни думи на испански език,
il treno
докато се забавлява!

las botas
[лас БОтас]
ботуши

[иль ТРЕно]
влак

el gato
[ел ГАто]
котка

el tren
[ел трен]
влак

Тази книга е отлично средство за подготовка на
деца, които започват да изучават чужд език. Под
всяка голяма илюстрация има картинки на ключови
думи на испански и техния превод на български
la manzana
език. Големите илюстрации предоставят много
[ла манθАна]
възможности за откриване на обектите, за тяхното la mela
ябълка
оцветяване и за повтаряне на думите. В края на [ля МЕля]
книжката е поместен речник с произношения. ябълка

Книжка за оцветяване

el cerdo
il maiale
[иль маЯЛе] [ел θЕРдо]
прасе
прасе

Не пропускайте и логичното продължение на
„Първите 100 думи“ –
„Първите 1000 думи на испански“.

la muñeca
[ла муНЙЕка]
кукла

www.soft-press.com

los pies
[лос пйес]
стъпала

la vaca
[ла БАка]
крава

Цена: 2,99 лв.

el pez
[ел пеθ]
риба

el barco
[БАрко]
лодка

el reloj
[ел реЛОХ]
чaсовник

el plátano
[ел ПЛАтано]
банан

поезд
[пòйезд]
влак

www.soft-press.com

рыба
[ръ̀йба]
риба

la palla el pato
el balón
[ел ПАто]
[ел баЛОН] [ля ПАЛля] патица
топка
топка

ИТАЛИАНСКИ

der Zug
[дер ЦУук]

la cama
[ла КАма]
легло

el helado
[ел еЛАдо]
сладолед

la glace
[ла глас]
сладолед

la flor
[ла флор]
цвете

la fleur
[ла фльор]
цвете

el cerdo
[ел θЕРдо]
прасе

le cochon
[льо коШOН]
прасе

le chapeau
el libro
[льо шаПO]
[ел ЛИБро]
шапка книга

les pieds
[ле пиE]
ходила

la vache
[ла ваш]
крава

банан
[банàн]
банан

РУСКИ
Книжка за оцветяване

Тони Улф

поезд
[пòйезд]
влак

яблоко
[я̀блака]
ябълка

поросëнок
[парасьòнак]
прасенце

la balle
[ла бал]
топка

Малката книга за
всички деца, която
дава големи знания.
Тони Улф

le chapeau
[льо шаПO]
шапка

Книжка за оцветяване или как детето ви да
научи 100-те най-важни думи на френски език,
докато се забавлява!
el tren

[ел трен]
влак

le chat
[льо ша]
котарак

le train
[льо трен]
влак

Тази книга е отлично средство за подготовка на
деца, които започват да изучават чужд език. Под
всяка голяма илюстрация има картинки на ключови думи на френски и техния превод на български
la pomme
език. Големите илюстрации предоставят много
[ла пом]
възможности за откриване на обектите, за тяхното
ябълка
la manzana
оцветяване и за повтаряне на думите. В края на[ла манθАна]
ябълка
книжката е поместен речник с произношения.
Не пропускайте и логичното продължение
на „Първите 100 думи“ –
„Първите 1000 думи на френски“.
www.soft-press.com

Цена: 2,99 лв.

• 9 00 думи, илюстрирани великолепно от
Тони Улф;
• Произношение на всяка дума в речника на кирилица
и с международната фонетична азбука;
• Разяснения за особеностите на английските звукове;
• Лични и притежателни местоимения;
• 10 основни теми, представящи думите, от които всяко
дете се нуждае, за да създава първите си изречения на
английски език.

2,99лв. I Kат. ¹ 1426

le canard
el balón [льо каНAР]
[ел баЛОН] патица
топка

el gato
[ел ГАто]
котка

CD

кошка
[кòшка]
котка

кровать
[кравàть]
легло

Първите 100 думи
Първите
ФРЕНСКИ
100 на
думи
на
ИСПАНСКИ

le poisson
[льо поаСOН]
риба

цветок
[цвйетòк]
цвете

Първите
100 думи на

безплатно

онлайн!

мяч
[мяч]
топка

лодка
[лòдка]
лодка

часы
[часъ̀й]
часовник

Книжка за оцветяване

les bottes
[ле бот]
ботуши

мороженое
[марòженайе]
сладолед

книга
[кнùга]
книга

кукла
[к¸кла]
кукла

2,99 лв. I Kат. ¹ 9150

Първите 100 думи
Първите
ИСПАНСКИ
100надуми
на

il gelato el helado
[ел еЛАдо]
[иль джеЛАто]
сладолед сладолед

die Katze
[ди КАТце]
котка

кошка
[кòшка]
котка

Êíèæêà çà îöâåòÿâàíå

корова
[карòва]
крава

il gatto
[иль ГАтто]
котка

шапка
[шàпка]
шапка

влак
Тази книга е отлично средство за подготовка на
деца, които започват да изучават чужд език. Под
всяка голяма илюстрация има картинки на ключови
думи на руски и техния превод на български език.
яблоко
Големите илюстрации предоставят много възмож[я̀блака]
ности за откриване на обектите, за тяхното оцветяябълка
der Apfel
ване и за повтаряне на думите. В края на книжката[дер
е АПфел]
ябълка
поместен речник с произношения.

сапоги
[сапагù]
ботуши

2,99 лв. I Kат. ¹ 9037

утёнок
der Ball [утьòнак]
[дер баль]
пате
топка

Книжка за оцветяване или как детето ви да
научи 100-те най-важни думи на руски език,
докато се забавлява!

поросëнок
das Schwein [парасьòнак]
[дас швайн] прасенце
прасе

apple

pig
>SLJ@[ïèã]

2,99 лв. I Kат. ¹ 1419

22

das Eis
[дас айс]
сладолед

>WUHLQ@[òðåéí]

Êíèæêà çà îöâåòÿâàíå

öâåòå

l’anatra
[ЛЯнатра]
патица

il gelato
[иль джеЛАто]
сладолед

il fiore
[иль фЬОРре]
цвете

АНГЛИЙСКИ ЗА ДЕЦА
Картинен речник

Б

Книжки за оцветяване

il cappello
[иль каПЕльо]
шапка

7,99 лв. I Kат. ¹ 4445

la glace
[ла глас]
сладолед

la fleur
[ла фльор]
цвете

le cochon
[льо коШOН]
прасе

le livre
[льо ливр]
книга

Най-важните думички в английския език

la balle
[ла бал]
топка

Първите
100 думи на
ФРЕНСКИ
Книжка за оцветяване

le chat
[льо ша]
котарак

le train
[льо трен]
влак

la pomme
[ла пом]
ябълка

la poupée
[ла пуПE]
кукла

le bateau
[льо баТO]
лодка

la pendule
[ла панДЮЛ]
часовник

la banane
[ла баНAН]
банан

2,99 лв. I Kат. ¹ 1402

П

le lit
[льо ли]
легло

2,99 лв. I Kат. ¹ 1396

128 стр. I 9,99 лв. I Kат. ¹ 7101

!

Б

КНИГИ ЗА ДЕЦА
ДА НАУЧИМ ПОВЕЧЕ АНГЛИЙСКИ

СТИКЕРНА ИСТОРИЯ

П

Започни твоето стикерно пътешествие в миналото сега! Всяка
страница крие щури факти и забавления, а купищата стикери ще
ти помогнат да съживиш страховитите динозаври и мистичния
Древен Египет.
безплатно

CD
онлайн!

Автор: Румяна Благоева
Илюстратор: Владимир Благоев

Автор: Румяна Благоева
Илюстратор: Владимир Благоев

16 стр. I 4,99 лв. I Kат. ¹ 1297

16 стр. I 4,99 лв. I Kат. ¹ 1273

Упражнения за развиване на езиковите умения:
• забавни комикси, стихове и разкази за четене;
• остроумни задачки и лексикални упражнения за писане;
• онлайн CD с аудиозаписи за слушане.
Интерактивни игри за изрязване и сглобяване:
• 3D картички за Великден и Коледа;
• хелоуински куклен театър от хартия;
• необикновени кръстословици със загадки.

ДЕТСКИ АТЛАС НА СВЕТА

32 стр. + 3 стикерни листа

Б

Владимир Благоев

ДЕТСКИ АТЛАС НА БЪЛГАРИЯ

Б

Гергана Донева

Децата имат милиони
въпроси. Този атлас ще ви
помогне да отговорите
на няколко хиляди от тях.
Групирани в девет основни
теми, прекрасно илюстрираните карти ви дават
възможност да покажете
на своето дете от какво се
прави хлябът, как изглежда
муфлонът и с какви
обувки са ходили нашите
прадеди. Забавните факти
към всяка от картите
ще ви подскажат още 43
отговора, някои от които
ще изненадат дори самите
вас. Готови ли сте за
обиколка на България?

Този забавен атлас запознава малките читатели с
животните, природните
забележителности и културните особености на всички
континенти. Веселите
илюстрации стимулират
интереса на децата да се
научат да боравят с
географска карта. В атласа
са показани:
 400 невероятни животни, птици и риби
 100 интересни забележителности
 80 любопитни факта за
света
16 стр. I 4,99 лв. I Kат. ¹ 0238

20 стр. I 4,99 лв. I Kат. ¹ 0849

АЗБУЧНИ ГАТАНКИ
Национална награда
БИСЕРЧЕ ВЪЛШЕБНО
2015
за най-добра
детска книга
в категория
ОТКРИВАТЕЛИ

Б

Азбучните гатанки на Любомир Николов
и веселите илюстрации на Стелияна
Донева са чудесен начин да запознаете
детето си с буквите от българската
азбука. Примери за изписване на главни
и малки букви в тесни и широки редове
ще помогнат на малките любознайковци
да развият своята фина моторика.
Различни забавни задачки ще направят
ученето приятно, а звучните рими на
стихчетата ще карат малчуганите да
повтарят гатанките с удоволствие.
64 стр. I 4,99 лв. I Kат. ¹ 1709

П
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СТИКЕРНА ЕНЦИКЛОПЕДИЯ
Поредицата СТИКЕРНА ЕНЦИКЛОПЕДИЯ „ИЗСЛЕДОВАТЕЛ” е предназначена за всички любознателни деца от 5 до 12 години. Книгите са интересно съчетание от класическа енциклопедия и модерна занимателна книга със стикери и загадки.
Малчуганите неусетно се запознават със света на природата и четенето се превръща в безкрайно забавление.
Големи
и малки летци

Цветовете
на природата

Как общуват
животните

Годишните
времена

56 стр. I 9,99 лв. I Kат. ¹ 3383

56 стр. I 9,99 лв. I Kат. ¹ 3345

56 стр. I 9,99 лв. I Kат. ¹ 3352

56 стр. I 9,99 лв. I Kат. ¹ 3369

Б
Какво би станало, ако
динозаврите не бяха
изчезнали преди
65 000 000 години?
Как ли щяхме да живеем с най-големите същества, населявали Земята?
Невероятното пътешествие по вода, въздух и земя ще
ви разкрие отговора.
Възхитително четиво за всеки начинаещ
палеонтолог.

Б
ГОЛЯМА ДЕТСКА
Анджела Уилкс

Âñåëåíàòà y Ñâåòúò îêîëî íàñ y Ïðàèñòîðè÷åñêè ñâÿò
Æèâîòèíñêè ñâÿò y ×îâåøêîòî òÿëî y Ìåñòà è õîðà
Òðàíñïîðò y Êàê ñà óñòðîåíè íåùàòà

Б

Достъпен език, увлекателни текстове, визуален подход – тази
книга въвежда уверено
младия ум в света на
познанието. Разгледани
теми: Вселената;
Светът около нас;
Праисторически
свят; Животински
свят; Човешкото тяло; Места и хора;
Транспорт; Как работят уредите.

Áîçàéíèöè y Âëå÷óãè y Ïòèöè
Íàñåêîìè y Çåìíîâîäíè y Ìîðñêè îáèòàòåëè

Настоящата енциклопедия е идеалният
източник на знания
за децата, които
се учат да търсят
информация самостоятелно. Кратки познавателни текстове
с над 1500 вълнуващи
цветни снимки и
илюстрации са подредени тематично по
животински групи.

Удивителни живи илюстрации и снимки на реалистични модели ви пренасят в далечното минало, докосват ви до дивата природа и ви запознават с
последните открития. Специално подбрани уебсайтове ви отвеждат по-нататък в интересуващата ви тема по забавен и информативен начин.
ÅÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß

ÅÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß

Äèíîçàâðè

Ìóìèè
& Ïèðàìèäè

ÅÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß

Ïòèöè
ÁÓÁÎ
ÁÓ
ÁÎ
ÎËÅ
Å×Ê
ÊÈ

ÅÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß

ÅÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß

ÅÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß

ÎÏÀÑÍÈÒÅ
ÆÈÂÎÒÍÈ

×ÎÂÅØÊÎÒÎ

ÐÈÖÀÐÈ
è ÇÀÌÚÖÈ

Клеър Лиуелин
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Миранда Смит

П

Филип Стийл

!
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КНИГИ ЗА ДЕЦА
ПРОГРАМИРАНЕ
ЗА НАЧИНАЕЩИ НА SCRATCH

П

МАТЕМАТИКАТА
Керстин Ландвер

Светът на математиката наистина е чуден и забавен! Звучи невероятно,
но е факт. И тази книга го доказва.

Необикновената енциклопедия e написана на лесен и разбираем език и
превръща сложните формули във вълнуващо пътешествие. Приключението
започва още от числата в древен Вавилон, преминава през бройните системи
и откритията на най-известните математици и достига до компютърните
технологии в наши дни. Иновативният подход и ясната структура при поднасяне
на съдържанието осигуряват на „Пътешествие в чудния свят на математиката“
престижната немска награда за детска научнопопулярна литература „Емис“.
Досега на книжния пазар не е имало издание, което представя света на
математиката толкова ясно и интересно, категорични са създателите
на „Емис“. Убедете се сами. В „Пътешествие в чудния свят на математиката“
ще откриете:
 обяснения на абстрактните учебни понятия с лесноразбираеми примери от
ежедневието;
 илюстрации, които визуализират мерните единици, аритметичните
формули и теореми;

на
Отличе а
с наград

EMYS

ПЪТЕШЕСТВИЕ

В

ЧУДНИЯ СВЯТ НА

МАТЕМАТИК АТА

 основни факти от историята на математиката от времето на инките
до наши дни;
 любопитни акценти върху математически куриози като
например защо ни харесват фигури, създадени
на принципа на златното сечение.
 идеи за експерименти, наблюдения и игри,
които насърчават самостоятелното обучение.

Б

Отличена с EMYS – немска награда
за детска научнопопулярна литература

ПЪТЕШЕСТВИЕ В ЧУДНИЯ СВЯТ НА МАТЕМАТИКАТА

Scratch е език за програмиране, създаден специално за нуждите на образователните институции и обучението на деца. Разработен е от MIT
(Масачузетски технологичен
институт) и се ползва безЕШЕСТВИЕ
платно. ScratchПЪТразвива
креИЯ СВЯТ НА и
ДН
ЧУ
В
ативността, логическото
ТА
ТЕМАТИКА
МАмислене
алгоритмично
и работата в екип – ключови умения
за XXI век. С тази забавна книга програмирането се учи неусетно. Докато създават своите първи игри, анимации и интерактивни истории, децата
овладяват всички основни понятия и умения и се подготвят
за бъдещето.

ПЪТЕШЕСТВИЕ В ЧУДНИЯ СВЯТ НА

www.soft-press.com

Цена: 25 лв.

Светът на математиката
наистина е чуден и е навсякъде около нас! В това ще
се убеди всяко хлапе, щом
разтвори страниците на
тази книга. Написана на
лесен и разбираем език, необикновената енциклопедия
ще ви предложи:
• обяснения на абстрактните учебни понятия
с лесноразбираеми примери от ежедневието;
• карета с любопитна и
важна информация.

144 стр. I 25 лв. I Kат. ¹ 1952 I Твърди корици

МАТЕМАТИКА ЗА ЛЕКА НОЩ

Книги с мисия: превръщат страховитата математика в забавление, а всеки малчуган – в суперумник!

Кога вашето дете е решавало
задачи просто за забавление?
Вчера? А може би никога? Всички ние знаем колко приятно се
заспива с приказки за лека нощ.
А какво ще стане, ако скрием
в приказките над 100 задачкизакачки, които показват, че математиката е забавна, полезна
и необходима за почти всичко в
нашето ежедневие?

7

5

3

7

Забавни задачки за малки умници

Весело пътешествие в света
на задачките

1

Задачки решавай, любопитни
факти научавай!

2
8

6

9

4

1

Х ИТ

5

Лора Овърдек

Лора Овърдек

Илюстрации Джим Пейлот

Илюстрации Джим Пейлот

Лора Овърдек

Илюстрации Джим Пейлот

96 стр. I 9,99 лв. I Kат. ¹ 2904

96 стр. I 9,99 лв. I Kат. ¹ 3284

Всяка книга има задачки с три
нива на трудност: за умничета, умници и големи умници!

96 стр. I 9,99 лв. I Kат. ¹ 3048
ЕНЦИКЛОПЕДИЯ
“ТЕХНИКА И ИЗОБРЕТЕНИЯ”

!

а децата
нтересни
т сами.

ионират
лните
да, и
нителни
ика и ги

е открият:

;

натите

тения;
сами.
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ТЕСТОВЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТНОСТ ЗА ДЕЦА
Логика, концентрация,
математическо и
пространствено мислене

Б

с проекти и експерименти

111 интересни експеримента за
любознателни изследователи от
4 до 14 години

Как работи компютърът? Откъде навигационната система
знае маршрута? Как
камерите на пътя измерват скоростта на
движение?
С детайлни илюстрации тази енциклопедия разкрива удивителни факти за функционирането на всички съвременни технологии, устройства и
машини, които ни заобикалят. Специални еволюграми
ни показват развитието на великите технически открития: от първата кола до състезателния суперавтомобил, от парните влакове до влаковете стрела.

Може ли човек да чува
със зъби? Как работи
пречиствателната
станция? Защо минеКерстин Ландвер
ралната вода замръзва за секунди? На тези
и много други въпроси
книгата не предлага
готови отговори, а
ЕКСПЕРИМЕНТИ с подръчни средства. Безопасните и специално
обяснени за изпълнение от деца опити ще поведат малките любопитковци на пътешествие в света на природните науки.

Пълноцветна, забавна и с интересен игрови ефект, тази книга отправя предизвикателства към малчуганите в различни
области, за да развие
техния умствен потенциал. За определяне уменията на децата тестовете използват множество похвати, сред които: числови решетки и пирамиди, оптически задачи, разгъване
на геометрични фигури, судоку, буквени и числови редици. Всички задачи са с обяснения и отговори.

160 стр. I 25 лв. I Kат. ¹ 3321

144 стр. I 25 лв. I Kат. ¹ 2867 I Твърди корици

80 стр. I 9,99 лв. I Kат. ¹ 3314

ДЕТСКА ЕНЦИКЛОПЕДИЯ

т?
и?

ГОЛЯМА КНИГА С
ЕКСПЕРИМЕНТИ ЗА ДЕЦА

ТЕХНИКА и
ИЗОБРЕТЕНИЯ
Гениални проекти
Интересни експерименти

П

!

1

ПЪЛНОЦВЕТНА, ЗАБАВНА И С ИНТЕРЕСЕН ИГРОВИ ЕФЕКТ, ТАЗИ
КНИГА ОТПРАВЯ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА КЪМ МАЛЧУГАНИТЕ В
РАЗЛИЧНИ ОБЛАСТИ, ЗА ДА РАЗВИЕ ТЕХНИЯ УМСТВЕН ПОТЕНЦИАЛ

Логика – проверява и тренира логическото мислене, правилната последователност от действия и мисли, свързани с конкретна жизнена
сфера, както и с правенето на заключения и изводи.
Концентрация – стимулира децата да фокусират вниманието си, за
да усвояват по-лесно знания, по-бързо да решават задачи и ефективно да осъществяват цели.
Математическо мислене – много повече от решаване на уравнения
или таблицата за умножение, математиката учи на правилно разчитане на информацията, нейното подреждане и сравнение.

Пространствено мислене – ключът към разбирането на геометричните задачи в училище, на изобразителното изкуство, архитектурата, ориентирането, проектирането и на много спортове.
За определяне уменията на децата тестовете използват
множество похвати, сред които:
 числови решетки и пирамиди
 задачи с буквени и числови редици
 задачи с разгъвки на геометрични фигури
 сравнения
 откриване на разлики
 оптически задачи и задачи с цветни повърхности
 судоку
 текстови задачи
 задачи за оцветяване и смятане
 търсене на неизвестно

www.soft-press.com

Цена: 9,99 лв.
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КНИГИ ЗА ДЕЦА
ЕНЦИКЛОПЕДИЯ НА
МИТИЧНИТЕ СЪЗДАНИЯ

МАГИЧЕСКА КНИГА ЗА
ФОКУСИ

Митовете и легендите на различните
народи разказват за
чудни и страховити
същества, излезли като че от друг
свят. Тази енциклопедия разкрива тайните на вълшебните
създания, пленили въображението на човечеството от хилядолетия.
Не се страхувайте да
погледнете отблизо – те са великолепни в омагьосващите илюстрации на Горан Грбич.

Магическа книга за

Инструкции в снимки стъпка по стъпка!

над

ОПТИЧНИ ИЛЮЗИИ
Невероятно визуално шоу!

Б

Невероятно визуално
ЗОВАТЕЛНИ
УДИВИТЕЛНИ И ОБРА И
ИЛЮСТРАЦИ

ЧНИ ОБЛАСТИ
Е ПОГРЕШНО!

ОБНОСТИТЕ СИ ЗА КОНЦЕНТРАЦИЯ!

А ЧОВЕШКОТО ЗРЕНИЕ,
ОДНО

Тази СУПЕРяка книга ти предоставя неограничени възможности да:

еш

ОГО РАЗНООБРАЗНИ ЗАГАДКИ
ИНИ,
ВОКИРАТ И ИЗУМЯТ.
КОТО И НАЧИНА, ПО КОЙТО
ЕНИ ЛЮБОПИТНО И ДОСТЪПНО.

тични илюзии! Можеш ли да вярваш на очите си?
дра
си рисуваш
40 зриск над
късашРазгадай
прегъваш
изрязваш аш им
провизираш
броиш
ах
телниаеилюзии
и измаш
ш се заливаш
от смях
р
г
и
НЕВЕРОЯТНО
открще
ми,
които
те
увеиеш ра
ш
злични
ВИЗУАЛНО
авлява
б
игри
за
се
ШОУ
първоирят,
още че
много
други неща!
то впечатление често е погрешно!
Тренирай въображението, пространственото си мислене и способностите си за
концентрация!
Опознай устройството на окото и начина, по който функционира зрението, чрез любопитни текстове и илюстрации!
пиш

НИ ИЛЮЗИИ!
?
АТ КРАЙ, МЛАДА ЖЕНА,

Тази книга наистина е СУПЕРяка, защото си е лично твоя
работа!
И изцяло от теб зависи как ще я довършиш и дали ще се
справиш със задачките в нея.
Разчитай на своите въображение, изобретателност, творчески
заложби, досетливост и не на последно място – нестандартно
мислене.

А, да – и да споделяш таланта си на СУПЕРавтор във фейсбук групата:
https://www.facebook.com/groups/superkniga
Спретнал и надраскал: Радо Донев
© Софтпрес, 2015
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www.soft-press.com
ул. "Данаил Дечев" 6
София 1407
тел. (02) 958 25 67

Цена: 7,99 лв.

96 стр. I 9,99 лв. I Kат. ¹ 2201

СКОРО

фокуса
и напреднали

магове

160 стр. I 25 лв. I Kат. ¹ 1938 I Твърди корици
МОЯТА СУПЕРЯКА КНИГА

224 стр. I 9,99 лв. I Kат. ¹ 4124
55 НАЧИНА ДА...

Б

Здрасти!
Тази книга наистина е
СУПЕРяка, защото си
е лично твоя работа!
И изцяло от теб зависи как ще я довършиш
и дали ще се справиш
със задачките в нея.
Разчитай на своето
въображение, изобретателност, творчески заложби, досетливост и не на последно
място – нестандартно мислене. Тази СУПЕРяка книга ти предоставя неограничени възможности да: късаш, броиш, пишеш,
драскаш, изрязваш, прегъваш, рисуваш, играеш шах,
импровизираш, купонясваш, припадаш от смях и още
много други неща!

Тази иновативна поредица съдържа съвети, илюстрирани с примери, които по забавен и ненатрапчив начин възпитават, създават полезни навици и
решават проблеми в общуването. Тук децата ще
намерят най-добрите 55 съвета за различни сфери
на човешките взаимоотношения, с помощта на
които ще израснат като уверени и комуникативни
личности, знаещи как да следват мечтите си.

МОЯТА СУПЕРЯКА КНИГА

Здрасти!
шоу с удивителни оп-

Снимки, които показват изпълнението на фокусите от
деца, и инструкции
стъпка по стъпка;

Страхотни идеи
за организиране на
собствено магическо шоу, инструкции за изработка на костюми и
ефектни декори.

92 стр. I 14,99 лв. I Kат. ¹ 2980 I Твърди корици

ДА УБЕЖДАВАМЕ

ДА ПОСТИГАМЕ
УСПЕХ

ДА СЕ
ОБЛИЧАМЕ
ДОБРЕ

Kат. ¹ 1488

Kат. ¹ 1471

Kат. ¹ 0139

96 стр. I 9,99 лв. I Kат. ¹ 2201

64 стр. I 3,99 лв.

Поредицата СЕРАФИНА

СКОРО

„Серафина и черният плащ” на Робърт Бийти
е най-харесвана детска книга за 2015 г.
спoред читателския вот на Goodreads
Бестселър на New York Times, USA Today,
Publishers Weekly, Barnes and Noblе и др.
Смело и необикновено момиченце обитава
подземията на имение „Билтмор” в края на XIX
век. Баща ´ от години работи за господарите на
имота, семейство Вандербилт, и пази в тайна
съществуването на Серафина с цената на всичко.
С помощта на единствения си приятел, младия
Брейдън Вандербилт, Сара се изправя срещу древно
зло и разгадава тайната на мистериозния си
произход. Техните приключения започват в „Серафина
и черният плащ” и продължават с още два вълнуващи
детски романа, които превръщат поредицата
в любимо четиво за малки и големи.
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Б

Фокусите са хоби на
много хора на всякаква възраст.
В тази книга с над
230 фокуса за начинаещи и напреднали
магове ще намерите удивителни трикове, с които ще забавлявате и себе си,
и хората около вас.
Ще се научите как
çà íà÷èíàåùè è íàïðåäíàëè ìàãîâå
с предмети, които
можете да намерите навсякъде, да създавате илюзии така, че никой да
не ви разкрие.

Тук всеки бъдещ
маг ще открие:

Хитри съвети за
улесняване на описаните трикове;

50

за начинаещи

ФОКУСИ
за начинаещи и
напреднали магове
Красимир Цолов

Б

П

!

Б

КНИГИ ЗА ДЕЦА
ИСТОРИИТЕ НА ДЕРЕК - По-сърдечна версия на „Дневникът на един дръндьо”, която запазва хумора, но добавя
повече история в сюжета! - Kirkus

240 стр. I 11,99 лв. I Kат. ¹ 2713

СТАРОГРЪЦКИ
ЛЕГЕНДИ И МИТОВЕ
Преразказани за ученици
по Николай Кун

еца и ученици
лай Кун.

а Пандора
с
Сизиф
едал и Икар
он и Галатея
рсефона
мъки
ите на Миний
л Минотавъра
на

oft-press.com

Б

256 стр. I 11,99 лв. I Kат. ¹ 2140

240 стр. I 11,99 лв. I Kат. ¹ 2737

БАСНИ
Езоп, Лафонтен, Крилов,
Михайловски

Б

48 стр. I 2,99 лв. I Kат. ¹ 3123

БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА

Подбрани библейски истории
от Стария и Новия Завет,
преразказани за деца

Старогръцките легенди и митове са мъдри
предания за всесилни богове, смели герои, чудни същества
и коварни чудовища. В
тези невероятни истории безсмъртните божества, от чиято воля зависи съдбата на хората, се борят помежду си, наказват онези, от които са недоволни, и възнаграждават любимците си с победи в страшни битки и изпитания.

Басните са кратки истории, които ни помагат по-добре да разбираме необятния свят
на човешките взаимоотношения. Героите
им, хора или животни, са умни и глупави, храбри и боязливи,
скромни и горделиви,
трудолюбиви и мързеливи, великодушни
и завистливи, хитри
и наивни. Поуките от
басните ни напътстват да преценяваме и собствените си, и чуждите постъпки, за да станем по-мъдри и по-добри.

За какво разказва
Библията? От старозаветните истории децата ще научат
за Сътворението, за
живота и странстванията на библейските герои, чийто потомък е Иисус Христос,
Спасителя на човешкия род. От новозаветните – за раждането на Иисус и живота Му на земята.
Във всяка от тези
библейски истории се
крие безценно зрънце проникновение за всепобеждаващата сила на вярата и добротата.

112 стр. I 5,99 лв. I Kат. ¹ 0900

96 стр. I 5,99 лв. I Kат. ¹ 0986

96 стр. I 5,99 лв. I Kат. ¹ 1877

ВЕЛИКИТЕ БЪЛГАРИ
за деца и родители

Б

Христина Йотова

Във всяка от тези библейски истории се крие безценно зрънце проникновение
за всепобеждаващата сила на вярата и добротата.

СТАРОЗАВЕТНИ ИСТОРИИ
Сътворението на света  Адам и Ева
Синовете на Адам и Ева – Каин и Авел  Големият потоп и Ной
Вавилонската кула  Божият избраник Авраам
Братята Исав и Иаков  Иосиф – тълкувателят на сънища
Моисей и Десетте Божии заповеди  Самсон и Далила
Цар Давид  Цар Соломон  Пророк Иона  Пророк Даниил

НОВОЗАВЕТНИ ИСТОРИИ
Раждането на Иисус Христос Спасител  Притча за сеяча
Притча за милосърдния самарянин  Притча за изгубената овца
Чудесата Христови
Тайната вечеря, залавянето на Иисус и Възкресението

Старогръцките легенди и митове са мъдри предания за всесилни богове, смели герои, чудни същества и коварни чудовища. В тези невероятни истории безсмъртните божества, от чиято воля зависи съдбата на хората, са красиви и грозни, благородни и коварни, смели и
страхливи, щедри и алчни, великодушни и злопаметни, милостиви
и жестоки, състрадателни и отмъстителни. Те се борят помежду си,
наказват онези, от които са недоволни, и възнаграждават любимците
си с победи в страшни битки и изпитания.

www.soft-press.com

Включените в книгата митове са преразказани за деца и ученици
по „Старогръцки легенди и митове“ на Николай Кун.
Как Прометей дал огъня на хората  Даровете на Пандора
Персей и Андромеда  Персей и Атлас
Персей и горгоната Медуза  Мъките на Сизиф
Дванайсетте подвига на Херкулес  Полетът на Дедал и Икар
Орфей и Евридика  Нарцис и Ехо  Пигмалион и Галатея
Цар Мидас  Пан  Как Хадес отвлякъл Персефона
Как Атина наказала Арахна  Танталовите мъки
Фаетон и златната колесница на Хелиос  Дъщерите на Миний
Крилатата богиня Нике  Как героят Тезей победил Минотавъра
Язон и аргонавтите  Троянската война
Приключенията на Одисей

www.soft-press.com

Цена: 5,99 лв.

Цена: 5,99 лв.

МАЛКИЯТ ПРИНЦ
Антоан дьо Сент-Екзюпери

Б

Превод: Любомир Николов

96 стр. I 5,99 лв. I Kат. ¹ 3291

!

Антоан дьо Сент-Екзюпери

Малкият
принц

Класическият шедьовър на именития френски
автор и пилот Антоан дьо Сент-Екзюпери!
„Малкият принц“ е познат на поколения читатели
и е оставил в тях следа за цял живот.
В това издание преводът е изцяло нов и е дело
на преводача на „Властелинът на пръстените“
Любомир Николов, известен с майсторството си
и първата си преводаческа страст – френския език.
Книгата е подходяща както за деца, пред чийто
поглед малкият принц тепърва ще отвори пълната
си с копнеж и звезди душа, така и за пораснали
читатели, които жадуват за нова философска среща
с малкия пътешественик.

Антоан дьо Сент-Екзюпери

„Книгата, съставена
от Христина Йотова,
е изпълнена професионално не само от гледна точка на историческата истина, но и по
отношение на възпитаването в родолюбие. Систематичното
представяне на информацията и лекото
´ поднасяне на читателя – без суховати
и скучни дърдореници
или високопарни словоизлияния – превръщат сборника в незаменим помощник както на учителите, така и на родителите.”
Ревю от www.detskiknigi.com

П

Подбраните библейски истории от Стария и Новия Завет, преразказани за
децата, ще отговорят на въпроса „За какво разказва Библията?“. От старозаветните истории те ще научат за Сътворението, за живота и странстванията на
библейските герои, чийто потомък е Иисус Христос, Спасителя на човешкия
род. От новозаветните – за раждането на Иисус и живота Му на земята.

Малкият принц

ВЕЛИКИТЕ БЪЛГАРИ

гари.
ара да
и–

256 стр. I 11,99 лв. I Kат. ¹ 2041

Запознайте се с Дерек Фалън! Дерек не
се различава особено от всяко друго
12-годишно момче. И той като повечето никак не обича да чете. Е, може би не
всяко хлапе рисува толкова добре, но със
сигурност няма такова, което поне веднъж да не си е представяло, че е герой
от детективски роман, каскадьор, автор на комикси или геймър.
„Ако животът ми беше книга – казва
Дерек в първия роман от поредицата,
която описва живота му, – щях да си измисля свои приключения, вместо да чета
за приключенията на другите.” Доказва
го, като се заплита в мистерии, достойни за истински герой!

а всесилни боща. В тези невеля зависи съдварни, смели и
ни, милостиви
ят помежду си,
ват любимците
я.

гари,
рени в
гария
славни
шата
ажения
ив
нези
ас от
тта за
ага да

224 стр. I 11,99 лв. I Kат. ¹ 1808

Антоан дьо Сент-Екзюпери

Малкият
принц

С
АЛНИ
ОРИГИН
ации
илюстр
от автора
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Твърда корица
11,99 лв. I Kат. ¹ 3376

Класическият шедьовър на именития френски автор и пилот Антоан дьо Сент-Екзюпери!
В това издание преводът е изцяло нов и е дело на
преводача на „Властелинът на пръстените” Любомир
Николов, известен с майсторството си и първата
си преводаческа страст – френския език.

Б

Творческо писане за деца

П

Превод: Юлия Спиридонова – Юлка

Цена: 11,99 лв.

Мека корица
4,99 лв. I Kат. ¹ 2300

КАК ДА ПИШЕМ СТРАХОТНИ
ИСТОРИИ

Имате дете, което
обича да пише? Този
наръчник е идеалният подарък! Забавни и
полезни, съветите за
автори в него ще пробудят писателя във
всеки малчуган, който
с удоволствие си измисля истории.
• вдъхновява младите
читатели да влязат в
ролята на автори;
• учи ги как да пишат
за собствена читателска аудитория и
как – за конкурс по зададени параметри;
• показва в кой жанр какви думички предизвикват желания ефект;
• учи бъдещите писатели да сътворяват книги, които ще вълнуват всички.
www.soft-press.com
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КНИГИ ЗА ДЕЦА - ПРИКАЗКИ
ПРИКАЗКИ НА ПУШКИН
В съкровищницата на руската класика светят като
елмаз поетичните приказки на А. С. Пушкин. В създадения от него вълшебен свят живеят златни рибки, омагьосани царкини, находчиви ратаи и легендарни царе.
Преводът в рими е заслуга на писателя Любомир Николов, изпод чието перо на български език са излезли „Властелинът на пръстените” и безброй авторски приказки.
Изумителните илюстрации, майсторски издържани в
приказната стилистика, са дело на Ралица Мануилова,
носител на наградата „Аметистова роза” и на националната награда „Константин Константинов”.
120 стр. I 19,99 лв. I Kат. ¹ 2683 I Твърди корици

КОГАТО ЖИВОПИС И ЛИТЕРАТУРА СЕ СЛИВАТ В ПРИКАЗНА МАГИЯ
Рут Сандерсън е световноизвестен детски илюстратор с над 80 книги и многобройни отличия. Магията на нейните илюстрации се крие в изящните маслени платна, излъчващите светлина текстури и детайлност отвъд съвършенството.

Снежната царкиня

СКОРО

32 стр. I 15 лв. I Kат. ¹ 3451
Рут Сандерсън

32 стр. I 15 лв. I Kат. ¹ 3055 I Твърди корици

32 стр. I 15 лв. I Kат. ¹ 3468 I Твърди корици

ЛУКСОЗНИ ИЗДАНИЯ НА ЛЮБИМАТА КЛАСИКА
Насладете се на любимите класически истории в нови издания с изумителните илюстрации на Ана Григориев.
От магичната четка на младата сръбска илюстраторка са създадени повече от 150 книги за деца за издателства
от цял свят. Нейните приказни произведения са показани в шест самостоятелни и 20 общи изложби

Магьосникът
от Оз

По приказката на Е. Т. А. Хофман

Лешникотрошачката
Илюстрации: Ана Григориев

„Магарешката кожа“ е написана от Шарл Перо
през далечната 1695 и вече повече от 300 години се
Илюстрации: Ана Григориев
радва
на световна популярност.
Пленила сърцата на милиони деца по света, днес
тази любима приказка е пред вас в ново издание с
изумителните илюстрации на Ана Григориев.

64 стр. I 17,99 лв. I Kат. ¹ 3277
www.soft-press.com

По приказката на Шарл Перо

Магарешката
кожа
Илюстрации: Ана Григориев

Цена: 17,99 лв.

Цена: 17,99 лв.
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Магарешката кожа

Пленила сърцата на милиони деца по света, днес
тази любима приказка е пред вас в ново издание с
изумителните илюстрации на Ана Григориев.

Лешникотрошачката

„Лешникотрошачката“ е написана от Хофман
през далечната 1816 година, но придобива световна
популярност чрез едноименния балет на Чайковски.

64 стр. I 17,99 лв. I Kат. ¹ 2997

П

!

64 стр. I 17,99 лв. I Kат. ¹ 3260

Б

Всяко момиченце мечтае да бъде прекрасна принцеса.
На страниците на тази вълшебна илюстрирана книга мечтите
оживяват. Тук ви очакват любимите принцеси – коя от коя попрекрасна, благородна и вярваща
в силата на доброто.
192 стр. I 14,99 лв. I Kат. ¹ 1563

Прекрасна възможност да запознаете
детето си с най-хубавите приказки, представени чрез вълшебната сила на римите.
Класиките на Леда Милева и новите
шедьоври на Любомир Николов са чудесен
начин за развиване на артистичност и
рецитаторски умения.

96 стр. I 19,99 лв. I Kат. ¹ 1372

Изящно илюстрираният
сборник ни пренася в чудните
светове на обичаните от
поколения класически приказки.
Книга, която ще завладее детското въображение с магията
на словото на най-добрите
разказвачи.

Вещици и магьосници, човекоядци и ужасяващи чудовища,
вампири и страшни духове... В
света на приказките героите
често се сблъскват със злото
и чрез техните приключения
ние се учим как да посрещаме
изпитанията и да се справяме
с тях.

128 стр. I 14,99 лв. I Kат. ¹ 1433

128 стр. I 14,99 лв. I Kат. ¹ 1303

ПРИКАЗНА СЪКРОВИЩНИЦА
Приказките от детството са вълшебните светлинки в съзнанието ни, по които се ориентираме цял живот.
Когато са разказани с любов, те озаряват въображението ни и го превръщат в най-великия художник.

Вълшебните приказки са скътали магията и чудесата на
народите и в тях мъдреците от всички краища на света
са сбрали най-интересните житейски съдби и безброй
поучителни истории.
Авторските вълшебни приказки на Любомир Николов
ни срещат с новите приключения на знайни и незнайни
герои, принцеси и чудни зверове в далечни земи.
Запознайте вашето дете с вълшебството на приказките
от цял свят!

Любомир Николов е преди всичко ненадминат разказвач,
поетичен и пленителен в изказа си, той е талант, чиито
приказки омагьосват и малки, и големи.

www.soft-press.com

ЛЮБОМИР НИКОЛОВ

Цена: 5,99 лв.
ЛЮБОМИР НИКОЛОВ

5,99 лв. I 128 стр. I Kат. ¹ 6876

5,99 лв. I 120 стр. I Kат. ¹ 6968

5,99 лв. I 112 стр. I Kат. ¹ 6975

ЛЮБОМИР НИКОЛОВ

Любомир Николов е даровит писател и култов преводач
на произведенията на маестро Толкин – „Властелинът
на пръстените“, „Хобит“ и „Силмарилион“. Като автор
многократно е награждаван за приноса си към научната
фантастика, а сред отличията му са престижните „Еврокон“,
„Гравитон“, както и „Роман на десетилетието“ за „Десетият
праведник“. Под псевдонима Колин Уолъмбъри има написани
повече от 30 книги-игри, а в чекмеджетата на паметта му
дремят недовършени десетки истории.

5,99 лв. I 112 стр. I Kат. ¹ 0221

5,99 лв. I 112 стр. I Kат. ¹ 2881

Нови приказки от ЛЮБОМИР НИКОЛОВ
Приказките от детството са вълшебните светлинки в
съзнанието ни, по които се ориентираме цял живот.
Когато са разказани с любов, те озаряват въображението
ни и го превръщат в най-великия художник.

ебните светлинки в
тираме цял живот.
ват въображението ни и
я художник.

Приказките от детството са вълшебните светлинки в
съзнанието ни, по които се ориентираме цял живот.
Когато са разказани с любов, те озаряват въображението
ни и го превръщат в най-великия художник.

ВЪЛШЕБНОТО ЦВЕТЕ  ДВАМАТА ХИТРЕЦИ
ДОСЕТЛИВАТА ДЕВОЙКА
ДЪРВАРЯТ, НЕГОВИТЕ ПРИЯТЕЛИ И ВРАГОВЕТЕ МУ
ДЪРВЕНОТО МОМИЧЕ  ЗАВАРЕНАТА ДЪЩЕРЯ
ЗАЩО МЪЖЕТЕ НЕ ТРЯБВА ДА СА БЪБРИВИ
КОБИЛАТА ЗАКРИЛНИЦА
НЕНАСИТНИЯТ АНСИГЕ КАРАМБА
ПРИНЦЕСАТА МЪЛЧАЛИВКА
ПРИСЪДАТА НА СПРАВЕДЛИВИЯ СЪДИЯ
ПТИЦАТА НА МЪДРОСТТА
ТРИМАТА ГЛУХИ  УМНИТЕ БРАТЯ
ЧОВЕКЪТ, КОГОТО НИКОЙ НЕ МОЖЕЛ ДА ИЗЛЪЖЕ

ТА ЛАМПА
Е РАЗБОЙНИЦИ
ОН
ИЯТ ДУХ
ВАТЕЛЯ
ХАЛИФЪТ

Шахриар, огорчен от
женел всеки ден за нова
а сутрин. Красивата и
зказва приказки на цар
всяка нощ тя редяла
забавлявала царя, но го
справедлив владетел.
илиони читатели в света.

ВЕЩИЦАТА ОТ ПЛАНИНАТА ТОФУКУЯМА
ВЪЛШЕБНАТА ШАПКА  ГАМБАЙ САМОХВАЛКОТО
ДВЕТЕ СЕСТРИ  ДЪРВОДЕЛЕЦЪТ И ДЕМОНЪТ ОНИРОКУ
ДЯДО ХАНАСАКА  ДЯВОЛСКИЯТ ЛЕК
ЖАБАТА ОТ КИОТО И ЖАБАТА ОТ ОСАКА  КАМБАНАТА
КУТИЙКАТА С НЕБИВАЛИЦИ  НАЙ-ХИТРИЯТ ЛЪЖЕЦ
НА СТАРЦИТЕ УМ НАЗАЕМ НЕ ИМ ТРЯБВА
ОМАГЬОСАНАТА КУПИЧКА  ПОДМЛАДЯВАЩОТО ЕЗЕРО
ПРИЯТЕЛЯТ И БРАТЪТ  СЕЛЯНИНЪТ И ЧУДОВИЩЕТО ТЕНГУ

Иде Коледа – празникът, който ни събира край украсената
елха и изпълва душите и сърцата ни с радост и надежда.
В тихата
Японските приказки са скътали в себе си древни предания
и легенди снежна нощ, озарена от вълшебно сияние,
от чуден непознат свят, в който живеят и добри, и лоши приказни
същества. В тази далечна страна демони, злодеинастава
и вещици се на- време за приказки. Весели или тъжни, те ни
месвали в живота на хората и ги изправяли пред трудни и опасни
изпитания. Ала дори и в тези отдавна отминали времена доброто
разказват
за това как доброто може да победи злото,
сърце, храбростта, трудолюбието и приятелството
си оставали
най-ценните човешки добродетели.
заwww.soft-press.com
невиждани чудеса и създания – феи, тролове, елфи
и джуджета, за животворната сила на обичта
и приятелството. И ни учат да бъдем
по-добри и състрадателни.
ТАЛАСЪМЪТ ОТ СТАРИЯ ХРАМ  ТРИМАТА ЗДРАВЕНЯЦИ

ХЕМ ЗАПЛЕС, ХЕМ БЕЗ КЪСМЕТ  ХРАБРИЯТ ИШУМБОШИ

Многобройните и трудолюбиви народи на Африка са създали
пъстра палитра от легенди и приказки, предавани от поколение
на поколение в продължение на столетия. Историите им са и
тъжни, и смешни, и страшни, и поучителни, защото в живота на
африканеца има от всичко. А героите им са много, много различни.
Някои са справедливи и мъдри, а други – алчни, глупави или зли, но
изправени пред трудни изпитания, всички разбират, че в доброто
сърце се крие най-голямата сила.

www.soft-press.com

ЮНАЧНАТА СТАРИЦА

www.soft-press.com

ISBN 978-619-151-029-0

9 786191 510290

Цена: 5,99 лв.

Цена: 5,99 лв.

5,99 лв. I 128 стр. I Kат. ¹ 0290

5,99 лв. I 112 стр. I Kат. ¹ 2225

5,99 лв. I 112 стр. I Kат. ¹ 2287
ПЛЮШЕНОТО ЗАЙЧЕ
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ат въображението ни и
я художник.

Приказките от детството са вълшебните светлинки в
съзнанието ни, по които се ориентираме цял живот.
Когато са разказани с любов, те озаряват въображението
ни и го превръщат в най-великия художник.

Приказките от детството са вълшебните светлинки в
съзнанието ни, по които се ориентираме цял живот.
Когато са разказани с любов, те озаряват въображението
ни и го превръщат в най-великия художник.

АСНА

СТЕН

 БЕДНИЯТ ТЪКАЧ
 БРАХМАНЪТ И ВЪРКОЛАКЪТ
 ВЪЛШЕБНИЯТ ПРЪСТЕН
 ДА СИ БЕШЕ ДОВЕЛ НЯКОЯ ПРИНЦЕСА
 ЗЛАТНАТА ПТИЦА
 КИРАНМАЛА
 ПРИНЦ ШОБУР
 СИНЪТ НА ДЪРВОДЕЛЕЦА
 СЛУГА ЗА ЕДИН ГРОШ
 ТРИМАТА ПРИНЦОВЕ
 МЪДРИЯТ ПАПАГАЛ
 ЧАКАЛЪТ СВАТОВНИК

ДЖУДЖЕТО ДЪЛГОНОСКО  ЕЛЕНОВИЯТ ГУЛДЕН
КАМЕННОТО СЪРЦЕ  МАЛКИЯ МУК  ХАЛИФЪТ ЩЪРК

КА

ИВИЯТ ВЪЛК

Прочутият немски автор Вилхелм Хауф (1802-1827) е роден в
Щутгарт в началото на деветнайсети век. Въпреки краткия
му житейски път неговите вълшебни приказки, изпълнени с
чудновати пъстри персонажи, много въображение и мъдрост,
остават в съкровищницата на детската литература и му
носят както любовта на милиони деца, така и световна
слава. Историите, намерили място в настоящото издание,
са сред най-популярните, излезли изпод перото му.

СА ПРЕМЪДРА

БА

УКАТА

ия и легенди, руските
вен блясък и мъдрост.
ателни и великодушни,
зброй изпитания, но
м помагат в беда.
приказка,
дава.
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ОБУЩАРЯТ И ДЖУДЖЕТАТА



СНЕЖНИЯТ ЧОВЕК



СНЕЖНАТА КРАЛИЦА



ГОСПОЖА ВИЕЛИЦА

www.soft-press.com

www.soft-press.com

Цена: 5,99 лв.

Цена: 5,99 лв.

Цена: 5,99 лв.

5,99 лв. I 112 стр. I Kат. ¹ 0467

ПОХИТЕНИЯТ ДЯДО КОЛЕДА

Индия е древна страна, в която все още са живи някои традиции, вярвания и обичаи от отдавна отминали времена. Те са
превъплътени в чудните и пъстри народни приказки, в които
се срещат добри и зли духове, божества, йоги, факири, разкошни
храмове, дворци и чудеса. В тези удивителни легенди и сказания
героите и обикновените хора се справят с всякакви изпитания
благодарение на силите на доброто и разума.

www.soft-press.com

www.soft-press.com

МАЛКАТА КИБРИТОПРОДАВАЧКА


5,99 лв. I 128 стр. I Kат. ¹ 2133
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5,99 лв. I 112 стр. I Kат. ¹ 2232

5,99 лв. I 112 стр. I Kат. ¹ 3444
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КНИГИ ЗА ДЕЦА - ПРИКАЗКИ
100 КЛАСИЧЕСКИ ПРИКАЗКИ

МЪДРИ ПРИКАЗКИ

Преведена от сладкодумния разказвач Любомир Николов,
„100 класически приказки” е истинска детска съкровищница, скътала в себе си най-интересните приказки, легенди
от далечни места и любими герои. Всяка страница е пищно илюстрирана, а приказките са подредени по теми.

Диана Петрова

Приказките на
Диана Петрова са
широк прозорец,
разтворен пред
погледа на детето и
семейството. Те са
едновременно път
за спасение, първи
житейски уроци и
балсам за душата.
Създадени по метода
на приказкотерапията, историите помагат на децата да се
справят със страховете си, със загуба
на близък човек, с
поведенчески проблеми и сложни взаимоотношения.

държите истинска приказна съкровищница, скътала в
както любимите истории от Андерсен, братя Грим,
Езоп, така и класически приказки за великани, вещици,
ралски приключения, предания и легенди от Европа,
Америка и Азия – коя от коя по-хубава и поучителна.
ница е пищно илюстрирана, а приказките са подредени
еведенa от сладкодумния разказвач Любомир Николов,
съдържа историите, без които никой от нас не може
да си представи своето детство.

ите години „100 класически приказки“ се наложи на бълкато любимата книжка на десетки хиляди деца и е избраите за най-интересната и поучителна книга с приказки.

нка  Белоснежка и Червенорозка  Трите прасенца
а шапчица  Жабокът принц  Пепеляшка  Рапунцел
 Принцесата и граховото зърно  Тролът и трите козленца
и Икар  Малката Русалка  Новите дрехи на краля
шебната лампа  Заекът и костенурката  Смъртта на Балдур
ото слонче  Луната в езерото  Последният дракон

Поучителни и изпълнени с мъдрост, те отвеждат деца и
родители в шарен приказен свят, в който всеки читател
или слушател намира своя истина, ново прозрение и много
усмивки.

т е дело на Любомир Николов – култовият преводач на
линът на пръстените”, писател и автор на книги-игри.

Цена: 29,99 лв.

112 стр. I 5,99 лв. I Kат. ¹ 2850

29,99 лв. I 504 стр. I Kат. ¹ 1105

ПРИКАЗКИ С ПОУКА

МАГИЯТА НА НАРОДНИТЕ
ПРИКАЗКИ

Тази поредица ще даде възможност на малките читатели не само да се
запознаят със съдържанието на приказките, но и да се научат да преценяват сами характерите на героите. Постъпките и намеренията на
всеки от тях са описани отделно, а красивите илюстрации ще стимулират въображението на децата и ще направят приказките по-разбираеми.
32 стр. I 3,99 лв. I Kат. ¹ 0870
ПРИКАЗКИ с ПОУКА

СНЕЖАНКА И СЕДЕМТЕ ДЖУДЖЕТА

СНЕЖАНКА
И СЕДЕМТЕ ДЖУДЖЕТА

С иновативната поредица „Приказки с поука“ малките читатели не само
се запознават със съдържанието на любими детски произведения, но
и се научават да преценяват сами характерите на героите. Постъпките
и намеренията на всеки от тях са разгледани отделно, а красивите
илюстрации стимулират въображението и правят приказките
още по-разбираеми.
Поредицата „Приказки с поука“ е чудесно въведение в четенето с
разбиране и помага на децата да израстват като добродетелни,
мислещи личности.

32 стр. I 3,99 лв. I Kат. ¹ 0801

ПИТЪР ПАН

ПИТЪР ПАН

С иновативната поредица „Приказки с поука“ малките читатели не само
се запознават със съдържанието на любими детски произведения, но
и се научават да преценяват сами характерите на героите. Постъпките
и намеренията на всеки от тях са разгледани отделно, а красивите
илюстрации стимулират въображението и правят приказките
още по-разбираеми.
Поредицата „Приказки с поука“ е чудесно въведение в четенето с
разбиране и помага на децата да израстват като добродетелни,
мислещи личности.

ПРИКАЗКИ
ОТ ПОРЕДИЦАТА:
Рапунцел
Пинокио
Али Баба и
четирийсетте
разбойници
Грозното патенце
Питър Пан
Пепеляшка
Книга за джунглата
Котаракът с чизми
Снежанка

ПРИКАЗКИ с ПОУКА

ПРИКАЗКИ с ПОУКА

ПРИКАЗКИ с ПОУКА

ПРИКАЗКИ
ОТ ПОРЕДИЦАТА:
Рапунцел
Пинокио
Али Баба и
четирийсетте
разбойници
Грозното патенце
Питър Пан
Пепеляшка
Книга за джунглата
Котаракът с чизми
Снежанка

Да опо
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героит

ем
разсъж е и да
давам
над те
е
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Цена: 3,99 лв.

Цена: 3,99 лв.

4,99 лв. I 96 стр. I Kат. ¹ 5398

5,99 лв. I 96 стр. I Kат. ¹ 5244
32 стр. I 3,99 лв. I Kат. ¹ 1013
32 стр. I 3,99 лв. I Kат. ¹ 0825

32 стр. I 3,99 лв. I Kат. ¹ 0856
ПРИКАЗКИ с ПОУКА

КОТАРАКЪТ С ЧИЗМИ

тази книжка малките читазнаят с популярни народни
али в себе си изпитана през
йска премъдрост и поучиивявания на най-различни
ългарски герои – от най-гоец до последния глупец.

С иновативната поредица „Приказки с поука“ малките читатели не само
се запознават със съдържанието на любими детски произведения, но
и се научават да преценяват сами характерите на героите. Постъпките
и намеренията на всеки от тях са разгледани отделно, а красивите
илюстрации стимулират въображението и правят приказките
още по-разбираеми.
Поредицата „Приказки с поука“ е чудесно въведение в четенето с
разбиране и помага на децата да израстват като добродетелни,
мислещи личности.

ПРИКАЗКИ с ПОУКА

АЛИ БАБА

КОТАРАКЪТ
С ЧИЗМИ

С иновативната поредица „Приказки с поука“ малките читатели не само
се запознават със съдържанието на любими детски произведения, но
и се научават да преценяват сами характерите на героите. Постъпките
и намеренията на всеки от тях са разгледани отделно, а красивите
илюстрации стимулират въображението и правят приказките
още по-разбираеми.
Поредицата „Приказки с поука“ е чудесно въведение в четенето с
разбиране и помага на децата да израстват като добродетелни,
мислещи личности.

Да опо
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Рапунцел
Пинокио
Али Баба и
четирийсетте
разбойници
Грозното патенце
Питър Пан
Пепеляшка
Книга за джунглата
Котаракът с чизми
Снежанка
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Цена: 3,99 лв.

Цена: 3,99 лв.

Öåíà: 5 ëâ.

5 лв. I 112 стр. I Kат. ¹ 8658

5 лв. I 112 стр. I Kат. ¹ 8603
32 стр. I 3,99 лв. I Kат. ¹ 1006
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ПРИКАЗКИ
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ПРИКАЗКИ
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Рапунцел
Пинокио
Али Баба и
четирийсетте
разбойници
Грозното патенце
Питър Пан
Пепеляшка
Книга за джунглата
Котаракът с чизми
Снежанка
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ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ
ПРИКАЗКИ ЛЮБИМИ В РИМИ
Избрани сладкодумни разказвачи вдъхват нов живот на любимите ни приказки. Вълшебните рими на Леда Милева и стихоплетското
майсторство на Любомир Николов ще ни срещнат с обичани герои, чиито приключения децата ще рецитират с радост.

Приказки любими в рими

Приказки любими в рими

1

Тримата братя и
златната ябълка

Косе Босе

2,99 лв. I 12 стр. I Kат. ¹ 0191

2,99 лв. I 12 стр. I Kат. ¹ 0177

Приказки любими в рими

5

Зайовата къща

Приказки любими в рими

3

Работна Мецана

Леда Милева

Стихове: Любомир Николов

Стихове: Любомир Николов

Приказки любими в рими

2

6

Зайченцето бяло

4

Маша и Мечока

Стихове: Любомир Николов

2,99 лв. I 12 стр. I Kат. ¹ 0283

Приказки любими в рими

Приказки любими в рими

7

Белоснежка
и Червенорозка

2,99 лв. I 12 стр. I Kат. ¹ 0313

Приказки любими в рими

8

Красавицата
и Звяра

Леда Милева

Стихове: Любомир Николов

2,99 лв. I 12 стр. I Kат. ¹ 0788

2,99 лв. I 12 стр. I Kат. ¹ 0795

2,99 лв. I 12 стр. I Kат. ¹ 0979

2,99 лв. I 12 стр. I Kат. ¹ 0962

ПРИКАЗКИ ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ
Поредицата „Приказки за най-малките” е специално издание за децата, които правят първите си стъпки в света на приказките.
Кратките истории от класически автори са с красиви и пъстри илюстрации, за да привлекат вниманието и да вдъхновят детското въображение. Твърди корици, формат А4
80 стр. I 19,99 лв. I Kат. ¹ 2164

80 стр. I 17,99 лв. I Kат. ¹ 0337

80 стр. I 17,99 лв. I Kат. ¹ 0344

П
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Б

80 стр. I 19,99 лв. I Kат. ¹ 2171
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ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ
АЗБУКА

СМЯТАНЕ
за деца

Цена: 3,99 лв.

* СВЪРЖИ
* НАУЧИ
* ОЦВЕТИ

Цена: 3,99 лв.

1

1

ЛЮБИМИ ПРИКАЗКИ

ЛЮБИМИ ПРИКАЗКИ

10

ЛЮБИМИ ПРИКАЗКИ

ЛЮБИМИ ПРИКАЗКИ

19

ЛЮБИМИ ПРИКАЗКИ

6

ЛЮБИМИ ПРИКАЗКИ

15

ЛЮБИМИ ПРИКАЗКИ

2

ЛЮБИМИ ПРИКАЗКИ

ЛЮБИМИ ПРИКАЗКИ

11

ЛЮБИМИ ПРИКАЗКИ

20

7

ЛЮБИМИ ПРИКАЗКИ

16

3

ЛЮБИМИ ПРИКАЗКИ

12

ЛЮБИМИ ПРИКАЗКИ

ЛЮБИМИ ПРИКАЗКИ

8

ЛЮБИМИ ПРИКАЗКИ

17

ЛЮБИМИ ПРИКАЗКИ

4

ЛЮБИМИ ПРИКАЗКИ

13

ЛЮБИМИ ПРИКАЗКИ

ЛЮБИМИ ПРИКАЗКИ

22

10

ЛЮБИМИ ПРИКАЗКИ

18

ЛЮБИМИ ПРИКАЗКИ

ЛЮБИМИ ПРИКАЗКИ

19

ЛЮБИМИ ПРИКАЗКИ

6

ЛЮБИМИ ПРИКАЗКИ

15

ЛЮБИМИ ПРИКАЗКИ

2

ЛЮБИМИ ПРИКАЗКИ

11

ЛЮБИМИ ПРИКАЗКИ

20

ЛЮБИМИ ПРИКАЗКИ

7

ЛЮБИМИ ПРИКАЗКИ

16

3

ЛЮБИМИ ПРИКАЗКИ

12

ЛЮБИМИ ПРИКАЗКИ

Цена: 1,99 лв.

© Стелияна Донева, илюстрации
© Виктория Иванова, литературна обработка
© Радослав Донев, оформление на корицата
Графично оформление: Станимира Вълева
ул. „Данаил Дечев“ 6
София 1407
тел. (02) 958 25 67

ул. „Данаил Дечев“ 6
София 1407
тел. (02) 958 25 67

2,50 лв.

Докато играеш,
азбуката ще узнаеш!
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И грачки

е

В ла кч е
Ч уш ка
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ЛЮБИМИ ПРИКАЗКИ

22

11

ЛЮБИМИ ПРИКАЗКИ

ЛЮБИМИ ПРИКАЗКИ
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54 карти
за игра
11,99
лв.
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ЛЮБИМИ ПРИКАЗКИ

8

12

24

5

9

ЛЮБИМИ ПРИКАЗКИ

ЛЮБИМИ ПРИКАЗКИ

4

ЛЮБИМИ ПРИКАЗКИ

ЛЮБИМИ ПРИКАЗКИ

ЛЮБИМИ
ПРИКАЗКИ
ЛЮБИМИ
ПРИКАЗКИ

5

54 карти
за игра
11,99
лв.

2,50 лв.

10

ЛЮБИМИ ПРИКАЗКИ

© ИК „Балон“, 2014
Всички права запазени. Текстът, илюстрациите и
търговската марка не могат да се възпроизвеждат
без изричното писмено съгласие на издателя.

© ИК „Балон“, 2013
Всички права запазени. Текстът, илюстрациите и
търговската марка не могат да се възпроизвеждат
без изричното писмено съгласие на издателя.
© 2013 Стелияна Донева, илюстрации
© 2013 Христина Йотова, литературна обработка
© 2013 Радослав Донев, оформление на корицата
Графично оформление: Станимира Вълева
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3,99 лв.

На ................................................

Докато играеш,
смятането ще узнаеш!

Тази книжка е предназначена за деца, които правят първи
стъпки в изучаването на английски език. В нея ще откриете
26 весели рисунки за оцветяване – по една за всяка буква,
както и речник на използваните думи и упражнения за писане.
Свързвайки буквите, за да получат съответната картинка,
малчуганите неусетно научават английската азбука.

Тази книжка е предназначена за деца в предучилищна възраст.
В нея ще откриете 30 весели рисунки за оцветяване – по една за
всяка буква. Свързвайки буквите, за да получат съответната
картинка, малчуганите неусетно научават азбуката.

за деца
Докато играеш,
азбуката ще узнаеш!

Английските букви щом свържа поред,
на D откривам куче, на I – сладолед.
Маймунка, тигър, слонче и тюлен
оживяват в миг пред мен.
И така, докато сръчно оцветявам,
неусетно азбуката научавам.

Докато играеш,
смятането ще узнаеш!

Б след А и П след О,
хоп, получи се ухо.
После свързвам Р със С
и оформя се гърба.
Зайче, вълк, камила и елен
оживяват в миг пред мен.
И така, докато оцветявам,
азбуката научавам.

ЛЮБИМИ ПРИКАЗКИ

14

18

ЛЮБИМИ ПРИКАЗКИ

23

© ИК „Балон“, 2014
Всички права запазени. Текстът, илюстрациите и
търговската марка не могат да се възпроизвеждат
без изричното писмено съгласие на издателя.

Цена: 1,99 лв.

© Магдалена Добрева, илюстрации
© Виктория Иванова, литературна обработка
© Радослав Донев, оформление на корицата
Графично оформление: Станимира Вълева

Цена: 1,99 лв.

ул. „Данаил Дечев“ 6
София 1407
тел. (02) 958 25 67

2,50 лв.

КАРТОНЕНИ КНИЖКИ С ДРЪЖКИ

Б

2,50 лв.

МОЯТА КНИЖКА-ЧОВЕЧЕ
Серията „Моята книжка-човече” е иновативен и забавен
начин за обучение на малките деца. Всяка книга-играчка ще
ги запознае с различни сфери на живота чрез илюстрации и
интересни описания.

Здрави, красиви и практични, картонените книжки с дръжки дават прекрасна възможност всяко дете да направи първата си
среща с буквите, цифрите и животните.

4,99 лв. I Kат. ¹ 8740
4,99 лв. I Kат. ¹ 8733

Kат. ¹ 9709

Kат. ¹ 9730

Kат. ¹ 7828

КНИГИ ОТ ПОРЕДИЦАТА:
• Лекар
• Пожарникар
• Космонавт
• Полицай
• Строител
• Фермер

• Велики учени
• Професии
• Какъв да стана
• Добри обноски
• За нас се грижат
• На улицата

4,99 лв. I Kат. ¹ 9358

Цена: 5,90 лв.

4,99 лв. I Kат. ¹ 9365
32
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СВАТБЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ
НАШАТА МЕЧТАНА СВАТБА В ЛЕСНИ СТЪПКИ
Автор и фотограф: Николай Митев

НОВО

НАПРАВЕТЕ УСПЕШНО ПЪРВАТА СТЪПКА КЪМ
НАЙ-ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ В ЖИВОТА СИ!

Всяко момиче мечтае да се ожени… докато не се сблъска с кошмара, наречен „организация на
сватба”. За щастие на всички кандидат-младоженци Николай Митев, професионален сватбен
фотограф, публикува практични съвети за сватбите. В тази книга освен много полезни препоръки,
ще откриете и изпитани насоки за оптимизиране на сватбения бюджет, речта на кума,
подходящите локации и други. Всичко това, поднесено с чувство за хумор, професионализъм и с бонус
208 стр. I 15 лв. I Kат. ¹ 3505
съвети за щастлив и хармоничен семеен живот.

КНИГИ
ЗАЗА
РОДИТЕЛИ
КНИГИ
РОДИТЕЛИ
МОЕТО БЕБЕ
Албум-дневник

ИСКРАТА

Б

За най-ценните мигове и снимки
от раждането до първия учебен ден
Уловете специалните мигове от първите години на вашето дете в този луксозен и красиво илюстриран албум-дневник. Изпълнете страниците на „Моето бебе” със снимки и с
всички онези скъпи моменти, които преживявате заедно. Добавете
за спомен кичурче от косата и отпечатъци от дланите и крачето на
специалните страници. Проследете растежа на ръст и тегло и развитието месец по месец.

Историята на една майка,
отгледала гений
Книгата ще бъде екранизирана със сценарист Майкъл
Кънингам, а главната роля е поверена на Розамунд
Пайк, която беше номинирана за ролята си във филма
„Не казвай сбогом” с „Оскар”, BAFTA и „Златен глобус”.

за най-ценните мигове и снимки
от раждането до първия учебен ден

Синът на Кристин – Джейкъб, има коефициент на
интелигентност по-висок от този на Айнщайн.
Гениалността му е призната от десетки световни учени. Изминали са 13 години от мига, в който майката чува
ужасяващата диагноза: „Синът ви е аутист”. „Искрата” е историята
на пътя дотук. Път, който минава през безусловната майчина любов,
през вярата и през смелостта да последваш инстинкта си. „Искрата”
е книга за зашеметяващите възможности, които се разкриват, когато отключим потенциала на всяко дете.

96 стр. I 18 лв. I Kат. ¹ 8382

320 стр. I 15,99 лв. I Kат. ¹ 1495

ГРИЖИ ЗА РАСТЕЖА
И РАЗВИТИЕТО НА ДЕТЕТО

ГРИЖИ ЗА ЗДРАВЕТО
НА ДЕТЕТО

Клубът на майките

Клубът на майките

Клубът на майките

Всички искаме децата ни да пораснат
успешни, умни, образовани. И всички знаем, че обучението започва още от раждането. Как да направим това весело и
под формата на игра? Как да възпитаме
влечение към знанията? Тази книга ще ви разкрие много тайни
за ранното развитие на детето. Ще разберете как мислят децата, как да разбирате своето дете по неговите рисунки.

Разберете как да създадете оптималните
ГРИЖИ ЗА РАСТЕЖА условия за развитиеИ РАЗВИТИЕТО то на вашето дете от
НА ДЕТЕТО
0 до 7 години, месец по
месец, период по период. Запознайте се със
ÌÀÌÎ,
съвременната метоÍÅ ìè êóïóâàé
дика на Глен Домън за
ÒÎÂÀ!
стимулиране на ранното физическо и интелектуално развитие.
Системата за естествено възпитание ще
ви разкрие как леко да преодолявате обичайните проблеми на растежа.

С тази книга ще научите как да полагате необходимите гриГРИЖИ
ЗА ЗДРАВЕТО жи, за да имате винаНА ДЕТЕТО ги здраво дете. Ще научите всичко за масажите, здравословното
хранене, закаляването,
ÌÀÌÎ,
упражненията и развиÍÅ ìè êóïóâàé
ÒÎÂÀ!
ващите игри за бебета. Специално внимание е отделено на приучването към лична безопасност, правилното поведение при застрашаващ контакт с възрастни и преодоляването на вредни поведенчески стереотипи.

432 стр. I 14,99 лв. I Kат. ¹ 6265

176 стр. I 9,99 лв. I Kат. ¹ 6333

224 стр. I 9,99 лв. I Kат. ¹ 6340

РАЗВИВАЙ ПРАВИЛНО
УМА НА ДЕТЕТО! КАК?

Б

НАЙ-ВАЖНАТА КНИГА НА РОДИТЕЛЯ

П

!

НАЙ-ВАЖНАТА КНИГА НА РОДИТЕЛЯ

Б

НАЙ-ВАЖНАТА КНИГА НА РОДИТЕЛЯ

ЙОГА ЗА БРЕМЕННИ
И МАЙКИ
Д-р Франсоаз Барбара Фрийдман,
Дориел Хол

Б

Редовното практикуване на йога може да
бъде от огромна полЙОГА ЗА БРЕМЕННИ за за по-лесното зачеИ МАЙКИ
ване, във всички стадии на бременността,
при раждането и възстановяването след
това, довеждайки ви
до физическа, емоционална и умствена върхова форма. Класическите пози са специално
адаптирани за нуждите на тялото в този
период. Фотографиите в тази богато илюстрирана енциклопедия ви показват всяко
упражнение стъпка по стъпка.
56 стр. I 9,95 лв. I Kат. ¹ 6425
П РА К Т И Ч Е С К А Е Н Ц И К Л О П Е Д И Я

y Áîãàòî èëþñòðèðàío ðúêîâîäñòâî ñ íàä 150 öâåòíè ôîòîãðàôèè, ïîêàçâàùè âñÿêî óïðàæíåíèå
ñòúïêà ïî ñòúïêà
y Ñïåöèàëíî ðàçðàáîòåíè ïîçè çà çà÷åâàíå, áðåìåííîñò è âúçñòàíîâÿâàíå ñëåä ðàæäàíå

Д-р Франсоаз Барбира Фрийдман
Дориел Хол

www.soft-press.com

33

ЗДРАВЕ

Зелени

на 10 дни без

храни и да
от диети;
да се чувства-

вот.

словно хранене

засилят ефек-

вече са извър-

soft-press.com

Б

Зелените смутита са новият символ на здравословния начин на живот. Освежаващите напитки от зеленолистни зеленчуци и плодове съдържат изключително полезни хранителни вещества,
регулират храносмилането, помагат за прочистване на тялото и са наистина вкусни. Книгата
предлага цялостен режим за детоксикация, с който ще:
 отслабнете с до 7 килограма в рамките на 10 дни без глад и изтощителни тренировки;
 развиете естествен апетит към полезни храни и ще забравите завинаги необходимостта
от диети;
 прочистите тялото си от токсините и ще се чувствате по-жизнени и по-енергични.

Отслабни
7 кг за 10 дни!

1

ДЖЕЙ ДЖЕЙ СМИТ

и приложения

№1 БЕСТСЕЛЪР на New York Times и Amazon.com

СМУТИ
РЕЦЕПТИ

ЗЕЛЕНИ СМУТИ РЕЦЕПТИ

овния начин на
зеленчуци и
лни вещества,
ане на тялото
ви разкрие
ви предложи
аправи посмутита ще

ЗЕЛЕНИ СМУТИ РЕЦЕПТИ

10-ДНЕВЕН ДЕТОКС

ДЕТОКС

¹ ЪР
ЕЛ
БЕСТС rk Times
Yo
на New azon.com
Am
и

192 стр. I 9,99 лв. I Kат. ¹ 1853
ДЖЕЙ ДЖЕЙ СМИТ

СТРОЙНА СЛЕД 40

Б

Цветно издание

КИТАЙСКА МЕДИЦИНА

Скъпи дами, забравете за диетите и дайте на организма си
онова, от което се
нуждае след навършване на 40 години.
Така не само ще отслабнете, но и ще се
чувствате по-жизнерадостна.
В тази книга ще намерите съвети за здравословно хранене, спортуване, активно преодоляване на стреса и достатъчно сън.
Открийте идеалната си форма и се насладете на женствеността, увереността и стегнатото си тяло!
128 стр. I 12 лв. I Kат. ¹ 0108

Йога за начинаещина веВ продължение
кове китайската медицина е развивала
познанието за енерза всеки ден
гиите, видовете хора и лечебните качества на растенията и може да предложи подходящия лек
за всеки човек и всяка ситуация. Тук ще
откриете над 70 домашни средства с приложения в ежедневието,
събрани от д-р Ли по време на следването ´ в
Китай и използвани от дълги години в собствената ´ медицинска практика.

Професионални съвети за добра форма
Програма с превъзходен подмладяващ ефект
Разумна концепция за цялостен начин на живот

д-р Инге Хофман

Китайска
медицина

Искате ли да повишите концентрацията си, да станете поуверени в собствените си сили, да противодействате дълготрайно на стреса, да постигнете хармония между дух,
тяло и душа? Tази книга е най-добрият избор. Тя предлага
68 упражнения за начинаещи, 12 упражнения за бързо отпускане и 5 мудри с доказано въздействие върху вътрешните органи и психическото здраве.

Íàä 70 ðåöåïòè ñïîðåä ó÷åíèåòî çà 5-òå åëåìåíòà
Öÿëîñòíî çäðàâå ÷ðåç ìåòîäèòå íà òðàäèöèîííàòà
êèòàéñêà ìåäèöèíà

Êðèñòèíå Ëè

В рамките на 10 стъпки авторите въвеждат читателя в основните йога асани (пози). Всяко упражнение е описано
подробно и е съпроводено с указания за правилно изпълнение, действие и балансираща поза.

www.soft-press.com
ISBN 978-619-151-032-0

9 786191 510320

128 стр. I 12 лв. I Kат. ¹ 7187

ЙОГА-ПИЛАТЕС
И МЕДИТАЦИЯ ЗА ВСЕКИ
Джонатан Мънкс, Дориел Хол

Искате ли да повишите концентрациза начинаещи
ята си, да станете
по-уверени в собствените си сили, да
противодействате дълготрайно на
стреса, да постигнете хармония между дух, тяло и душа?
Tази книга е найдобрият избор. Тя предлага 68 упражнения
за начинаещи и 12 упражнения за бързо отпускане!

Йога-пилатес е интегрирана система за здраве и красота, създадена с цел да
ЙОГА-ПИЛАТЕС
съчетае най-доброИ МЕДИТАЦИЯ ЗА ВСЕКИ
то от двата метода: силният и стабилен център – основополагаща идея на пилатес – с гъвкавостта
и многостранността
на йога. Разделът за медитация се основава
върху работата на древноиндийския мъдрец
Патанджали, автор на текстове по йогическа медитация, върху които се базира по-голямата част от преподаваната днес йога.

136 стр. I 12 лв. I Kат. ¹ 0320

152 стр. I 19.99 лв. I Kат. ¹ 0818

Йога

П РА К Т И Ч Е С К А Е Н Ц И К Л О П Е Д И Я

y Áîãàòî èëþñòðèðàío ðúêîâîäñòâî ñ íàä 300 öâåòíè ôîòîãðàôèè, ïîêàçâàùè âñÿêî óïðàæíåíèå
ñòúïêà ïî ñòúïêà
y Óíèêàëíî ñú÷åòàâàíå íà ñèñòåìè çà çäðàâå è êðàñîòà

Джонатан Мънкс
Дориел Хол

ЖИВОТ БЕЗ ОЧИЛА

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ, РАЗБЕРЕТЕ КАК!

Трайно възстановяване на зрението при
късогледство, далекогледство и астигматизъм

Б

Пълноцветно издание

Лео Ангарт е разработил естествен метод за възстановяване на
зрението чрез лесни упражнения за
очите при късогледство, далекогледство, астигматизъм, кривогледство, далтонизъм и мързеливо око. Забравете за скъпите лазерни операции, за очилата и лещите. Можете напълно да възстановите естествената си зрителна острота без мъчителни процедури и хирургическа намеса!
ЛЕО АНГАРТ

4,95 лв.

ËÈ×ÅÍ ËÅÊÀÐ

ËÈ×ÅÍ ËÅÊÀÐ

Алергии

Артрит и
ревматизъм

Безплодие

Какво трябва да знаем за тях
проф. д-р Джулиет Компстън

Какво трябва да знаем за тях

ТРАЙНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗРЕНИЕТО ПРИ
късогледство
далекогледство
астигматизъм
кривогледство
далтонизъм

ËÈ×ÅÍ ËÅÊÀÐ

Какво трябва да знаем за него
д-р Питър Уордл и д-р Дейвид Кейхил

Болки в
гърба
Какво трябва да знаем за тях

248 стр. I 9,99 лв. I Kат. ¹ 7880

проф. д-р Малкълм Джейсън
д-р Дженифър Г. Уоръл

ВЪЗЛИ И СПЛИТАНИЯ
ËÈ×ÅÍ ËÅÊÀÐ

ËÈ×ÅÍ ËÅÊÀÐ

ËÈ×ÅÍ ËÅÊÀÐ

ËÈ×ÅÍ ËÅÊÀÐ

Стенокардия

Кръвно
налягане

Незадържане на
урината у жените
Какво трябва да знаем за проблема

Мигрена и
главоболие

проф. д-р Л. Д. Кардосо
и д-р Ф. Тудж-Хобсън

д-р Ан Макгрегър

и инфаркт на миокарда
Какво трябва да знаем за тях

Какво трябва да знаем за него

д-р Крис Дейвидсън

Професор Д. Г. Бийвърз

ËÈ×ÅÍ ËÅÊÀÐ

ËÈ×ÅÍ ËÅÊÀÐ

ËÈ×ÅÍ ËÅÊÀÐ

Депресия

Стрес

Разширени вени

Какво трябва да знаем за нея

Какво трябва да знаем за него

д-р Кваме Макензи

проф д-р Грег Уилкинсън

Нарушения в
храносмилането
и язви

Какво трябва да знаем за тях
проф. д-р Брус Кемпбел

Джобен справочник

Това богато илюстрирано и удобно за носене джобно ръководство
съдържа най-разпространените възли и сплитки.
Начинът, по който можете да вържете всеки възел, е показан стъпка по
стъпка в ясни поредни схеми. Освен десетте основни възела, тук ще научите още множество разнообразни и полезни възли, сплитки и подшивания за найразлични ситуации. Ще научите не само кой възел за
какво се използва, но и какви са предимствата и недостатъците му.
Ñòèéâ Äæúäêèíñ è Òèì Äåéâèñúí

Какво трябва да знаем за тях
проф. д-р Крис Хоки и
д-р Ник Уайт

64 стр. I 6 лв. I Kат. ¹ 7095
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Стийв Джъдкинс и Тим Дейвисън

Какво трябва да знаем за тях

ËÈ×ÅÍ ËÅÊÀÐ
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Лео Ангарт

Поредицата „Личен лекар” е написана от изявени специалисти в съответните области
и е публикувана в сътрудничество с Британския лекарски съюз. Българските издания
под редакцията на доц. д-р Алина Малеева са адаптирани към изискванията на нашето
здравеопазване. С цветни илюстрации и на достъпен език книгите разглеждат голяма
част от болестите на нашето съвремие. Така читателят лесно и бързо може да узнае
повече за своето заболяване и как да се справи с него.
ËÈ×ÅÍ ËÅÊÀÐ

Б

Хари Весе и Мартин Кирейн

ХАРИ ВЕСЕ, МАРТИН КИРЕЙН

В приложението към книгата ще откриете 10 кратки тренировъчни програми, които обединяват подходящи упражнения в определена последователност в зависимост от вашите предпочитания и възможности. Придържането към
програмите в книгата ще окаже въздействие върху всички
проблемни зони в тялото.

Цена: 12 лв.

Б

Йога за начинаещи

Д-р Кристине Ли
ХАРИ ВЕСЕ, МАРТИН КИРЕЙН

Инге Хофман

Стройна
след 40

ЙОГА ЗА НАЧИНАЕЩИ

Б

Цветно издание
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ЕЗОТЕРИКА
Е на квадрат

Е на куб

Б

Бестселър №1 на New York Times
Хит на 21 езика

Бестселър №1 на New York Times

Б

Пам Граут

Пам Граут
С феноменалния си световен хит Е на КВАДРАТ Пам Граут показа, че
мислите ни създават нашата вселена, а доказателството за това са хилядите писма от възторжени читатели, които горещо ´ благодарят и споделят
невероятните си истории.
Сега успешната авторка ни представя Е на КУБ – равностойно по своята удивителност продължение, чрез което ни извежда на следващото ниво на
познанието в областта на квантовото поле.
Настоящата книга предлага още девет експеримента (и един невероятен
допълнителен десети), които доказват, че:

E на КУБ

Е на квадрат е различна
от всичко, с което сте
се сблъсквали. Написана
свежо и позитивно, книгата предлага безспорни
научни доказателства,
че съзнанието променя действителността.
Да, правилно прочетохте. Доказателства. Тук
не просто ще научите, че
мислите ви създават света около вас, а ще станете свидетели как това се случва пред очите ви.
Деветте лесни 48-часови експеримента, които Пам ви
предлага да проведете сами, ще ви убедят, че духовните принципи са логични като законите на Нютон и сигурни като гравитацията.

приветстването на всяка случка в живота ви с радост (дори глобата за
неправилно паркиране) е път към щастието;
употребата на конкретни думи има силата да промени за добро или за
лошо настоящето и бъдещето ви;
печалбарството и страхът от недоимък водят до страдание и бедност;
независимо колко стени издигаме и колко сериозно се проваляме, животът
винаги си е там и ни чака с широко разтворени ръце.

Време е да изоставим старите мисловни конструкти и да се предадем на
онази вселюбяща, всемогъща енергийна сила, която е по-голяма, по-смела,
по-ярка и, да, по-странна от всичко, което сме виждали досега.

ПАМ ГРАУТ

Пам Граут е автор на 17 книги, три пиеси, телевизионен сериал и три приложения за iPhone. Тя пише за списание
People, CNNgo.com, The Huffington Post и в блога си за пътешествия http://georgeclooneyslepthere.com/. Повече за Пам и
нейния необичаен поглед върху живота можете да научите
на http://pamgrout.com/.
www.soft-press.com

Цена: 9,99 лв.

След феноменалния световен успех на Е на квадрат Пам Граут създаде равностойно по своята удивителност продължение. Е на куб ни извежда на следващо ниво на познанието в областта на квантовото
поле. Нови девет експеримента ни дават неоспорими доказателства, че нашите мисли разтварят широко вселенските порти на
изобилието и благоденствието.

Кой би искал просто да приема действителността,
когато знае, че може да я променя?

Обожавам тази книга. Пам съчетава забавния
стил на Елън Дедженеръс с дълбоката мъдрост на
Дийпак Чопра.
Джак Канфийлд,
съавтор на поредицата „Пилешка супа за душата”

208 стр. I 9,99 лв. I Kат. ¹ 1310

256 стр. I 9,99 лв. I Kат. ¹ 2638

ДОКТОР УМ
Лечение без лекарства

Б

д-р Лиса Ранкин
Лама Йеше Ринпоче

Осъзнато сънуване е вълнуващо пътешествие, което обединява ученията на
тибетската йога на съня и модерните западни теории и в което ще откриете:
 техники за осъзнато сънуване за начинаещи и напреднали, основани на
повече от 12 години практика и стотици семинари;

 иновативен нов подход, наречен проникновен сън и сънуване, който
предлага реални възможности за трансформация на реалността;

 практически ключове към ползите от осъзнатото сънуване:
психологическо и физическо лечение; преодоляване на зависимости и
комплекси; трениране на умения; творческа стимулация и духовно
израстване.

www.soft-press.com

НАУ ЧНИ ДОКА ЗАТЕЛС Т ВА
ЗА ЦЕЛЕБНАТА СИ ЛА НА МИС Ъ ЛТА
д - р Ли с а Ранкин

Цена: 15 лв.

ИЗЛЕКУВАЙ МИНАЛОТО СИ,
ИЗЛЕКУВАЙ ЖИВОТА СИ

Б

Как да създадем позитивно бъдеще

ЧАРЛИ МОРЛИ

Чарли Морли е считан за един от най-автентичните практикуващи учители по
осъзнато сънуване в Европа. На 25 години той става един от първите жители
на Запада, получили официално разрешение за преподаване на осъзнато сънуване
в традициите на Кагю, една от четирите основни школи в тибетския будизъм.
Изключителното доверие и признание от личния му гуру Лама Йеше Ринпоче дава
на Чарли Морли уникалната възможност да съчетае в едно източната и западна
практики и да развие нов подход към осъзнатостта.

Енергийните вампири – те са сред нас… маскирани като обикновени хора.
Може би се спотайват в офиса ви, в семейството, сред приятелите; може би
дори делите едно легло с някой от тях. Умни, талантливи, чаровни, те печелят
вашето доверие и обич, след което източват емоционалната ви енергия. Но съберете смелост – колкото повече знаете за вампирите, толкова по-малко власт
имат те над вас.
В настоящата книга д-р Албърт Бърнстайн, убиецът на вампири и автор на
бестселърите Динозавърски мозъци и Неандерталци в службата, разкрива
тайните, които ще ви защитят веднъж завинаги. Като описва в детайли редица
личностни типове и човешки реакции, Бърнстайн ви показва как да откриете
„вампирите” в своя живот: егоцентричните нарциси, хедонистичните диссоциални типове, изтощаващите параноици или крайните хистрионни „кралици на
драмата”. Под формата на ценни съвети, от гледна точка на психологията и с
много хумор, той предлага редица стратегии за защита, които със сигурност
ще попречат на „кръвожадните“ същества да „пресушат“ енергията ви.
Когато прочетете Енергийни вампири, ще се въоръжите с изключителни
знания, ще се сдобиете с набор от инструменти за унищожаване на вампири,
както и с цялата увереност, от която се нуждаете, за да атакувате онези, които
най-много „пият“ от вас, за да спечелите битката, без да пролеете и капка кръв.
ЗА АВТОРА
Албърт Дж. Бърнстайн, доктор по психология, е автор на бестселърите Динозавърски мозъци, Неандерталци в службата и Свещен бик. Клиничен психолог,
лектор, водещ на рубрики в списания и бизнес консултант, д-р Бърнстайн е известен с умението си да обучава хората да се изправят пред трудни и плашещи
ситуации с остроумие, мъдрост и елегантност.
www.soft-press.com

С предисловие от Лама Йеше Ринпоче

Цена: 9,99 лв.

328 стр. I 15 лв. I Kат. ¹ 1730
ИСТИНАТА ЗА ЖИВОТА
СЛЕД СМЪРТТА

Б

Албърт Дж. Бърнстайн

Човек прекарва 30 години от живота си в сън. Описаните от Чарли Морли методи
ще ви позволят да се възползвате от тях, за да отключите пълния си потенциал
и да се пробудите за по-пълноценен и по-щастлив живот.

Техники за духовно пробуждане и
трансформация на реалността

ВАМПИРИ

 исторически данни и научни изследвания за предимствата на осъзнатото
сънуване и тибетската йога на съня;

ЕНЕРГИЙНИ ВАМПИРИ

ЕНЕРГИЙНИ

Препоръчвам тази книга на всеки, който иска да живее осъзнато.

Сън, при който активно осъзнаваме, че сънуваме, докато сънят се случва? Да,
звучи парадоксално. Но може да промени живота ви. Тази книга ще ви разкрие как.

ОСЪЗНАТО СЪНУВАНЕ

Научни доказателства за лечебната
сила на мисълта
Стъпвайки на солидни проучвания и научни данни, доктор Лиса
Ранкин доказва, че човешкото тяло притежава вродена способност да се самолекува.
Единственото, което
ни е нужно, за да я отключим и използваме,
е нашият ум. „Д-р Ум” ще ви покаже как да
откриете липсата на баланс в своeто
ежедневие и да я превърнете в хармония,
която ще ви осигури щастлив живот и
здраве.
320 стр. I 15 лв. I Kат. ¹ 1518
ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ ЛЕКАР С Т ВА

ОСЪЗНАТО СЪНУВАНЕ
Техники за духовно пробуждане и
трансформация на реалността
Чарли Морли
Основана на повече от
ОСЪЗНАТО
12 години практика и
СЪНУВАНЕ стотици семинари,
тази книга ще ви отведе на вълнуващо пътешествие в света на
осъзнатото сънуване.
Обединявайки доказано
ефективни холистични
ЧАРЛИ МОРЛИ
практики с последните
научни открития за непознатата природа на
съня, Чарли Морли ще ви научи как да достигнете до психично и духовно здраве с методите на осъзнатото сънуване. Това е книга
за всеки, който иска да се събуди – не само в
сънищата си, а и в реалния живот.

Б

ИЗЛЕКУВАЙ ДОМА СИ ОТ
ОТРИЦАТЕЛНИ ЕНЕРГИИ

Албърт Дж. Бърнстайн

Марлис Бадер

Енергийните вампири –
те са сред нас… маскирани като обикновени хора. Умни, талантливи, чаровни, те спечелват вашето доверие и обич – след което източват емоционалната ви енергия. Авторът, доктор
по психология, предлага редица стратегии за защита, които със
сигурност ще попречат на “кръвожадните”
същества да “пресушат” енергията ви. Този
световен бестселър е преведен на 16 езика.

Знаете ли, че нашите домове и офиси
имат памет и моÎÒ ÎÒÐÈÖÀÒÅËÍÈ
гат да разказват?
ÅÍÅÐÃÈÈ
Всички преживявания и емоции на
предишните и настоящи обитатели
оставят своя отпечатък върху атмосферата или превръщат жилището в неуютно и злокобно място. С тази книга ще можете по-внимателно да се вслушате в гласа на дома си и да неутрализирате евентуални вредни енергии с
помощта на описаните тук методи.

296 стр. I 9,99 лв. I Kат. ¹ 5718

160 стр. I 9,99 лв. I Kат. ¹ 7323

ИСТИНАТА ЗА ШАМБАЛА

БИЗНЕС АСТРОЛОГИЯ

Албърт Дж. Бърнстайн

Те са сред нас...

К АК Д А Г И РА ЗПОЗНАВА МЕ
К АК Д А С Е ОТ НАС ЯМЕ С ТЯХ
К АК Д А НЕ С ТАНЕ М ТЯХНА Ж Е РТ ВА

ÈÇËÅÊÓÂÀÉ

ÄÎÌÀ ÑÈ

ÏÐÈËÎÆÍÀ ÅÇÎÒÅÐÈÊÀ

Дениз Лин

Галина Локтионова

Пьотър Образцов

Джон Александър

Вместо да се треИЗЛЕКУВАЙ МИНАЛОТО СИ,
вожим за бъдещето,
ИЗЛЕКУВАЙ трябва да се съсреЖИВОТА СИ! доточим върху преоткриването му…
Истината е, че можем да преоткрием
собствената си съдба и ориста на планетата ни. За да се заредите с вътрешна сила,
да промените житейската си нагласа и да си възвърнете увереността в утрешния ден, ви е необходим доказаният метод на Дениз Лин. Тя е автор
на 17 бестселъра, световноизвестен лектор и ясновидец.
208 стр. I 9,99 лв. I Kат. ¹ 7231

От хилядолетия човечеството се опит-ва да си обясни загадката на смъртта.
Многобройните разкази за светлина в края
на тунела, полтъргайсти, тайнствени гласове, странни места,
където не действат
земните закони, завладяват съзнанието ни и
ни карат да вярваме, че „там” наистина има
нещо. Авторката се позовава на експертни
мнения от авторитетни учени – лекари, физиолози, физици – за феномена „контакти с
отвъдното” и дава отговори на въпросите,
които ни вълнуват от векове.
320 стр. I 14,99 лв. I Kат. ¹ 0016

Книгата разобличава различни мистификации и мошеничества в азбучен
ред – от “астрология” до “ясновидство”. В достъпна
форма се прави анализ на псевдонаучни теории, свързани с предците на човека и творбите на
Мулдашев, астрология и нумерология, диетология и лечители,
психотерапия и сциентология, египтология
и история, уфология, физика и химия, ясновидство и Нострадамус.

Защо астрологията
е толкова важна през
XXI век? Как да използвате ефективÄæîí Àëåêñàíäúð
но астрологията в
бизнеса си? Как астрологията може да
ви помогне да разберете стиловете
на лидерство и управление? Какво може да ви каже астрологията за днешните лидери и компаниите
им? Книгата е още по-увлекателна с това,
че в нея са включени хороскопите на знаменити личности от света на бизнеса.

320 стр. I 15 лв. I Kат. ¹ 7118

384 стр. I 12,99 лв. I Kат. ¹ 6036

Дениз Лин

Как да създадем
позитивно бъдеще

ОПОЗНА Й СЕБЕ СИ

П

!

Б

ïðåäöèòå íà ÷îâåêà è òâîðáèòå íà Ìóëäàøåâ
àñòðîëîãèÿ è íóìåðîëîãèÿ  äèåòîëîãèÿ è ëå÷èòåëè
ïñèõîòåðàïèÿ è ñöèåíòîëîãèÿ  åãèïòîëîãèÿ è èñòîðèÿ
óôîëîãèÿ, ôèçèêà è õèìèÿ  ÿñíîâèäñòâî è Íîñòðàäàìóñ

ÏÜÎÒÚÐ ÎÁÐÀÇÖÎÂ

ÍÎÂ ÏÎÄÕÎÄ ÊÚÌ ÁÈÇÍÅÑÀ, ÑÚÄÁÀÒÀ È ÓÑÏÅÕÀ
 Ëè÷íîñòíè õàðàêòåðèñòèêè
 Ëèäåðñêè ñòèëîâå

 Ñúçäàâàíå íà óñïåøíè åêèïè
 Íàáèðàíå íà ïåðñîíàë
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УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УМА
ТОНИ БЮЗАН
Тони Бюзан е световноизвестен автор, лектор и съветник на държавни институции, фирми,
университети в областта на ефективното използване на мозъка. Редактор е на списанието на МЕНСА, създава Световния шампионат по запаметяване и Световния шампионат по
бързо четене. Книгите му са преведени на 35 езика в над 200 държави. Неговите методи се
прилагат от Google, Harper Collins, IBM, Intel, Merrill Lynch, Microsoft, NASA, Oxford University
Press, Procter & Gamble, Rolls Royce, Tesco, Toyota, United States Air Force, Vodafone, Disney.
„Приносът на Тони Бюзан за усъвършенстването на човешкото мислене е същият като приноса на Стивън Хокинг за разбирането на Вселената.”
The Times
ТВОЯТ УМ МОЖЕ ВСИЧКО

Б

СУПЕР ПАМЕТ

Б

КАК ДА УЧА БЪРЗО
И ДА ЗАПОМНЯМ ЛЕСНО

Б

КАК ДА ЧЕТА БЪРЗО
И ДА ПОСТИГАМ ПОВЕЧЕ

Б

Тони Бюзан

Тони Бюзан

Тони Бюзан

Тони Бюзан

Методът на
МИСЛОВНИТЕ КАРТИ
е революционна техника, която навлезе светкавично в
образователните
и бизнес среди. Над
250 милиона души
по света използват МИСЛОВНИТЕ
КАРТИ и повишават
значително интелектуалния си капацитет.
Книгата е преведена на 33 езика в над 150
държави, а методът се прилага от всички
водещи компании в света.

Искате ли да удвоите капацитета на
паметта си, да повишите значително
своя IQ, да запомняте
бързо и трайно всичко, което ви е необходимо, да обогатите
общата си култура?
Книгата ще ви разкрие революционната техника на паметта за тотално заучаване. С нея ще запомняте с лекота от 10 000
до 50 000 обекта, подобрявайки едновременно и гъвкавостта на паметта си.

През последните 35
години Тони Бюзан е
помогнал на милиони
деца и възрастни да
развият оптимално
умствените си способности чрез своите мисловни карти и
техники за скоростно четене и запаметяване. В настоящата книга той комбинира всички свои методи,
за да помогне на учащите се от всяка възраст да усвоят нов и позитивен начин за бързо и трайно овладяване на учебния материал.

Иновативната книга на Тони Бюзан за
бързото четене е написана по специална
система, позволяваща на читателя лесно и бързо да усвои
изключително полезното умение да разбираш с един поглед
смисъла на написаното на една страница. Книгата е незаменимо помагало за ученици, студенти и всеки,
който иска да увеличи бързината, разбирането и качеството на четенето както на
печатни, така и на електронни текстове.

320 стр. I 14,99 лв. I Kат. ¹ 8146

224 стр. I 14,99 лв. I Kат. ¹ 6913

200 стр. I 14,99 лв. I Kат. ¹ 8375

240 стр. I 14,99 лв. I Kат. ¹ 0436

ЗЛАТНА КНИГА НА ТАЛАНТА
Тайните на най-добрите школи за
таланти

Даниел Койл

ТАЙНИТЕ НА ХИПНОЗАТА

Б

Същност, въздействие, практика
+ онлайн CD с хипноза за релаксация

Иво Величков
ЗЛАТНА КНИГА НА
ТАЛАНТА трябва да
се връчва на всеки
ученик при дипломирането му, на всеки млад родител в
родилното, на всеки мениджър през
първия работен ден.
Чарлс Дюиг, автор
на „Силата на навиците”

Независимо дали развивате таланта си в областта на науката, спорта, изкуството или бизнеса, ако си задавате въпроса „Как да стана подобър?”, тази книга е за вас.

Авторът увлекателно ни въвежда в тайните на хипнозата,
сравнява различните
хипнотични подходи
и ни предлага конкретни техники за
ТАЙНИТЕ на
въвеждане в транс.
ХИПНОЗАТА С примери от своята успешна практика той разкрива способността на всеки
от нас да се справи с помощта на хипнозата с вредни навици, непреодолими страхове
и самоунищожителни модели на поведение.
Иво Величков е сертифициран хипнотерапевт с успешна професионална реализация.

144 стр. I 9,99 лв. I Kат. ¹ 1327

160 стр. I 10 лв. I Kат. ¹ 9174

ЗЛАТНА КНИГА НА

ТАЛАНТА

52 СЪВЕТА

КАК ДА РАЗВИЕМ ТАЛАНТА
В СЕБЕ СИ И В СВОИТЕ ДЕЦА

ДАНИЕЛ КОЙЛ

Èâî ÂÅËÈ×ÊÎÂ

ñúùíîñò • âúçäåéñòâèå • ïðàêòèêà

Ïîäàðúê:
Ïî
îäàðúê: CD ñ õèïíîçà çà ðåëàêñàöèÿ

ЕНЦИКЛОПЕДИЯ НА
ЖИТЕЙСКАТА ПСИХОЛОГИЯ

ЕТИКЕТ ЗА ВСЕКИ ДЕН
Бестселър ¹1 в Германия
Второ допълнено издание

Всеки има особености на характера, но
колко време е нужно,
за да разпознаете истинската същност
на колегата, партньора, противника?
Îïîçíàâàíå
Научете се да тълíà ÷îâåêà
кувате движенията
и мимиката на събеседника и да се досещате за неговите слаби и силни страни по
външни белези на лицето и телесната му конституция. Този изключителен наръчник предлага редица тестове за оценка на характера и поведението. Научете повече за себе
си и другите.

СКРИТО УБЕЖДАВАНЕ

КАК ДА МАНИПУЛИРАМЕ
ХОРАТА
И. Зорин
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ÔÅÍÎÌÅÍÎËÎÃÈß ÍÀ ÑÒÅÐÅÎÒÈÏÈÒÅ, ÊÎÌÏËÅÊÑÈÒÅ È ÇÀÙÈÒÍÎÒÎ ÏÎÂÅÄÅÍÈÅ

Добрите маниери никога не са излизали от мода, а подобаващото поведение в обществото
отваря врати и създава благоприятни възможности за нови приятелства и сключване
на сделки. Ясната структура и достъпният
език превръщат този наръчник в незаменим
съветник за всеки, решил да очарова и побеждава на обществения подиум и да създаде хармонична атмосфера в личните си взаимоотношения.

Психологически тактики и трикове
за влияние върху подсъзнанието
на другите

ЛЪР

БЕСТСЕ

№1ия

в Герман

Правилата на добрите обноски и изисканите маниери
в бизнеса, в семейството и на обществени места

Кевин Хоган
Джеймс Спийкман

224 стр. I 9,99 лв. I Kат. ¹ 6623
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Чрез наблюдаване и
предусещане на човешкото поведеСКРИТО
ние можем да възУБЕЖДАВАНЕ действаме и направляваме хората,
използвайки точните думи и език на
тялото. Тази книга
синтезира последните проучвания в
психологията, лингвистиката, тактиките за продажби и общуването, за да разкрие най-ефективните методи за убеждаване на всеки във всичко, при всяка една ситуация. Тази колекция от трикове и
тайни ще ви даде надмощие.
ПСИХОЛОГИЯ НА
МАНИПУЛАЦИЯТА

Силке Шнайдер-Флег

П

Б

Книгата ни предлага да надникнем зад
кулисите на собствения си живот.
Различните ни роли в ежедневието –
смешни и тъжни, забавни и неприятни,
са представени през
призмата на самоиронията. Подходът
„да се усмихнем и да
се замислим“ провокира желанието ни да анализираме скритите мотиви на поведението
си и да променим житейските нагласи и стереотипите си. Книгата е своеобразен тест
на индивидуалните ни реакции в типични житейски ситуации.
560 стр. I 15 лв. I Kат. ¹ 7385
А

Кевин Хоган, Джеймс Спийкман

П

ОПОЗНАВАНЕ НА ЧОВЕКА
Верена Сарториус

Алüона Либина

Психология на манипулацията

Силке Шнайдер-Флег

Б

!

îáùóâàé óñïåøíî

Âåðåíà Ñàðòîðèóñ

160 стр. I 6,99 лв. I Kат. ¹ 5305

Б

Манипулацията е интересна и завладяваща игра, която ни поКАК ДА
мага в постигането
МАНИПУЛИРАМЕ
ХОРАТА
на поставените цели. Тук ще научите
да разбирате смисъла на манипулациите, ще овладеете
практически методи за манипулиране и
техники за защита.
Това ще ви позволи да контролирате отношенията си с хората, да ги разбирате подобре. Ще научите най-разпространените
манипулативни игри “ръководител – подчинен”, “длъжник – кредитор”, “продавач – купувач”.
208 стр. I 9,99 лв. I Kат. ¹ 5473
ÒÅÕÍÈÊÈ ÇÀ ÌÀÍÈÏÓËAÖÈß È ÇÀÙÈÒÀ ÎÒ ÒßÕ

Б

ПОЗИТИВНАПСИХОЛОГИЯ
ПРИЛОЖНА
ПСИХОЛОГИЯ
Наталия Кобилкина е сред водещите сексолози и семейни терапевти у нас. Завършила магистърска степен в
областта на психотерапията и сексологията в Русия, тя е автор на многобройни статии, водещ на иновативни
тренинги и специализирани лекции и създател на „Академия щастлива жена” и „Академия за треньори”, които вече
работят в световен мащаб.

Б

Кое е най-важното в любовта? Как
да направим
първата
стъпка? Как
да разпознаем и задържим подходящия партньор?
Новата книга
на Наталия
Кобилкина ще отговори на въпросите на
всички, които са твърдо решени да изберат любовта. 69-те практични съвета ще
ви преведат през етапите на съблазняването – от подготовката на психично и физическо ниво до конкретни техники и похвати за водене на разговор, за да ви разкрият
малките тайни на големите чудеса. Защото
тук съблазняването не се изчерпва с флирта,
то е вътрешна нагласа и начин на живот.

„69 съвета
за щастливи отношения” ще ви
поведе към
истински
дълбоките
и хармонични връзки.
Кратките,
практични
и мъдри напътствия на Наталия ще ви помогнат да
откриете истинската любов или да я запазите, ако вече сте имали щастието да
я срещнете. Ще ви научи как да обичате
себе си и да се доверявате на вселената.
Защото в реалността може и да няма вълшебна рибка, която да сбъдва мечтите ни,
но винаги има път, който води към тях.
„69 съвета за щастливи отношения” е вашият пътеводител.

Сексът ни
дава дълбока интимна връзка с
партньора,
води ни до
върха на удоволствието
и ни носи
творчество и свобода. Целта на
описаните в тази книга съвети е да ни научат да приемаме с любов и уважение своята чувственост и да постигнем пълноценно сексуално изживяване.
Кратките практически напътствия са насочени както към дамите, така и към представителите на силния пол и са перфектно
вдъхновение за всяка двойка. Искрено вярваме, че тези 69 съвета ще ви донесат повече свобода, повече разбиране и разбира се,
повече оргазми.

120 стр. I 15,00 лв. I Kат. ¹ 3000

112 стр. I 15,00 лв. I Kат. ¹ 1235

104 стр. I 15,00 лв. I Kат. ¹ 0740

ЗДРАВЕТО Е В ГЛАВАТА,
Б
А НЕ В АПТЕКАТА
Александър Свияш
Майсторът на псиÀëåêñàíäúð Ñâèÿø
хологията Свияш –
ïîçèòèâíà ïñèõîëîãèÿ
писател, психолог и
кандидат на техническите науки – обяснява как възникват
болестите и разкрива универсален алгоритъм за лечение, давайки препоръки относно работата с
физическото тяло и
вътрешните енергии. Практическите подходи и методики ще ви помогнат сами да се
избавите от емоционалния негатив, да се запознаете с множество съществуващи модели за лечение и оздравяване.
384 стр. I 12 лв. I Kат. ¹ 5985
ПЪЛНА ПСИХОДИАГНОСТИКА
НА ЧОВЕКА

Б

КАК НЕВОЛНО СЪСИПВАМЕ
ЖИВОТА СИ

Б

КАКВО НИ ПРЕЧИ
ДА БЪДЕМ БОГАТИ

Б

СМИСЪЛЪТ НА ЖИВОТА

Проект “Човечество” - успех или
провал

Б

Юлия Свияш

Александър Свияш

Александър Свияш

Пред вас е книгаÞëèÿ Ñâèÿø
разобличение. Тя ще
Ïîçèòèâíà ïñèõîëîãèÿ íàîïàêè
разкрие онези истини, които пазите в
тайна дори и от себе си. Книгата предлага парадоксален
възглед за живота.
В нея няма методи
за борба с каквото
и да било. Тук просто ще разберете за
себе си неща, които ще преобърнат представата ви за самите вас и за собствения ви живот. Парадоксална, иронична и остроумна, книгата на известната психоложка Юлия Свияш ще събуди интереса на всеки,
който харесва нестандартния поглед върху
обичайните неща.
320 стр. I 10 лв. I Kат. ¹ 6524

Често ние сами
не допускаме
парите в живота
си. На повечето
хора им пречат
вътрешни страхове, съмнения,
грешен избор на
цели и редица други
вътрешни фактори,
които могат да
осуетят дори най-активните усилия.
Именно за тези вътрешни ограничения
и бариери става въпрос в настоящата
книга. Предлаганите от автора практически препоръки и психологически похвати
ще ви помогнат да се избавите от тях.

Известният психолог представя на читателите, интересуващи се от въпросите за самоусъвършенстването, разсъждения за законите, които движат
Човечеството. След
като прочетете тази книга, ще можете
по-добре да разбирате скритите мотиви на собственото си поведение и на поведението на другите. Ще се
убедите, че сте съвършено и всемогъщо същество, което до този момент не се е научило да използва скрития си потенциал.

304 стр. I 14,99 лв. I Kат. ¹ 6531

320 стр. I 14,99 лв. I Kат. ¹ 0269

САМОЗАЩИТА С ДУМИ

ЕЗИКЪТ НА ЖЕСТОВЕТЕ

Ïðàâèòå ÃÐÅØÊÈ, íî íå çíàåòå ÇÀÙÎ!
Íå å ëè âðåìå äà ðàçáåðåòå?

Б

Àëåêñàíäúð Ñâèÿø
ïîçèòèâíà ïñèõîëîãèÿ

Б

Àëåêñàíäúð Ñâèÿø
ïîçèòèâíà ïñèõîëîãèÿ

КАК ДА КОНТРОЛИРАМЕ
СЪЗНАНИЕТО НА ХОРАТА
Д-р Х. Лънг

Б

Познаването
на темперамента
и психологическите свойства на личността са важни не
само за педагога или
психолога. Това са
умения, необходими
за мениджъри и за
всички, които желаят да опознаят бързо човека срещу тях. Авторът представя информация и тестове за определяне на характерологичните черти на личността, разглежда древните учения за характера и възможностите за съвременното им използване.

Никога повече не си
гълтайте езика. Не
си пилейте енергията, като се ядосвате, че пак сте премълчали нечия обида
от неумение да отÊàê äà ïàðèðàìå ïðîñòàùèíàòà
върнете на удара.
Научете се да парирате достойно несправедливи упреци или непристойни забележки. Ефикасната самозащита е възможна и с
думи. Тази книга ви предлага тренировъчна
програма, която ще ви направи уверени и непоклатими във всяка ситуация.

Искате да сте победители във всяка житейска ситуация?
За да бъдете такива, трябва да усвоите езика на тялото.
Жестовете, мимиката, позата и облеклото са много ефективно оръжие в общуването! Ако желаете да развиете комуникативните си способности, ако професията ви е свързана с активно общуване, ако искате да влияете на хората, тази книга ще ви
покаже най-краткия път към успеха!

Д-р Х. Лънг – автор
на повече от 10 книги за изкуството на
войната – предлага
подробно ръководство за преодоляване умствената защита на противника. Основавайки се
на техники за манипулиране на съзнанието, д-р Лънг ни учи как да използваме страховете, несигурността, надеждите и вярванията на опонента ни срещу самия него. Някои от
изложените техники са заимствани от древните майстори и се публикуват за пръв път.

496 стр. I 14,90 лв. I Kат. ¹ 7408

176 стр. I 9,99 лв. I Kат. ¹ 8269

216 стр. I 9,99 лв. I Kат. ¹ 7729

288 стр. I 10 лв. I Kат. ¹ 7699
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ПРОФЕСИОНАЛНА ЛИТЕРАТУРА
АТЛАС ПО АНАТОМИЯ
НА ЧОВЕКА
Р. Д. Синелников, Я. Р. Синелников, А. Я. Синелников

ПОД РЕДАКЦИЯТА НА АКАД. ПРОФ. Д-Р ВЛАДИМИР
ОВЧАРОВ, ДМН

АРХИТЕКТУРНО ПРОЕКТИРАНЕ
38-ìî èçäàíèå

Åðíñò Íîéôåðò

Ернст Нойферт

Наричат този справочник БИБЛИЯТА НА
ò
ð
å
Íîéô АРХИТЕКТА. Незаменим източник на ин-

формация за архитектурно проектиране
за поколения специалисти, в това последно
38-о издание ще намерите най-актуална информация и стандарти. Организирано според типа на сградите, то обхваща потребителски изисквания, критерии при планирането, основни размери и норми. Повечето чертежи са оразмерени; всеки архитектурен тип включва планове, разрези, ситуации и детайли.
560 стр. I 199,95 лв. I Kат. ¹ 7026
àíå
êòèð
ïðîå
óðíî
òåêò
Àðõè

Ïîä ðåäàêöèÿòà íà ïðîô. ä-ð àðõ. ×àâäàð Àíãåëîâ

Този уникален труд, преведен на всички основни езици и ползван от студенти на четири континента, е един от най-популярните анатомични атласи в света. Илюстративният
материал е представен чрез специално подготвени цветни
изображения на анатомични препарати и рентгенограми.
Всички анатомични термини са дадени в съответствие
с последната международна анатомична терминология.
Авторите на атласа – Р. Д. Синелников, Я. Р. Синелников,
А. Я. Синелников, – чийто професионален път е тясно
преплетен със създаването и непрекъснатото му обогатяване, са изтъкнати учени от световна величина в областта на анатомията. Последните издания се допълват
и актуализират от Александър Синелников, доктор по медицина, доктор по философия, професор по анатомия и патология, директор на морфологичната лаборатория на
Брадентонгската медицинска школа Лейк Ери, САЩ.

БЕЗПОЛЕЗНИ, НЕВЪЗМОЖНИ И ГЛУПАВИ
„Безполезни, невъзможни и глупави” ще отвори врата там,
където преди сте виждали само стена!
В тази библия на предприемача
експертът Даниел Айсенберг
представя новаторския си подход при основополагането на
всяко бизнес начинание.
Авторът черпи от своя богат
опит и от опита на световноизвестни предприемачи, които
не се съобразяват със западния
стереотип на мислене, подчинен обикновено на Силициевата
долина.
Научете нестандартните правила и стратегии за развитие
на продуктова линия и търсене на пазарни ниши, които ще
ви донесат разтърсващо големи успехи!
БОЛЕСТ НА ТУРЕТ

Други хронични тикове и често съпътстващи разстройства

Доц. д-р Димитър Терзиев
336 стр. I 75 лв. I Kат. ¹ 9204

240 стр. I 75 лв. I Kат. ¹ 9259

Единствената книга на български език, написана, за да поБОЛЕСТ НА ТУРЕТ,
могне на страдащите от хродруги хронични тикове
и често съпътстващи
нични тикове, болестта на
разстройства
Турет и често съпътстващи
натрапливости, разстройство с дефицит на вниманието и/или хиперактивност.
Благодарение на изложената
информация страдащите и
техните семейства ще излязат от митовете за тези заболявания и ще водят по-добър и пълноценен живот.
Предназначена е за родители и професионалисти от помагащите професии.
Димитър Терзиев

НЕФУНКЦИОНАЛНИ ДВИЖЕНИЯ, НАТРАПЛИВОСТИ,
РАЗСТРОЙСТВО С ДЕФИЦИТ НА ВНИМАНИЕТО
И/ИЛИ ХИПЕРАКТИВНОСТ И ДРУГИ

За родители, по-големи деца и професионалисти

216 стр. I 75 лв. I Kат. ¹ 9266

208 стр. I 75 лв. I Kат. ¹ 0894

Българското издание на атласа е под редакцията на акад. проф. д-р Владимир
Овчаров, дмн, почетен ректор на Медицински университет – София, председател наa Българската национална академия по медицина.
38
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Пленила сърцата на милиони деца по света, днес
тази любима приказка е пред вас в ново издание с
изумителните илюстрации на Ана Григориев.
Илюстрации: Ана Григориев

По приказката на Е. Т. А. Хофман

Лешникотрошачката

Иде Коледа – празникът, който ни събира край украсената
елха и изпълва душите
и сърцата Ана
ни с Григориев
радост и надежда.
Илюстрации:
В тихата снежна нощ, озарена от вълшебно сияние,
настава време за приказки. Весели или тъжни, те ни
разказват за това как доброто може да победи злото,
за невиждани чудеса и създания – феи, тролове, елфи
и джуджета, за животворната сила на обичта
и приятелството. И ни учат да бъдем
по-добри и състрадателни.
ПЛЮШЕНОТО ЗАЙЧЕ



ЛЕШНИКОТРОШАЧКАТА



МАЛКАТА КИБРИТОПРОДАВАЧКА
ПОХИТЕНИЯТ ДЯДО КОЛЕДА


СНЕЖНИЯТ ЧОВЕК

ОБУЩАРЯТ И ДЖУДЖЕТАТА





СНЕЖНАТА КРАЛИЦА



ГОСПОЖА ВИЕЛИЦА
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ОЦВЕТИ, ДОВЪРШИ, С ПИКСЕЛИ!

П РЕ П О Р ЪЧ А Н О ОТ
катедрата по педагогика на началното образование към
Руския държавен педагогически университет “А. И. Херцен”

ДЕТСКА ЕНЦИКЛОПЕДИЯ

ОЦВЕТ

РАЗСЛЕДВАНИЯТА НА ИНСПЕКТОР ГАМАШ

Убийство чрез кошмар. Нима е възможно?

ТЕХНИКА и
ИЗОБРЕТЕНИЯ

Написването на дългоочаквания роман Не заспивай отнема повече време, но за сметка на това всички фенове на перото на Вердън ще бъдат
доволни да се впуснат в най-заплетеното и смразяващо кръвта приключение на гениалния детектив Дейв Гърни.

Война, лагер, робство и многоженство… Журналистката Мелтем Йълмаз описва
спиращата дъха история на една сирийка, прегърнала своята искрица надежда
в житейската безизходица, където няма място за обич.
Драматичен и затрогващ е разказът за белезите в душите на бежанците,
спасили се от гражданската война в родината си.
Разтърсващо емоционален, в духа на класиката „Не без дъщеря ми“, неудобният
роман „Сорая“ говори през гледната точка на всичките си герои, а изводите
оставя на читателя.
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Единствен в света петкратен носител на наградата „Агата Кристи”

Подкрепен с множество доказателства, официални и разсекретени правителствени документи, романът ще ви разтърси с
художествено откровение за заплаха, която не е художествена
измислица.
Глен Бек е телевизионер, радиоводещ, политически коментатор, книгоиздател, продуцент, режисьор, предприемач и брилянтен визионер. Той
е бестселър автор № 1 на 13 книги, а прозорливият му роман „Залезът
на демокрацията” е на път да се превърне в мрачното пророческо
откровение на нашия век.

***

Мелтем Йълмаз е млад журналист и автор на три книги, магистър по английска
филология. Tя е гласът на непривилегированите – бежанци, бездомници и
малтретирани жени. За работата си e отличена с редица награди. „Сорая“ е сред
селектираните книги на Berlinale Film Festival 2016 като най-подходящи за
филмиране.

СВЕТОВЕН БЕСТСЕЛЪР

Прозорецът на Овертон или

За потомствения богаташ и специалист по връзки с обществеността Ноа Гарднър политиката е само работа – нещо, за което
не прави грешката да се замисля. Но неочакваната среща с потайната Моли Рос му отваря очите не просто за поредната световна конспирация, а за края на демокрацията като система на
свободните хора. И замесените в световния заговор са личности, на които е имал доверие, хораВс положение...
с пари.
ЛЕСНИхора
СТЪПКИ

***

Интересни експерименти
Дейвид Гърни е силно привлечен към мистериозния случай, ма-

След разтърсващия успех на феноменалния му дебют Намисли си число,
нестандартният трилър майстор поднася на читателите си Затвори
очи, Не дърпай дявола за опашката и Питър Пан трябва да умре.

„Прозорецът на Овертон” е манипулативна техника, замислена
да контролира живота, законите и бъдещето на всяка държава.
Тя е начин за проследяване и тотално преобръщане на обществените нагласи. Така управляващите подменят актуалните
теми на деня, неусетно легализират абсурдни идеи и държат в
подчинение своите избиратели. Вече години наред...

Двайсетгодишната Сорая бяга от войната в Сирия, където градовете миришат на
гняв и кръв, и се подслонява в Турция с надеждата за ново бъдеще.
Когато се съгласява да се омъжи за трийсет години по-възрастен мъж, попада в
още по-смъртоносен от войната капан: любовта.

Публично обвиненият в четири убийства, извършени чрез кошмар, доктор Хамънд живее в отдалечена планинска хижа близо
до уединения пансион „Вълчето езеро”, който е известен с
редица нещастни случаи, настъпили при странни обстоятелства.
Гениални проекти

Джон Вердън работи на няколко отговорни позиции в
рекламни агенции в Манхатън, преди да хване перото.
Също като героя си напуска големия град и се заселва
в провинциалната част на Ню Йорк, където живее и до
днес със съпругата си.

Най-голямата и абсолютно
неразрешима загадка в кариерата

Любовтана
е по-силна
всяка война,
защото е по-унищожителна…
ДейвотГърни
– Kirkus
Review

Четирима мъже са се самоубили в различни краища на страната. На пръв поглед нямат нищо общо помежду си. Освен че са
се оплаквали от един и същи повтарящ се кошмар, в който
има кинжал с инкрустирана в дръжката вълча глава. По-късно всеки от тях си прерязва вените именно с такъв кинжал.
Медиите раздухват как преди самоубийството си всеки от
мъртвите е ходил на хипнотичен сеанс при един и същи специалист – скромния хипнотизатор Ричард Хамънд.

кар да не го признава пред съпругата си. За негова изненада
тя не само няма нищо против намесата му, но дори настоява
да се присъедини към него заради сенките в собственото си
минало... Сенки, които са готови да погълнат и двама им.

Базирана на журналистически разследвания от бежанските лагери в Турция

Ме л т ем Й ъ лм а з

тите

Магарешката
кожа



НЕ ЗАСПИВАЙ

открият:

По приказката на Шарл Перо
„Лешникотрошачката“
е написана от Хофман
през далечната 1816 година, но придобива световна
популярност чрез едноименния балет на Чайковски.
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„Магарешката кожа“ е написана от Шарл Перо
през далечната 1695 и вече повече от 300 години се
радва на световна популярност.
Пленила сърцата на милиони деца по света, днес
тази любима приказка е пред вас в ново издание с
изумителните илюстрации на Ана Григориев.

Щ

д
сле

Снежната царкиня

Лешникотрошачката

рн
ик е

Магарешката кожа

ГОЛ
И М ЕМИ
А
ЛЕТ ЛКИ
ЦИ

Вечно актуален роман, обречен да е колкото противоречив, толкова и
прозорлив! Без оглед на политическата ви ориентация, този хичкокски
трилър ще ви накара да го прелиствате до среднощ.
Джеймс Ролинс, бестселър автор на Ню Йорк Таймс

БАЗИРАН НА

РАЗСЕКРЕТЕНИ
ПРАВИТЕЛСТВЕНИ
ДОКУМЕНТИ

Пророческа творба. От години не съм чел толкова добър трилър.

Когато любовта еВинс Флин, бестселър автор на Ню Йорк Таймс
по-разрушителна от войната...
Глен Бек знае как да ни изплаши с това, което предстои. Пригответе се
да спите на запалена лампа. Няма да гледате на света по същия начин.
Брад Мелцер, бестселър автор на Ню Йорк Таймс
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Поради големия читателски интерес: второ допълнено издание

