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ДЖЕФРИ АРЧЪР ,  

ХРОНИКИТЕ НА КЛИФТЪН т. 7 

 
„Той бе човек“ започва с изстрел, но кой е дръпнал спусъка, кой остава жив и кой 
умира? В Уайтхол Джайлс Барингтън научава истината за жена си Карин от 
секретаря на кабинета. Шпионин ли е тя, или пешка в една по-голяма игра? 

Хари Клифтън се заема да напише най-големия си роман, а съпругата му Ема 
получава неочаквано обаждане от Маргарет Тачър, която й предлага нова работа. 

Себастиан Клифтън става председател на борда на „Фартингс Кауфман“. Талантливата дъщеря на 
Себастиан и Саманта - Джесика, е изключена от училището за изящни изкуства „Слейд“. 

Междувременно лейди Вирджиния се кани да напусне страната, за да избяга от кредиторите си, но 
херцогиня Хартфорд умира и тя вижда поредната възможност да изплати дълговете си и най-сетне да 
победи Клифтън и Барингтън. 

Катастрофален поврат на съдбата превръща живота на семейство Клифтън в трагедия, когато един от тях 
получава шокираща диагноза, която ще хвърли в смут всички.  

„Той бе човек“ е завладяващата последна част от „Хрониките на Клифтън“ – поредица от седем романа, 
които станаха бестселъри по целия свят. 

 

   

 ДАНИЕЛ СТИЙЛ,  

ПОД ПРИКРИТИЕ 

Двама души, преживели трагедия, се срещат. И животът им се променя завинаги... 

Маршъл е агент под прикритие, изминал дълъг и опасен път от 
южноамериканската джунгла до парижките улици. Бил е внедрен в мощен 
наркокартел и плаща за това жестока цена: изгубва работата си и всички, които 
обича. Един ден в парка вижда красиво момиче, което заравя стара стоманена 
кутия... 

Младата и безгрижна Ариана, дъщеря на американски дипломат, е на път да осъществи мечтата си. С 
нежелание приема да придружи баща си в Аржентина, но там я сполита ужасна трагедия.  След близо 
година тя заминава за Париж, за да открие отново себе си. 

Маршъл и Ариана са невероятно различни – и все пак, когато се срещат, между тях прескачат искри. Но 
им предстоят още тежки изпитания. Те се впускат в тайна мисия, която ги води в непредвидена посока. 
И двамата се стремят да се справят с мрачното минало, за да изградят ново бъдеще, но миналото ги 
застига...„Великолепно четиво, което вдъхва надежда, че въпреки загубата и скръбта винаги има 
светлина в тунела!“

 



 
 

ДАНИЕЛ СТИЙЛ,  

БЛУДНИЯТ СИН 

 
Двама близнаци израстват в едно семейство, но са крайно различни: единият е добър, а 
другият – лош. Стават врагове още от деца, „черната овца“ в семейството напуска родния 
град. След двайсет години се завръща, а срещата с брат му се оказва неочаквано сърдечна. 

Но дали всичко е така, както изглежда, или ролите им са разменени? 

За броени дни Питър Макдауъл изгубва всичко: собствеността си, работата си... А после и в 
брака му настъпва отчуждение. Остава му само един изход. Блудният син се завръща у 
дома.  Брат му  Майкъл е лекар, уважаван от всички в града. Само Питър знае мрачните му 

тайни от миналото. Но истината започва да излиза наяве. Кой е неговият близнак? Дали фасадата му е реална, или 
зад нея се крие нещо ужасяващо? 

Питър се впуска в надпревара с времето, за да научи истината. Това, което открива, ще промени завинаги живота 
на семейството и на целия град... 

Трогателна притча за семейството, прошката и доверието. Историята е блестящо разказана, а сюжетът е изпълнен с 
подозрения, предателство и борба за оцеляване на живот и смърт... 

 
 

ДАНИЕЛ СТИЙЛ,  

ОПАСНИ ИГРИ 
Телевизионният кореспондент Аликс Филипс нарушава правилата в името на най-

важните новини. Тя работи с оператора Бен Чапман – бивш военноморски „тюлен“, и 

се вдъхновява от рисковете и вихрената скорост на работата си. Внезапно попада на 

експлозивен материал, който ще промени живота на мнозина: разследване по 

изобличителни твърдения за вицепрезидента на Съединените щати Тони Кларк. 

Аликс започва от Олимпия Фостър – вдовица на прочут американски сенатор, повален 

от куршума на убиец. Крехката и самотна жена търси емоционална подкрепа от Кларк, 

който влиза в ролята на неин закрилник. Когато разследването се задълбочава, 

федералните агенти надушват следата. И заплахите започват. 

Залозите се покачват. Скоро Аликс и Бен разбират, че се борят срещу далеч по-зловещ противник, отколкото 

са си представяли... 

Идеална комбинация от вълнение, интриги и задълбоченост, леко поръсена с романтика! 

 

 

МЕРИ Х. КЛАРК, 
ДНЕВНИКЪТ НА ЕДИН УБИЕЦ 

 
Може да се случи навсякъде... 

Американската кралица на съспенса Мери Хигинс Кларк ни поднася нов, завладяващ роман. 
Двама убийци, свързани помежду си, макар да ги делят сто и десет години, преследват 
млада жена. Адвокатката Емили Греъм има сериозни проблеми: бракът й е съсипан, а на 
всичкото отгоре започва да я преследва някакъв маниак, който превръща дните й в низ от 
шокове и страх...  

Какво привлича изобретателния и безмилостен убиец?!

 



 

 
 

МЕРИ Х. КЛАРК, 
НЯКОЙ ДЕБНЕ В НОЩТА 

 
Какво всъщност знаем за онези, на които се доверяваме? 

 Нов трилър от автор номер 1 на бестселъри на „Ню Йорк Таймс“, кралицата на 
съспенса Мери Хигинс Кларк. 

След купон в отсъствието на родителите си осемнайсетгодишната Кери Даулинг е 
открита мъртва на дъното на семейния басейн напълно облечена. Първият 
заподозрян е гаджето й, с когото са се скарали на събирането. Но има и двайсет и 

четири годишен съсед, сърдит, че не е бил поканен... 

А има ли и трети, върху когото още не са паднали подозрения? 

По-голямата сестра на Кери, двайсет и осем годишната Алайн, съветник по професионално ориентиране, 

твърдо е решила да помогне на прокуратурата истината да бъде разкрита. Не си дава сметка обаче, че 

излага собствения си живот на опасност... 

 
 

СИДНИ ШЕЛДЪН; ТИЛИ БАГШОУ 

БЕЗРАЗСЪДНО 

 
Колко безразсъден може да стане човек, когато няма какво да губи? 

Най-популярната героиня на Сидни Шелдън – Трейси Уитни от „Ако утрото настъпи“ и 
„Нощта преди разсъмване“, се завръща с нова история, пълна с внезапни обрати и 
спиращо дъха действие. 

Някога Трейси Уитни е била един от най-добрите крадци, но след като става майка, се 
оттегля от занаята и заживява тихо и анонимно, посветена на сина си. Една трагична 
новина обаче превръща най-големия й кошмар в действителност. И тя отново тръгва 

на лов – по-опасна от всякога.  

Глобална група хакери всява хаос, за да създаде нов световен ред. Една загадъчна жена дърпа конците и 
се превръща във враг номер едно за ЦРУ. 

На помощ е извикана Трейси! Спъвана от врагове и обстоятелства, тя ще бъде доведена до ръба. Колко 
безразсъден може да стане човек, когато няма какво да губи? 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

СИДНИ ШЕЛДЪН,   

НЕПОЗНАТ В ОГЛЕДАЛОТО 
 

За тях целта оправдава средствата. Но всичко си има цена... 

Един самотник. 

Тоби Темпъл е суперзвезда... и супернегодник, обожаван от феновете и разяждан от 
подозрения. 

Една жена без илюзии. 

Джил Касъл идва в Холивуд, за да стане звезда... и открива, че трябва да продава тялото си, за да успее. 

Един свят на хищници.Свързва ги любов – безмилостна, силна, свръхчовешка... 

Тази история тече като мощна река, пълна с измамни дълбини и водовъртежи... И избухва в смъртоносен 
водопад! 

 

 

 

СИДНИ ШЕЛДЪН,   

МЪЛЧАНИЕТО НА ВДОВИЦАТА 

 

Врагове и приятели са едно и също... 

 Ел Ей е потресен от жестоки убийства. Психоложката Ники Робъртс е единствената 
връзка между жертвите – пациентите к са в центъра на сложна паяжина. Когато 
някой се опитва да отнеме и нейния живот, тя разбира, че нищо не е случайно. 

Пред Ники хората се разкриват и говорят за тайните си, но ключът към загадката, в която е попаднала, к 
убягва. Разследващите детективи не напредват. Тогава Ники наема частния детектив Дерек Уилямс, 
който не се страхува да бръкне в гнездото на осите... 

 В този град на предателства и убийства, в който врагове и приятели се оказват едно и също, Ники трябва 
сама да намери начин да избяга... 

 Великолепен роман, който ни пренася от Мексико Сити до тъмните тайни на Ел Ей. „Мълчанието на 
вдовицата“ завладява с типичния за Сидни Шелдън блясък, неподозирани тайни и обрати. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ДЖЕФРИ АРЧЪР,     

ЕЗИ ПЕЧЕЛИ 

Най-амбициозната и оригинална творба на Джефри Арчър от "Каин и Авел" 
насам! 

Началото – Ленинград, 1968 г. 

Александър Карпенко не е обикновено дете и от ранна възраст ясно се вижда, че 
му е писано да води сънародниците си. Но когато баща му еубит от КГБ заради 
опълчване срещу режима, Александър и майка му са принудени да избягат от 
Русия, за да оцелеят. На пристанището те са изправени пред избор, от който няма 

връщане назад – да се качат в контейнер за Америка, или за Великобритания? Александър оставя 
избора на шанса и хвърля монета... 

Само за един миг жребият решава бъдещето на Александър. В хода на епичната история, обхващаща 
два континента и трийсет години, ние следваме неговият триумф и падение, докато той се опитва като 
имигрант да завладее своя нов свят. С времето Александър започва да осъзнава съдбата си и приема, че 
трябва да се изправи срещу миналото, което е оставил в Русия. 

финалът ще шокира и най-запалените почитатели на Джефри Арчър – винаги изненадващ и очароващ 
със своите творби. 

 „Ези печели“ е връх в творчеството на Арчър, неповторим майстор разказвач и автор на бестселърите 
„Хрониките на Клифтън“, „Каин и Авел“, „Блудната дъщеря“ и мн. др. 

 

 

                                       

  ЛОИС МАКМАСТЪР БЮДЖОЛД, 
СДЕЛКАТА НА КАПИТАН ВОРПАТРИЛ 

 

Сагата за Воркосиган продължава! 

Капитан Иван Ворпатрил харесва своя сравнително скучен ергенски живот като 
адютант на бараярски адмирал. Иван е братовчед на имперския ревизор Майлс 
Воркосиган и е на едно от челните места в списъка с евентуални кандидати за 
императорския трон. За щастие появата на нови наследници му е спестила поне 

това главоболие и той си живее живота на Комар, далече от подводните течения на бараярската 
дворцова политика. Но когато стар приятел от разузнаването го моли да защити привлекателна млада 
жена от ударите на престъпен синдикат, кавалерската природа на Иван взема връх. По всичко личи, че 
опасността и приключенията отново са намерили капитан Ворпатрил... 

 

 

 

 

https://www.bard.bg/authors/?id=13
https://www.bard.bg/book/?id=1521


 

 
                           ЛАВИ ТИДХАР,     

ЦЕНТРАЛНА СТАНЦИЯ 
 

Животът е евтин, а информацията – още повече! 

 Една световна диаспора е оставила четвърт милион души в подножието на 
гигантски космодрум. Култури се сблъскват в истинския живот и виртуалната 
реалност. Градът е буквално плевел, оставен да расте на воля. 

Когато Борис Чонг се връща в Тел Авив от Марс, много неща са се променили. 
Бившата му любима отглежда странно познато дете, което може да се включва 
към информационния поток на нечий ум само с докосване на пръста си. 

Братовчедка му се е увлякла по роботник – повреден войник киборг, който проси резервни части. Баща 
му е смъртно болен от наследствена умствена чума. А една жена информационен вампир е последвала 
Борис до мястото, на което й е забранено да се връща. 

В Централната станция хора и машини продължават да се адаптират, да процъфтяват... и дори да 
еволюират. 

 

 

 

ДЕЙВИД УЕБЪР, 

ГАРНИЗОН ВАСИЛИСК 

 

Системата Василиск е най-затънтеното място в Звездното кралство Мантикора. 
Планетата Медуза се е превърнала в център на космическата контрабанда, а 
първобитните местни жители са пристрастени към наркотик, който ги превръща в 
безумни убийци. 

Гарнизон Василиск е мястото, където космическият флот изпраща своята измет – 
некадърните и непоправимите. 

Изненадващо там попада и Хонър Харингтън – най-способната фигура сред младите капитани на флота. 
След като блестящите й постижения са посрамили някои високопоставени и недосегаеми личности, тя е 
обречена на позор и забрава. Интригите на правителството и висшето флотско командване повеляват 
никой повече да не чуе за нея. Но недосегаемите не подозират на какво е способна Хонър Харингтън. 
Оставена съвсем сама с един стар военен кораб, мразена от началството и от собствения си екипаж, тя 
ще трябва да се изправи срещу стократно по-могъщ и коварен противник. Съдбата на кралството зависи 
само от нея. 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.bard.bg/authors/?id=843
https://www.bard.bg/book/?id=2113


 

 

 
 

 

МАЙКЪЛ КОНЪЛИ, 
ПЕТАТА ПОПРАВКА 

 
“Адвокатът с линкълна” се завръща... 

Мики Холър преживява тежки времена. Услугите на адвокати по наказателно 
право в Лос Анджелис се търсят все по-малко, а платежоспособни клиенти се 
срещат още по-рядко. Но тъкмо когато си мисли, че наказателното право е 
останало в миналото, една от новите му клиентки е арестувана за убийството на 
банкера, когото тя обвинява в опит да отнеме дома й. 

Мики повежда борба за оправдаването на Лиза Трамъл въпреки планината от 
улики срещу нея и въпреки безпощадната прокурорка. Самият той има подозрения, че клиентката му е 
виновна. 

Скоро Холър установява, че убитият банкер е замесен в мръсни сделки и се натъква на заговор, в който 
са заложени милиони долари. Когато двама професионални биячи пращат Мики в болницата, той 
разбира, че е на вярна следа.       

        

 
 
 

ЛИНКЪЛН ЧАЙЛД, 
ВЪЛЧЕ ПЪЛНОЛУНИЕ 

 

 
Провокативна наука и шеметно действие! 

 Колкото и да са невероятни легендите, те често се основават на факти от 
действителността. Това е основният принцип в кариерата на Джеръми Лоугън - 
специалист по проучване на феномени, за които няма разумно обяснение. Вече 
сме се срещали с него в „Забравената стая“, „Третата порта“, „Границата Мохо“. 

Далеч в Адирондакските планини е извършено убийство с нечувана жестокост. Тялото на турист е 
разкъсано на парчета. Необичайните следи от зъби и нокти отхвърлят версията за нападение от 
стръвници. Слуховете за върколаци обаче не са убедителни за Лоугън. В процеса на разследване той 
разбира, че се е изправил срещу нещо, което никога не е виждал. 

Пълен с екшън и напрежение, „Вълче пълнолуние“ представлява съвършена смес от екзотични места, 
провокативна наука и шеметно действие – запазената марка на Линкълн Чайлд. 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

МАЙКЪЛ КОНЪЛИ, 
ДЪЛГА ТЪМНА НОЩ 

 

Запазената марка на Конъли – прецизен, безпогрешен сюжет и разтърсваща 
развръзка! 

Детектив Рене Балард отново е нощна смяна. В ранните сутрешни часове заварва 
непознат да рови в стари досиета. Това е пенсионираният Хари Бош, търсещ 
бележки за неразрешен случай. Балард не може да му позволи да прегледа 
документацията, но случаят я изпълва с гняв.Бош разследва бруталното убийство на 
петнайсетгодишната Дейзи Клейтън. 

 Мистерията увлича Бош и Балард все повече и повече. А в мрака ги очакват още изненади... 

 Двама изключителни детективи се събират за пръв път в тази увлекателна история, която се разгръща с 
бясна скорост. Конъли за пореден път се доказва като майстор на криминалния роман! 

 

 

 
 
ДАНИЕЛ СТИЙЛ, 

                                                           БЛУ 
 

 
Невинност и мъдрост! 

Джини Картър е изгряваща телевизионна звезда, омъжена за популярен водещ, с 
тригодишен син и щастлив живот в Бевърли Хилс – докато целият є свят се разпада 
за един миг на магистралата два дни преди Коледа. След трагедията тя се опитва 
да намери смисъл на съществуването си като хуманитарен работник в най-
горещите точки по света. 

В годишнината от трагичния инцидент, бореща се с желанието да потърси собствената си смърт, тя 
среща тринайсетгодишния Блу Уилямс, който живее на улицата изоставен от всички. Джини следва 
инстинкта си и му протяга ръка. Болезнено недоверчив той бяга непрестанно. Но се връща отново и 
отново. 

В Блу сияе невероятен дух и поразителна комбинация от невинност и мъдрост, надхвърляща възрастта 
му. Джини е внимателна и търпелива с него и двамата изграждат семейството, което са изгубили. Но 
точно когато Блу наистина започва да й се доверява, тя научава шокираща тайна,която той е крил 
досега! 

„Красива, сърцераздирателна история, която докосва душата и ни отваря очите за важните неща в 
живота. Извор на вдъхновение, лъч надежда!“ 

„Уникална, непредвидима, напълно различна от другите романи на Даниел Стийл. Пробожда те право в 
сърцето!“             

 

 
 



 
 
СТЕФАН КРЪСТЕВ, 

ПРОКЛЯТИЕТО НА ЗЛАТОТО 
 
 Виктор, героят от „Бодигард“, отново се озовава в центъра на конфликт – личен и 
международен. Той и неговата колоритна команда се впускат в изпълнено с 
опасности издирване на забравено съкровище, заровено някъде из  българските 
земи. Съкровище, към което се протягат много ръце... 
 
Двама души с рядко срещана фамилия, починали в рамките на седмица. Стари 
нечетливи дневници, неясни карти, объркващи насоки. Престъпност и корупция на 

всички нива. Виктор е по следите на история, започнала преди повече от 150 години, а може би и много 
по-древна. 
 
С помощта на любимата си Валя и верните си приятели Виктор трябва да разреши сложен ребус с 
дълбоки исторически корени. Разбудени са древни мистерии, криещи смъртоносни капани за 
непосветените... 
 
Дружба и вярност, предателство и интриги, история и мистика, древни храмове... и едно невероятно 
откритие...      
 
 
 
 
 

 

 
 

ДЪГЛАС ПРЕСТЪН, ЛИНКЪЛН ЧАЙЛД, 
ОБСИДИАНОВА СТАЯ 

 
 Специален агент Пендъргаст е изчезнал и никой не знае дали е жив, или мъртъв. 
Повереницата му Констънс Грийн потъва в дълбока скръб и се оттегля от света в 
неговото имение в Ню Йорк. Но един стар, добре познат враг се завръща и 
нарушава усамотението й. 
 
Констънс е отвлечена. Верният й бодигард Проктър се впуска в преследване през 
три континента, за да я спаси, но е подмамен в още по-ужасен капан. И двамата се 
вкопчват в невероятната надежда, че Пендъргаст е жив и ги търси. 
 

Докато Проктър открие истината, се задвижва ужасяващ механизъм. Може би вече е твърде късно... 
 
 Екшън приключение със зловещ, на моменти фантастичен привкус. Балансира по ръба на вероятното, 
като поддържа непрестанно напрежение! 
 
Къркъс Ривюс 
 
 Мистерия, съспенс и безмилостна скорост... Най-добрият трилър на Престън и Чайлд от години! 
 

 



 

 

 
 

 

ДЖОНАТАН МУР, 

ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ 

 
 

Коя е Клеър Грейвсенд? 

Това се пита частният детектив Лий Кроу, когато я открива мъртва, с вечерна рокля, 
върху покрива на ролс-ройс. Майката на Клеър – Оливия, е една от най-богатите 
личности в Калифорния. Тя не вярва на съдебния лекар – дъщеря й не се е 
самоубила. Оливия наема Кроу, който тъкмо е прецакал една голяма федерална 
акция срещу престъпен картел и отчаяно се нуждае от реванш. 

Аутопсията разкрива странни белези по гръбнака на Клеър – стари следи, които Оливия отказва да 
обясни. Кроу прониква в къщата на Клеър в Бостън, където е нападнат от маскиран въоръжен мъж. 
Нима федералните се опитват да си отмъстят? Кроу напуска Бостън уплашен, но успява да открие 
тайната къща на Клеър в Сан Франциско. И там го очаква огромна изненада. В спалнята Кроу открива 
Клеър – нейното лице, нейната коса, нейните белези. Всичко сочи, че тя е жива. И така Кроу се връща 
отново към началния въпрос: 

Джонатан Мур е сравняван от критиците с Реймънд Чандлър, Майкъл Крайтън, Алфред Хичкок. „Частен 
детектив“ ни отвежда в най-зловещата сърцевина на висшата класа на Калифорния – сред милиардери с 
повече пари, отколкото могат да похарчат за цяла вечност. 

 

 

 

 

 

 

 


